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1 UVOD 
 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Darwinovo teorijo evolucije v Sloveniji poučujemo že od leta 1945, po trenutno veljavnem 

učnem načrtu za biologijo je vključena v 9. razred osnovne šole. Operativni učni cilji, ki so 

predstavljeni v učnem načrtu za teorijo evolucije, so osredotočeni predvsem na razumevanje 

evolucije in vzroke zanjo. Učenci spoznajo, kakšen pomen imajo mutacije in kaj omogočajo. 

Poleg tega naj bi razumeli, da je evolucija postopen proces, v katerem nastajajo kompleksne 

lastnosti posameznega organizma skozi mnoge generacije, zakaj so fosilni ostanki  pomembni 

in katere dokaze imamo o obstoju življenja na Zemlji. Pri tem se srečajo s prvimi hipotezami o 

nastanku življenja. Učenci spoznajo, kakšno je bilo prvotno Zemljino ozračje, in dokaze za to, 

da so se določene vrste v evolucijski zgodovini spreminjale kot tudi nastajale in izumirale. Na 

primeru Darwinovih ščinkavcev se srečajo s pomenom geografske izolacije za evolucijo in 

spoznajo izvor primatov in človeka ter sorodnost človeka z drugimi primati (Vilhar in sod., 

2011).  

Evolucija je osrednji organizacijski princip, ki ga biologi uporabljajo za osmišljanje sveta. 

Bistvenega pomena je, da v šolah poučujemo evolucijo kot osrednji del biologije, zato da učenci 

lahko vnesejo več reda in smisla v svoje razumevanje življenja (National Academy of Science, 

1998). Razumevanje evolucije je tudi bistveno za naravoslovno pismenost učencev (NSTA, 

2003). Da bi učenci lahko razumeli evolucijo, morajo razumeti naravno variabilnost in njeno 

vlogo v naravnem izboru, primarnem mehanizmu biološke evolucije (Ardia, 2005). Kljub temu 

pa »v 20. stoletju ni bilo znanstvene teorije, ki bi jo ljudje težje sprejeli, kot je biološka evolucija 

z naravno selekcijo« (AAAS, 1993, str. 122). 

Zdi se, da štirje dejavniki zavirajo večjo razširjenost razumevanja evolucije. Po eni strani se 

zdi, da je Darwinovi teorija evolucije v nasprotju s trdnimi prepričanji, ki jih imajo nekateri 

ljudje, po drugi strani dobijo mnogi učenci o tej temi zelo malo informacij ali pa sploh 

nikakršnih (National Academy of Science, 1998). Tudi učbeniki pogosto ne odražajo sodobnih 

znanstvenih odkritij o evoluciji (Gerking, 2004). Poleg tega pa je naravni izbor eden izmed 

najbolj nepravilno interpretiranih in nepravilno razumljenih konceptov v znanosti (Wuerth, 

2004). Naravno selekcijo je posebej težko poučevati, ker jo učenci vidijo kot abstrakten proces, 

ki je zelo statističen in poteka skozi dolga časovna obdobja (Hilbish in Goodwin, 1994). 
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1.2 CILJI 
 

V diplomskem delu želimo preveriti, kakšno znanje imajo učenci ob koncu osnovnega šolanja 

o Darwinovi teoriji evolucije. Naša raziskava se bo zato osredotočila na učence zadnjega 

triletja.  

 

1.3 HIPOTEZE 
 

Postavili smo naslednje hipoteze: 

 Učenci zadnjega triletja osnovne šole nimajo zadovoljivega znanja o Darwinovi teoriji 

evolucije. 

 Učenci 7. in 8. razreda imajo manj znanja o Darwinovi teoriji evolucije kot učenci 9. 

razreda. 

 Med dekleti in fanti ni razlike v znanju o Darwinovi teoriji evoluciji. 

 Med učenci različnih šol ni razlike v znanju o Darwinovi teoriji evoluciji. 
 

2 PREGLED LITERATURE 
 

2.1 DARWINOVA TEORIJA EVOLUCIJE 
 

V prvi polovici 18. stoletja je prevladovalo mišljenje, ki je temeljilo na krščanstvu in 

prepričanju, da je Zemlja stara le nekaj tisoč let. Na temelju znanstvenih raziskav so v drugi 

polovici 18. stoletja ugotovili, da je Zemlja starejša, kot so mislili. Spoznali so, da se je Zemlja 

nenehno spreminjala (Kutner, 2009). Med prvimi, ki je navajal možnost transformacije 

organizmov je bil Carl Linné. Drugi pomemben dogodek v istem stoletju je bilo Buffonovo 

poudarjanje pomena okolja za organizme. Zadnji in najbolj revolucionaren dogodek, ki je vodil 

k evolucijski misli, pa je bil vzpon paleontologije v drugi polovici 18. stoletja. S tem so 

spoznali, da se je življenje na Zemlji zares spreminjalo in bilo drugačno, kot je danes. Najbolj 

zanesljivi dokazi o tem so bile najdbe fosilov. Raziskovalci so na podlagi fosilov zbrali podatke 

o preprostosti in kompleksnosti vrst na posameznih ravneh. Couvier je ugotovil, da so bili 

organizmi v globljih plasteh preprostejši kot v višjih, hkrati pa tudi, da so bile vrste po vsaki 

katastrofi drugačne od prejšnjih in da so se razvile na novo (Jerman in Štern, 1999). Eden prvih 

zagovornikov evolucije in vodilnih mislecev poleg Darwina je bil Jean-Baptiste Lamarck, ki je 
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postavil temelje znanstveni razpravi o spreminjanju vrst. Bil je tudi edini, ki je tedaj primerno 

razložil nastanek in pestrost življenja (Kutner, 2009).  

Charles Robert Darwin, ki  danes velja za očeta evolucijske teorije, se je rodil v Angliji 12. 

februarja 1809. Bil je eden izmed petih otrok premožne angleške družine. Na njegovo 

znanstveno usmerjenost sta najbolj vplivala dedek Erasmus Darwin in njegov oče, ki ga je po 

materini zgodnji smrti tudi vzgajal. Charles je maturiral v rojstnem kraju, po očetovih stopinjah 

nadaljeval študij medicine, vendar ga ni dokončal. Namesto študija je svoj čas raje namenil 

naravoslovnim razpravam in učenju klasifikacije rastlin. Zaradi nezadovoljstva nad njegovim 

študijem ga je oče vpisal na univerzo Cambridge, kjer je študiral teologijo in leta 1831 tudi 

diplomiral (Kutner, 2009). Med študijem je bil ves čas v stiku z naravoslovjem.  Med drugimi 

je zbiral hrošče in bil povezan z znanstveniki, predvsem z botanikom, zaslužnim profesorjem 

J. S. Henslowom (1796-1861). Na povabilo kapitana Roberta FitzRoya se je Charles leta 1981 

pridružil znanstveni odpravi z ladjo Beagle (Rose, 1998). Njegova naloga  je bila zbiranje 

geoloških informacij, preučevanje fosilnih in živečih organizmov, zbiral pa je tudi različne 

primerke in zapisoval opažanja o naravi in ljudeh (Kutner, 2009).  

Znanstvena odprava ladje Beagle je vodila skozi Južno Ameriko, Galapaške otoke, Avstralijo, 

mimo Kokosovih otokov, Mauritiusa in južne obale Afrike. V Južni Ameriki se je Darwin 

navduševal nad številnimi kamninami, popisal je pingvine in albatrose. Na Galapaških otokih 

je opazoval edinstvene rastlinske in živalske vrste, kot so kopenske želve in ščinkavci, v 

Avstraliji so se zdeli zanimivi vrečarji in kljunaši, na Kokosovih otokih pa koralni grebeni in 

raki vitičnjaki (Starčič Erjavec in Klokočovnik, 2013).  

Po končani odpravi leta 1836 se je Darwin vrnil v Anglijo. Svoje zapiske z odprave je predal 

znanstvenikom in skupaj z njimi snoval zamisel o transmutaciji vrst, pri kateri se lahko ena 

vrsta spremeni v drugo. Na podlagi tega je narisal diagram genealoške povezanosti vrst, ki 

pravzaprav predstavlja prvo evolucijsko drevo. Za razvoj teorije o nastanku vrst je vse od 

vrnitve do izida knjige potreboval 22 let. V tem času je preučeval rastlinstvo, koralne grebene 

in vitičnjake ter homolognost med organizmi. Posvečal se je raziskavam golobov, prav tako pa 

tudi umetnemu odbiranju ras. Sodeloval je tudi z drugimi znanstveniki. Na podlagi različnih 

del, ki jih je prebiral, je ugotovil, da v naravni poteka stalen boj za obstanek oziroma vire. 

Ugotovil je, da če tega ne bi bilo, bi se vrste eksponentno namnožile (Kutner, 2009).  
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Darwin je svoje zamisli oblikoval v eseje, nekaj jih je tudi objavil, nato pa po nasvetu prijatelja 

Lyella začel pisati obsežno knjigo. Med tem časom se je njegovi teoriji naravne selekcije 

približal Wallace, angleški naravoslovec. Ključni dogodek, ki je vplivalo na objavo 

Darwninove knjige O nastanku vrst z delovanjem naravnega odbiranja ali ohranjanja 

prednostnih ras v boju za preživetje, je bil rokopis o pogledu na naravno selekcijo na otoku 

Ternate, ki ga je Wallace poslal Darwinu (Kutner, 2009). Rokopis je potrdil prav to, kar je 

Darwin raziskoval in razvijal 20 let. Lyell mu je takrat svetoval, naj izvlečke predstavi hkrati s 

teorijo Wallaca. Leta 1858 sta tako vsak posebej objavila zapiske v znanstveni reviji Journal of 

the Linnean Society (Rose, 1998). Leto za tem pa je izšla prva izdaja knjige z že omenjenim 

naslovom. Darwin je s knjigo Nastanek vrst (skrajšan prevod iz prvotnega naslova) postavil 

temelje razumevanju in priznavanju procesa evolucije. Danes pa predstavlja eno 

najodmevnejših znanstvenih del (Kutner, 2009).  

Tako se je rodila teorija, ki jo imenujemo tudi Darwin-Wallaceova teorija. Glavne ugotovitve 

njune teorije so, da bi se organizmi, kot je že ugotovil Darwin, namnožili v geometrijsko 

naraščajočem zaporedju, če hrana in drugi viri iz okolja ne bi bili omejeni. Tako v naravi vlada 

hiperprodukcija potomcev, kar pomeni, da jih nastaja več, kot jih ob omejenih virih lahko 

preživi v nekem okolju (Jerman in Štern, 1999). Viri ali dobrine (prostor za življenje, voda, 

hrana za rast in razmnoževanje, svetloba in minerali) so v okolju, kjer živi osebek, različno 

omejeni. Zaradi tega lahko poteka med osebki tekmovanje ali boj za obstanek. (Starčič Erjavec 

in Klokočovnik, 2013). Zaradi razlik med posameznimi organizmi se v boju za obstanek 

ohranijo zmogljivejši, kar pomeni, da velja selektivna reprodukcija. Adaptacija ali prilagoditev 

na okolje pa je posledica preživetja zmogljivejših. Organizem je tako v nenehnem boju z 

okoljem, v katerem preživijo samo reprodukcijsko najzmogljivejši (Jerman in Štern, 1999).  

Darwin-Wallaceova teorija je poudarjala enkraten začetek in divergentnost. Jedro teorije je 

podobnost med organizmi, ki ni posledica vnaprejšnjega anatomskega načrta, temveč njihove 

evolucijske sorodnosti. O dedovanju lastnosti Darwin še ni imel jasne predstave, vendar je v 

svojem zadnjem delu predvidel tudi to možnost (Jerman in Štern, 1999).  

2.2 EVOLUCIJA DANES 
 

»Evolucija ima osrednje mesto v sodobni biološki znanosti, saj predstavlja ključ za 

razumevanja delovanja živih sistemov« (Vilhar, 2009). Vse od leta 1859, ko je izšla Darwinova 

knjiga O izvoru vrst z naravnim izborom, je potekalo veliko raziskav, ki potrjujejo Darwinovo 
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teorijo evolucije in jo dopolnjujejo z novimi odkritji in mehanizmi. Evolucijska teorija je s tem 

postala osrednji biološki koncept, ki ne samo, da razlaga temeljno enotnost, ampak tudi izjemno 

raznolikost organizmov, ki so živeli v preteklosti in ki živijo tudi danes (Vilhar, 2009).  

Kljub vsem potrditvam teorije evolucije se zdi, da trditev biologa Dobzhanskega, ki je dejal, da 

»nič v biologiji nima smisla, razen v luči evolucije«, danes ne velja (Pečoler, 2010). V raziskavi, 

s katero so v Darwinovem letu (2009) ugotavljali znanje Američanov o teorije evolucije in 

njihovo prepričanje o veljavnosti te teorije, so prišli do ugotovitve, da večina Američanov 

verjame kreacionističnemu pogledu. V raziskavi je kar 45 % anketirancev podprlo teorijo 

kreacionizma, nekaj manj (40 %) jih je menilo, da smo se ljudje razvijali milijone let, bog pa je 

uravnaval te procese in tudi nastanek človeštva. Samo 12-14 % anketirancev sprejema 

naturalistično teorijo, pri kateri bog ni imel vpliva. Ugotovili so torej, da je znanje Američanov 

o teoriji evolucije slabo in da jih še vedno velik delež meni, da je človeštvo staro manj kot 

10.000 let. Sledil je sklep, da so njihova prepričanja več dimenzionalna, kot so sprva 

predvidevali (Bishop in sod., 2010).  

Miller in sodelavci (2006) so na tem področju šli korak dalje. Rezultate ameriške raziskave so 

primerjali z evropsko raziskavo in nacionalno japonsko raziskavo. Rezultati so pokazali, da se 

je v zadnjih 20 letih sprejemanje evolucije v Ameriki znižalo s 45 % na 40 %. Delež tistih, ki 

zavračajo evolucijo, se je prav tako znižal, narasel pa je delež odraslih, ki o tem niso prepričani, 

saj je eden od petih odraslih še vedno neodločen. Raziskava je pokazala, da prebivalci Evrope 

in Japonske evolucijo sprejemajo v večjem deležu kot Američani. Med državami, ki so bile 

vključene v analizo, so samo v Turčiji evolucijo sprejemali manj kot v Ameriki. Najbolj koncept 

evolucije sprejemajo na Danskem, Islandiji, Švedskem in v Franciji, in sicer se s tem strinja 

približno 80 % odraslih. Velik delež sprejetosti je tudi na Japonskem (78 %). Delež nesprejetosti 

evolucije je najvišji v Franciji, Veliki Britaniji in na Nizozemskem (15 %), na Danskem pa 

najmanjši (7 %).  

Rezultati, ki so jih objavili, so bili zaskrbljujoči predvsem za ameriške učitelje biologije na vseh 

stopnjah, saj kažejo, da pouk evolucije ni učinkovit. Opozorili so, da bi morali učenci 

spoznavati nove koncepte prek neformalnih učnih metod in da bi bila potrebna preobrazba 

tradicionalnih političnih strank, predvsem tistih, ki so versko usmerjene (Miller in sod., 2006). 

 

2.3 RAZUMEVANJE EVOLUCIJE 
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Danes se sodobna biologija ne ukvarja več s tem, ali evolucija poteka ali ne. Zanimajo jo 

posebni načini, kako razumeti mehanizme evolucije, na katerih ravneh delujejo, kako jih 

odkrivati in kaj so osnovne biološke enote. Darwin je do spoznanja, da nastanek in spreminjanje 

vrst potekata po načelih naravne selekcije, prišel izključno z opazovanjem in logičnim 

mišljenjem, saj poznavanja zakonov genetike še ni mogel razumeti in jih ni mogel predvidevati 

(Kutner, 2009). Da bi razumeli, kaj pomeni evolucija, je pomembno, da razumemo naravni 

izbor ali selekcijo (Ardia, 2005). Naravni izbor velja za osrednje gibalo prilagajanja, s tem pa 

tudi evolucijskega razvoja (Jerman in Štern, 1999). Še vedno je to eden izmed slabo razumljenih 

konceptov v znanosti. Učenci imajo pogoste težave prav pri razumevanju naravne selekcije, saj 

ne znajo konceptualno povezati pojava novih variacij v populaciji in možnih dolgoročnih 

posledic teh razlik. Z učiteljevo pomočjo lahko učenci razumejo, da so se mutacije na splošno 

pojavile naključno in so s tem omogočale, da organizmi preživijo in proizvedejo več potomcev 

(National Academy of Science, 1998).  

Deloma problem slabega razumevanja evolucije lahko pojasnimo z dejstvom, da ljudje 

pravzaprav ne poznajo razlike med teorijo v ljudskem pomenu besede in znanstveno teorijo. 

Kot tudi ne med znanstveno teorijo in dejstvi. Eden od razlogov za slabo razumevanje je tudi 

večno nasprotje med znanostjo in vero. Zdi se, da znanstvena razlaga nikoli ne bo izpodrinila 

kreacionističnega prepričanja. Pečoler (2010) pri tem dodaja, da učenci, ki povsem verjamejo 

v kreacionizem, težko sprejmejo evolucijsko teorijo, zato bi jim bilo treba pojasniti tudi, kako 

se znanstvena spoznanja razlikujejo od drugih spoznanj (Pečoler, 2010).  

Načini, kako znanost gleda na učenje in poučevanje evolucije v soočenju z verskimi prepričanji, 

so štirje, in sicer konflikt, neodvisnost, dialog in integracija. Ti štirje načini so pomembni tudi 

pri poučevanju evolucije (Barbour, povzeto po Pečoler, 2010): 

 Konflikt – znanost in religija sta si v medsebojnem nasprotju. Takšna oblika je danes najbolj 

razširjena. 

 Neodvisnost – konflikt med znanostjo in verskim prepričanjem ne obstaja, zato sta teoriji 

ločeni in vsaka ima drugačen namen in funkcijo. 

 Dialog – gre za sodelovanje znanosti in religije.  

 Integracija – tesnejše povezave med znanostjo in religijo. Primer integracije je iskanje 

dokazov v naravi za obstoj boga. 
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2.4 POUČEVANJE EVOLUCIJE  
 

V zadnjih nekaj letih so se razen v biološki znanosti zgodili premiki tudi v načinu poučevanja 

biologije v osnovni šoli. Z razvojem je evolucija pridobila osrednjo vlogo v učnih načrtih in 

prav tako v učbenikih (Vilhar, 2009).  

Zakaj poučevati evolucijo? Odgovor je sila preprost. Evolucija je osrednje organizacijsko 

načelo, ki ga biologi uporabljajo za razumevanje sveta. Učenje biologije brez pojasnil o razvoju 

evolucije prikrajša učence za močan koncept, ki prinaša red in skladnost v naše razumevanje 

življenja. Poučevanje evolucije ima praktično vrednost in je velik prispevek družbi (National 

Academy of Science, 1998). Evolucija ne razloži samo anatomskih sprememb, ki so se 

dogajale, ampak pomaga razložiti uspešnost človeške vrste. Razvoj človeške vrste je zanimiv 

in bi moral zanimati vsakogar. Poleg tega evolucija poudari enotnost in po drugi strani 

različnost vseh ljudi. Ljudje smo si na nek način različni, vendar smo se vsi razvili iz skupnega 

prednika in imamo zato veliko skupnih značilnosti (Bajd, 2011).  

Poučevanje evolucije zahteva od učitelja ustrezno razumevanje socialnih, intelektualnih in 

pedagoških vidikov poučevanja, ki so večplastni, zapleteni in vplivni. Anderson (2007) pravi, 

da mora biti učitelj pri poučevanju evolucije pozoren tudi na tiste učence, ki so verni. Pri tem 

dodaja, da so drugi pomemben vidik poučevanja tudi različni pogledi na evolucijo in 

razumevanje sveta (Anderson, 2007).  

Vsako poučevanje je raznoliko in kompleksno, učitelj pa si mora prizadevati, da učenci kljub 

svojim kreacionističnim prepričanjem razumejo znanstveni položaj evolucije. Promoviranje 

religije ali ateizma je pri poučevanju evolucije nezaželeno. Glavna naloga učitelja je, da se temu 

izogiba in da v okolju, ki je odprto in prijazno, spodbuja učence, da izrazijo svoje mnenje in 

razpravljajo o različnih idejah. Pri tem mora učitelj predstaviti in podpirati znanstveno razlago. 

Omenili smo že štiri načine, kako znanost gleda na izobraževanje o evoluciji ob možnih verskih 

prepričanjih učencev, ki jih pri poučevanju nikakor ne smemo izključiti (Barbour, povzeto po 

Anderson, 2007).  

Največja težava, na katero najpogosteje naletijo učitelji pri poučevanju evolucije, je, da ne vedo, 

kako bi pomagali učencem, da postanejo »darvinisti«. Učenci večinoma ne zavračajo 

evolucijske teorije, pogosto pa nevede sprejmejo lamarksistično razlago. Pomembno je, da se 

učitelj zaveda tudi napačnih predstav, ki jih imajo učenci, ki se kažejo kot:  
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 napačne predstave, ki izhajajo iz vsakdanjih izkušenj – učenci si nepravilno razlagajo 

nekatere pojave in jih neprimerno prenašajo na podobne situacije; 

 neznanstvena prepričanja, ki se kažejo kot močna verska prepričanja; 

 napačna prepričanja – ta izhajajo iz situacij, ki neposredno vplivajo na učenčeve napačne 

razlage. Učenci si ustvarijo predstave, ki temeljijo na teh razlagah;  

 jezikovne napačne predstave – izhajajo iz uporabe besed, ki imajo v znanosti drugačen 

pomen kot v vsakdanjem življenju. Težava se pojavi pri uporabi vsakodnevnih razlag v 

znanstvenih situacijah; 

 napačne razlage dejstev – navadno so priučene že v zgodnjem otroštvu in so povezane z 

urbanimi miti ali dejstvi o naravnih pojavih (Crow, povzeto po Pečoler, 2010).  

 

V Sloveniji je bilo poučevanje evolucije v osemletni osnovni šoli dobro zastopano, saj je bil 

celotni 8. razred posvečen tako imenovanemu »razvojnemu nauku«, za katerega danes 

uporabljamo izraz evolucijska teorija. Ob prehodu na devetletno osnovno šolo je bila evolucija 

skoraj povsem izpuščena iz učnih načrtov, z zadnjo prenovo učnega načrta leta 2011 pa je spet 

dobila večji pomen (Vilhar, 2009).  

2.5 EVOLUCIJA V UČNEM NAČRTU 
 

V programu za osnovno šolo je v učnem načrtu za biologijo evolucija predvidena v 9. razredu. 

Celotni 9. razred je namenjen povezovanju bioloških konceptov, kjer učenci nadgradijo svoje 

znanje o dedovanju in ga povežejo z osnovnimi koncepti evolucije. Pri pouku biologije 

spoznajo, da je podlaga za razvrščanje organizmov v sistem njihova evolucijska sorodnost 

(Vilhar in sod., 2011).  

Operativni cilji in vsebina biologije v 9. razredu so razdeljeni na 10 sklopov, eden izmed njih 

je tudi evolucija. Učenci pri tem spoznajo, da kljub temu, da se vrste razlikujejo po videzu, so 

si ob upoštevanju notranje zgradbe in podobnosti kemijskih procesov sorodne, kar lahko 

pojasnimo s skupnim evolucijskim izvorom. Operativni cilji pri vsebini evolucija so naslednji 

(povzeto po Vilhar in sod., 2011): 

Učenci  

 razumejo, da je evolucija ena od temeljnih značilnosti življenja;  

 spoznajo, da so genetska variabilnost in okoljski dejavniki vzrok za evolucijo in 

raznovrstnost organizmov; 
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 spoznajo, da naključne mutacije v molekuli DNA različnih osebkov povzročajo 

variabilnost določene lastnosti v populaciji;  

 spoznajo, da zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki njim in 

njihovim potomcem omogočajo prednost pri preživetju in razmnoževanju v določenem 

okolju (naravni izbor), ter da so tako nastale populacije bolje prilagojene na določeno 

okolje; 

 spoznajo, da je evolucija postopen proces, v katerem nove kompleksne lastnosti 

organizma nastajajo skozi mnoge generacije; mutacije so naključne v smislu, da niso 

usmerjene v izboljšanje organizma; naravni izbor ni naključen; 

 spoznajo, da so populacije z majhno genetsko variabilnostjo bolj izpostavljene izumrtju; 

 razumejo, da so fosili izkazi o tem, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale 

oblike življenja in okoljske razmere; 

 spoznajo, da dokazi na osnovi plasti sedimentnih kamnin in različne metode datiranja 

kažejo, da je Zemlja stara približno 4,6 milijarde let in da obstaja življenje na Zemlji že 

več kot tri milijarde let; 

 spoznajo nekatere hipoteze o nastanku življenja, ki nam omogočajo razlago nastanka 

živega po povsem naravni poti, in razumejo pomen vode za življenje;  

 spoznajo, da prvotno Zemljino ozračje ni vsebovalo kisika, da tedaj ni bilo ozonske 

plasti in da je bilo prvo življenje anaerobno; 

 spoznajo, da so fotosintetske cianobakterije začele proizvajati kisik kot stranski produkt 

fotosinteze, kar je povzročilo izumrtje mnogih anaerobnih vrst bakterij in omogočilo 

razvoj aerobnih organizmov;  

 spoznajo, da imajo tudi zelo počasni geološki procesi velike učinke skozi dolga časovna 

obdobja (npr. spremembe v položaju celin, fosilni dokazi za obstoj Pangee) in lahko 

privedejo do razvoja širših skupin organizmov (npr. vrečarji v Avstraliji); 

 spoznajo izkaze za to, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale (to 

dokazujejo fosili, lahko tudi embriologija, zakrneli organi idr.) in da z evolucijo vrste 

nastajajo in izumirajo;  

 spoznajo primer evolucije rezistence bakterij na antibiotike ali žuželk na insekticide,  

 spoznajo, da so evolucijo življenja na Zemlji močno usmerjale tudi globalne katastrofe 

(veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe podnebja);  

 spoznajo, da ima vsaka vrsta omejeno sposobnost prilagajanja na spremembe okolja in 

da vrsta izumre, če se okolje nenadno preveč spremeni; 
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 spoznajo pomen geografske izolacije za evolucijo (npr. na primeru Darwinovih 

ščinkavcev);  

 znajo razložiti izvor primatov in človeka ter sorodnost človeka z drugimi primati. 

Z navedenimi operativnimi učnimi cilji učenci pri pouku biologije v povezavi z drugimi 

predmeti razvijajo svoje zmožnosti, kompleksno mišljenje, zmožnosti znanstvenega 

raziskovanja, samostojnega in timskega dela, komuniciranja ter uporabe sodobnih 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Skozi učenje razvijajo tudi odgovoren odnos in 

vrednote (Vilhar in sod., 2011).  
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3 MATERIAL IN METODE 
 

3.1 VZOREC 
 

V raziskavo, ki smo jo opravili spomladi 2015, smo vključili tri dolenjske osnovne šole, in sicer 

v OŠ Mirna (šola 1), OŠ Šentvid pri Stični (šola 2) in OŠ Center - Novo mesto (šola 3). 

Sodelovalo je 283 učencev. Iz prve osnovne šole je bila petina učencev (22 %) v  našem vzorcu, 

iz drugih dveh pa približno po 40 % učencev (pregl. 1). V raziskavi so sodelovali učenci od 7. 

do 9. razreda, deleži posameznih razredov v vzorcu so bili približno enaki (32-36 %) (pregl. 2). 

Tudi spola sta bila zastopana v podobnem deležu, saj je bilo 52 % deklet in 49 % fantov (pregl. 

3).  

Na vprašanje o izobrazbi matere je odgovorilo 94 % učencev (pregl. 4). Najpogostejša 

izobrazba matere je bila poklicna ali strokovna srednja šola (38 %). Najmanj pogosta izobrazba 

matere je bila nedokončana osnovna šola (1 %). Tudi na vprašanje o izobrazbi očeta je 

odgovorilo 94 % učencev (pregl. 5). Najpogostejša izobrazba očeta je bila poklicna ali 

strokovna srednja šola (48 %). Najmanj pogosta izobrazba očeta je bila nedokončana osnovna 

šola (1,1 %).  

 
Preglednica  1: Deleži učencev glede na šolo, ki jo obiskujejo 

 

Šola Število učencev Delež učencev (%) 

1 61 21,6 

2  110 38,9 

3 112 39,6 

Skupaj  283 100,0 

 

Preglednica  2: Deleži učencev glede na razred, ki ga obiskujejo 

Razred Število učencev Delež učencev (%) 

7. 102 36,0 

8. 91 32,3 

9. 90 31,8 

Skupaj  283 100,0 
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Preglednica  3: Deleži učencev glede na spol 

Spol Število Delež (%) 

Ženski 146 51,6 

Moški 137 48,4 

Skupaj  283 100,0 

 

Preglednica  4: Deleži učencev glede na najvišjo izobrazbo matere 

Izobrazba  Število Delež (%) 

Nedokončana OŠ 2 0,7 

OŠ 19 6,7 

Poklicna ali strokovna SŠ 106 37,5 

Gimnazija 33 11,7 

Diploma VIŠ, VŠ, UNI 77 27,2 

Mag., dr. 29 10,2 

Skupaj 266 94 

 

 

Preglednica  5: Deleži učencev glede na najvišjo izobrazbo očeta 

Izobrazba  Število Delež (%) 

Nedokončana OŠ 3 1,1 

OŠ 19 6,7 

Poklicna ali strokovna SŠ 139 49,1 

Gimnazija 26 9,2 

Diploma VIŠ, VŠ, UNI 64 22,6 

Mag., dr. 15 5,3 

Skupaj 266 94 

 

3.2 VPRAŠALNIK 
 

Podatke smo zbrali z anonimnim anketnim vprašalnikom. S prvimi štirimi vprašanji smo zbrali 

demografske podatke (razred, spol, izobrazba matere in očeta), preostali del ankete pa bodo 
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sestavljale trditve, povezane z evolucijo. Učenci so svoje strinjanje ocenjevali s štiristopenjsko 

Likertovo lestvico, na kateri je ocena 1 pomenila, da se nikakor ne strinjajo, ocena 4 pa, da se 

zelo strinjajo. 

3.3 OBDELAVA PODATKOV 
 

Zbrane podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Pričakovali smo, da podatki ne 

bodo razporejeni normalno, zato smo uporabili neparametrične statistične teste. Statistično 

pomembnost razlik med odgovori učencev treh starostnih skupin in različnih šol smo ugotavljali 

s preizkusom Kruskal-Wallis, razliko med odgovori učencev različnega spola pa s preizkusom 

Mann-Whitney.  

 

4 REZULTATI 
 

4.1 OSNOVNA ANALIZA VPRAŠALNIKA 
 

V preglednici 6 so prikazane povprečne ocene strinjanja vseh udeležencev z danimi trditvami. 

Za lažjo obdelavo podatkov smo vprašalnik razdelili na štiri sklope: kreacionizem, evolucija, 

učni načrt in mejne vede.  

V sklopu A (kreacionizem) je bila večina odgovorov pod povprečjem (M < 2,5) (pregl. 6). 

Nadpovprečno strinjanje so dosegale naslednje trditve: »Vsi ljudje smo potomci enega moškega 

in ene ženske – Adama in Eve« (M = 2,59), »Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in 

dogodkov, kot so zapisani v Stari zavezi Svetega pisma« (M = 2,74), »Pri vseh živih bitjih 

vidimo dokaze, da so bila načrtno oblikovana, kar pomeni, da mora obstajati neka višja sila ali 

bog« (M = 2,59) in »Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se ne bi mogli 

pojaviti zaradi naključnih dogodkov ali genetskih sprememb (mutacij)« (M = 2,69).  

V sklopu B so bile evolucijske trditve. Učenci so se z njimi nadpovprečno strinjali (M > 2,5) 

(pregl. 6). Zelo nizko strinjanje je bilo pri naslednjih trditvah: »Prvi ljudje so živeli v istem času 

kot dinozavri« (M = 1,77) in »Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših« (M = 

1,96). Zelo visoko strinjanje pa so učenci izrazili s trditvijo »Nekoč so na Zemlji živele vrste 

živih bitij, ki so že izumrle« (M = 3,61). S trditvijo »Dobro poznam (Darwinovo) teorijo 

evolucije«, ki se najbolj dotakne naslova diplomske naloge, so se podpovprečno strinjali (M = 

2,47). 
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V sklopu C (mejne vede) so se učenci večinoma podpovprečno strinjali s trditvami (M < 2,5) 

(pregl. 6). Najbolj so se strinjali s trditvama: »Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi« 

(M = 2,79) in »Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi boleznimi bo 

nekdo zbolel« (M = 2,70).  

S trditvami sklopa UN (učni načrt) so učenci izrazili nadpovprečno strinjanje (M > 2,5) (pregl. 

6). Najmanj so se strinjali le z eno trditvijo, in sicer: »Naravni izbor ni naključen« (M = 2,51).  

Učencem se je zdel vprašalnik dobro razumljiv (M = 2,57) in sodelovanje v raziskavi jim je 

bilo všeč (M = 2,96) (pregl. 6). 

Preglednica  6: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali učenci za vsako trditev v anketi (M) in njen 
standardni odklon (SD). 

Št. Trditev M SD 
A1 Zemlja je stara manj kot 10 000 let.  1,43 0,7773 
A15 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe 

(mutacije) so posledica odločitve boga ali neke druge višje 
sile. 

2,05 0,949 

A21 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od 
samega začetka. 

2,15 0,976 

A4 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, 
zvezde, rastline, živali in prvi par ljudi. 

2,16 1,077 

A20 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih 
procesov, kot je naravni izbor. 

2,20 1,006 

A7 Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno 
pravšnji meri, da bi bilo mogoče življenje, še posebej 
življenje ljudi. 

2,25 1,004 

A10 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, 
natančno tako, kot je nastalo. 

2,30 0,990 

A6 Ljudi je ustvaril bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se 
nismo razvili iz predhodnih oblik življenja. 

2,31 1,025 

A19 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke 
višje sile. 

2,35 0,990 

A9 Bog je začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone let. 2,36 1,035 
A8 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi 

milijone let ustvaril milijone vrst. 
2,39 1,058 

A18 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta 
neke višje sile, medtem ko so se druge lastnosti razvile z 
naravnim izborom. 

2,40 0,933 

A16 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je 
oblikovala živali in druga živa bitja v taki obliki, kot so 
danes. 

2,41 0,923 

A12 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega 
načrta in ne naključnih dogodkov. 

2,46 0,908 

A17 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je 
oblikovala ljudi in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 

2,46 0,961 
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A3 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako 
se je na Zemlji pojavil človek. 

2,47 1,051 

A14 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi 
mogli razviti zaradi naključnih dogodkov. 

2,51 0,858 

A11 Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno 
oblikovana, kar pomeni, da mora obstajati neka višja sila ali 
bog. 

2,56 1,028 

A2 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – 
Adama in Eve. 

2,59 1,108 

A13 Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da 
se ne bi mogli pojaviti zaradi naključnih dogodkov ali 
genetskih sprememb (mutacij). 

2,69 0,933 

A5 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, 
kot so zapisani v Stari zavezi Svetega pisma. 

2,74 0,877 

B2 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 1,77 0,859 
B4 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 1,96 0,831 
B11 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 2,28 0,979 
B9 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 2,47 1,063 
B15 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 2,54 0,892 
B5 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot 

pri šimpanzih. 
2,63 0,827 

B6 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 2,69 0,981 
B10 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 2,75 0,917 
B13 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih 

procesov, kot je naravni izbor. 
2,76 0,846 

B8 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji 
pojavil človek. 

2,77 0,923 

B14 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih 
procesov, kot je naravni izbor. 

2,82 0,878 

B16 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali 
trditve, drugih pa ne. 

2,83 0,955 

B1 Ljudje smo se razvili iz opic. 3,00 0,945 
B12 V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali 

prilagodile in preživele, medtem ko so druge vrste izumrle. 
3,13 0,975 

B3 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 3,25 0,903 
B7 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 3,61 0,737 
C10 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 1,96 0,990 
C9 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče 

vplivati na spol otroka. 
2,00 0,976 

C6 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite 
kristale. 

2,19 0,953 

C11 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi 
(telepatija). 

2,29 0,989 

C5 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 2,38 1,043 
C3 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno 

zapestnico. 
2,44 0,954 

C8 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati 
bolezensko stanje drugih ljudi. 

2,48 1,115 
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C4 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če 
zdravnik pregleda šarenico očesu. 

2,53 0,898 

C2 Akupunktura lahko olajša bolečine. 2,66 0,954 
C7 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za 

kakšnimi boleznimi bo nekdo zbolel. 
2,70 1,051 

C1 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 2,79 0,986 
UN7 Naravni izbor ni naključen. 2,51 0,975 
UN9 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje 

organizma. 
2,61 0,900 

UN17 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim 
evolucijskim izvorom. 

2,68 0,848 

UN4 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski 
dejavniki so vzrok za evolucijo in raznovrstnost organizmov. 

2,87 0,882 

UN6 Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki 
njim in njihovim potomcem omogočajo prednost pri 
preživetju in razmnoževanju v določenem okolju (naravni 
izbor). 

2,88 0,873 

UN5 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih 
osebkov povzročajo variabilnost (raznolikost) določene 
lastnosti v populaciji. 

2,89 0,907 

UN1 Čeprav se vrste med seboj razlikujejo po videzu, pa njihova 
notranja zgradba in podobnost kemijskih procesov kažeta, da 
so se razvile iz istega skupnega prednika. 

2,93 0,864 

UN8 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene 
lastnosti organizma nastajajo skozi mnoge generacije. 

2,96 0,900 

UN12 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 3,01 0,906 
UN2 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 3,05 0,873 
UN13 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini 

spreminjale. 
3,05 0,895 

UN3 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila 
raznovrstnost vrst skozi mnoge generacije. 

3,07 0,830 

UN14 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 3,11 0,921 
UN15 Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi 

globalne katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, 
globalne spremembe podnebja). 

3,12 0,873 

UN10 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino 
spreminjale oblike življenja. 

3,15 0,924 

UN16 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v 
preteklosti, izumrle. 

3,22 0,902 

UN11 Zemlja stara približno 4,6 milijarde let. 3,23 0,930 
P1 Vprašalnik je bil razumljiv. 2,57 0,991 
P2 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 2,96 1,072 

 

 

4.2 PORAZDELITEV ODGOVOROV UDELEŽENCEV GLEDE NA KRAJ 
ŠOLANJA 
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Anketo smo izvedli na treh osnovnih šolah, v preglednici v prilogi B je prikazana razporeditev 

povprečnih ocen učencev glede na šolo, ki jo obiskujejo. Med odgovori učencev različnih šol 

se je pokazalo sedem statistično pomembnih razlik (pregl. 7). V sklopu A (kreacionizem) je 

bila statistično pomembna razlika samo pri trditvi »Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega 

načrta neke višje sile« (A19), in sicer so učenci OŠ Center - Novo mesto dali nižjo povprečno 

oceno (M = 2,18) kot učenci drugih dveh šol (M = 2,53 in M = 2,43). Tudi v sklopu B (evolucija) 

se je pokazala samo ena statistično pomembna razlika. Pri trditvi »Prvi ljudje so živeli v istem 

času kot dinozavri« (B2) so učenci OŠ Mirna dali višjo povprečno oceno (M = 1,90) od učencev 

drugih dveh šol (M = 1,70 in M = 1,75). V sklopu C (mejne vede) sta bili dve statistično 

pomembni razliki. Pri trditvi »Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli« 

(C10) so najvišjo povprečno oceno dali učenci OŠ Mirna (M = 2,22), sledijo učenci OŠ Šentvid 

pri Stični (M = 2,01) in nato učenci OŠ Center - Novo mesto (M = 1,77). Pri trditvi »Nekateri 

ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija)« (C11) so učenci OŠ Mirna dali višjo 

povprečno oceno (M = 2,67) kot učenci drugih dveh šol (M = 2,17 in M = 2,21). V sklopu UN 

(učni načrt) smo našli razliko samo pri trditvi »Naključne mutacije (spremembe) v molekuli 

DNA različnih osebkov povzročajo variabilnost (raznolikost) določene lastnosti v populaciji« 

(UN5), kjer so učenci OŠ Mirna dali nižjo povprečno oceno (M = 2,65) od učencev drugih dveh 

šol (M = 3,02 in M = 2,90). Statistično pomembna razlika je bila tudi pri obeh trditvah, 

povezanih z raziskavo (P1 in P2). Vprašalnik je bil razumljivejši za učence OŠ Mirna in OŠ 

Šentvid pri Stični (M = 2,72 in M = 2,69) kot za učence OŠ Center - Novo mesto (M = 2,38). 

V raziskavi so najraje sodelovali učenci OŠ Šentvid pri Stični (M = 3,28), manj pa učenci OŠ 

Mirna in OŠ Center - Novo mesto (M = 2,82 in M = 2,71). 

Preglednica  7: Statistična pomembnost razlik med odgovori učencev različnih šol (statistično 
pomembne razlike so označene s krepkim tiskom, p < 0,05). 

  Preizkus 
Kruskal-Wallis 

Št. Trditev χ2 df p 
A1 Zemlja je stara manj kot 10 000 let.  0,151 

 
2 
 

0,927 
 

A2 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – 
Adama in Eve. 

3,540 
 

2 0,170 
 

A3 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se 
je na Zemlji pojavil človek. 

1,414 
 

2 0,493 
 

A4 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, 
rastline, živali in prvi par ljudi. 

0,449 
 

2 0,799 
 

A5 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, 
kot so zapisani v Stari zavezi Svetega pisma. 

0,993 
 

2 0,609 
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A6 Ljudi je ustvaril bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se 
nismo razvili iz predhodnih oblik življenja. 

0,040 
 

2 0,980 
 

A7 Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno 
pravšnji meri, da bi bilo mogoče življenje, še posebej 
življenje ljudi. 

0,420 
 

2 0,810 
 

A8 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi 
milijone let ustvaril milijone vrst. 

1,084 
 

2 0,582 
 

A9 Bog je začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone let. 0,997 
 

2 0,608 
 

A10 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, 
natančno tako, kot je nastalo. 

1,969 
 

2 0,374 
 

A11 Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno 
oblikovana, kar pomeni, da mora obstajati neka višja sila ali 
bog. 

2,436 
 

2 0,296 
 

A12 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega 
načrta in ne naključnih dogodkov. 

1,905 
 

2 0,386 
 

A13 Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se 
ne bi mogli pojaviti zaradi naključnih dogodkov ali genetskih 
sprememb (mutacij). 

2,731 
 

2 0,255 
 

A14 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi 
mogli razviti zaradi naključnih dogodkov. 

5,296 
 

2 0,071 
 

A15 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe 
(mutacije) so posledica odločitve boga ali neke druge višje 
sile. 

2,842 
 

2 0,241 
 

A16 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je 
oblikovala živali in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 

1,746 
 

2 0,418 
 

A17 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je 
oblikovala ljudi in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 

3,744 
 

2 0,154 
 

A18 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta 
neke višje sile, medtem ko so se druge lastnosti razvile z 
naravnim izborom. 

2,062 
 

2 0,357 
 

A19 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke 
višje sile. 

6,314 
 

2 0,043 
 

A20 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih 
procesov, kot je naravni izbor. 

1,203 
 

2 0,548 
 

A21 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od 
samega začetka. 

0,626 
 

2 0,731 
 

B1 Ljudje smo se razvili iz opic. 2,489 
 

2 0,288 
 

B2 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 5,972 
 

2 0,050 
 

B3 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 1,840 
 

2 0,399 
 

B4 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 4,667 
 

2 0,097 
 

B5 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot 
pri šimpanzih. 

1,418 
 

2 0,492 
 

B6 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 4,946 
 

2 0,084 
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B7 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 0,290 
 

2 0,386 
 

B8 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji 
pojavil človek. 

0,437 
 

2 0,804 
 

B9 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 0,290 
 

2 0,865 
 

B10 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 2,690 
 

2 0,260 
 

B11 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 0,518 
 

2 0,772 
 

B12 V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali 
prilagodile in preživele, medtem ko so druge vrste izumrle. 

0,483 
 

2 0,786 
 

B13 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih 
procesov, kot je naravni izbor. 

1,428 
 

2 0,490 
 

B14 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih 
procesov, kot je naravni izbor. 

1,942 
 

2 0,379 
 

B15 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 0,211 
 

2 0,900 

B16 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali 
trditve, drugih pa ne. 

3,343 
 

2 0,188 

C1 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 0,465 
 

2 0,793 
 

C2 Akupunktura lahko olajša bolečine. 5,570 
 

2 0,062 
 

C3 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno 
zapestnico. 

2,224 
 

2 0,329 
 

C4 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik 
pregleda šarenico očesu. 

0,577 2 0,750 
 

C5 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 4,559 2 0,102 
 

C6 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite 
kristale. 

5,760 2 0,056 
 

C7 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi 
boleznimi bo nekdo zbolel. 

3,902 2 0,142 
 

C8 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati 
bolezensko stanje drugih ljudi. 

1,704 2 0,427 
 

C9 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati 
na spol otroka. 

0,223 
 

2 0,894 
 

C10 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 7,555 
 

2 0,023 
 

C11 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi 
(telepatija). 

10,774 
 

2 0,005 
 

UN1 Čeprav se vrste med seboj razlikujejo po videzu, pa njihova 
notranja zgradba in podobnost kemijskih procesov kažeta, da 
so se razvile iz istega skupnega prednika. 

1,807 
 

2 0,405 
 

UN2 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 1,340 
 

2 0,512 
 

UN3 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila 
raznovrstnost vrst skozi mnoge generacije. 

0,903 
 

2 0,637 
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UN4 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski 
dejavniki so vzrok za evolucijo in raznovrstnost organizmov. 

5,882 
 

2 0,053 
 

UN5 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih 
osebkov povzročajo variabilnost (raznolikost) določene 
lastnosti v populaciji. 

7,980 
 

2 0,019 
 

UN6 Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki 
njim in njihovim potomcem omogočajo prednost pri 
preživetju in razmnoževanju v določenem okolju (naravni 
izbor). 

1,521 
 

2 0,467 
 

UN7 Naravni izbor ni naključen. 0,635 
 

2 0,728 
 

UN8 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene 
lastnosti organizma nastajajo skozi mnoge generacije. 

3,075 
 

2 0,215 
 

UN9 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje 
organizma. 

4,732 
 

2 0,094 
 

UN10 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino 
spreminjale oblike življenja. 

2,176 
 

2 0,337 
 

UN11 Zemlja je stara približno 4,6 milijarde let. 3,604 
 

2 0,165 
 

UN12 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 1,574 
 

2 0,455 
 

UN13 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini 
spreminjale. 

4,868 
 

2 0,088 
 

UN14 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 2,947 
 

2 0,229 
 

UN15 Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi 
globalne katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, 
globalne spremembe podnebja). 

0,924 
 

2 0,630 
 

UN16 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v 
preteklosti, izumrle. 

1,405 
 

2 0,495 
 

UN17 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim 
evolucijskim izvorom. 

0,665 
 

2 0,717 
 

P1 Vprašalnik je bil razumljiv. 7,183 
 

2 0,028 
 

P2 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 18,174 
 

2 0,000 
 

 

4.3 RAZPOREDITEV ODGOVOROV UDELEŽENCEV GLEDE NA RAZRED, KI 
GA OBUSKUJEJO 

 

Priloga C prikazuje porazdelitev povprečnih ocen učencev glede na razred, ki ga obiskujejo. 

Med učenci različne starosti so se pokazale samo tri statistično pomembne razlike (pregl. 8). S 

trditvijo »Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno zapestnico« (C3) se bolj 

strinjajo učenci 7. razreda (M = 2,68) kot pa učenci 8. in 9. razreda (M = 2,25 in M = 2,34). 

Tudi s trditvijo »Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika" (C5) se bolj 
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strinjajo učenci 7. razreda (M = 2,62) kot pa učenci 8. in 9. razreda (M = 2,18 in M = 2,31). S 

trditvijo »Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na spol otroka« se 

najbolj strinjajo učenci 7. razreda (M = 2,22), sledijo jim učenci 9. razreda (M = 1,98) in tem 

učenci 8. razreda (M = 1,78). 

Preglednica  8: Statistična pomembnost razlik med odgovori učencev različnih razredov (statistično 
pomembne razlike so označene s krepkim tiskom, p < 0,05). 

  Preizkus 
Kruskal-Wallis 

Št. Trditev χ2 df p 
A1 Zemlja je stara manj kot 10 000 let.  5,140 

 
2 0,077 

A2 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – 
Adama in Eve. 

3,614 2 0,077 
 

A3 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se 
je na Zemlji pojavil človek. 

1,010 2 0,164 

A4 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, 
rastline, živali in prvi par ljudi. 

1,806 2 0,604 

A5 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, 
kot so zapisani v Stari zavezi Svetega pisma. 

0,215 2 0,405 

A6 Ljudi je ustvaril bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se 
nismo razvili iz predhodnih oblik življenja. 

0,477 2 0,898 

A7 Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno 
pravšnji meri, da bi bilo mogoče življenje, še posebej 
življenje ljudi. 

1,245 2 0,788 

A8 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi 
milijone let ustvaril milijone vrst. 

1,906 2 0,537 

A9 Bog je začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone let. 1,083 2 0,386 
A10 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, 

natančno tako, kot je nastalo. 
3,857 2 0,582 

A11 Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno 
oblikovana, kar pomeni, da mora obstajati neka višja sila ali 
bog. 

0,868 2 0,145 

A12 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega 
načrta in ne naključnih dogodkov. 

2,426 2 0,648 

A13 Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se 
ne bi mogli pojaviti zaradi naključnih dogodkov ali genetskih 
sprememb (mutacij). 

2,506 2 0,297 

A14 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi 
mogli razviti zaradi naključnih dogodkov. 

5,816 2 0,286 

A15 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe 
(mutacije) so posledica odločitve boga ali neke druge višje 
sile. 

5,817 2 0,055 

A16 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je 
oblikovala živali in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 

4,071 2 0,055 

A17 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je 
oblikovala ljudi in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 

0,901 2 0,131 
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A18 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta 
neke višje sile, medtem ko so se druge lastnosti razvile z 
naravnim izborom. 

2,427 2 0,637 

A19 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke 
višje sile. 

4,195 2 0,297 

A20 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih 
procesov, kot je naravni izbor. 

2,507 2 0,123 

A21 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od 
samega začetka. 

0,877 2 0,285 

B1 Ljudje smo se razvili iz opic. 5,125 2 0,077 
B2 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 2,629 2 0,269 
B3 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 1,507 2 0,471 
B4 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 0,161 2 0,922 
B5 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot 

pri šimpanzih. 
1,530 2 0,465 

B6 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 3,346 2 0,188 
B7 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 0,583 

 
2 0,747 

 
B8 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji 

pojavil človek. 
0,909 2 0,635 

B9 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 4,506 2 0,105 
B10 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 1,045 2 0,593 
B11 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 1,940 2 0,379 
B12 V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali 

prilagodile in preživele, medtem ko so druge vrste izumrle. 
0,915 2 0,633 

B13 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih 
procesov, kot je naravni izbor. 

1,473 2 0,479 

B14 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih 
procesov, kot je naravni izbor. 

5,120 2 0,077 

B15 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 3,800 2 0,150 
B16 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali 

trditve, drugih pa ne. 
3,195 2 0,202 

C1 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 1,965 2 0,374 
C2 Akupunktura lahko olajša bolečine. 0,783 2 0,676 
C3 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno 

zapestnico. 
10,974 2 0,004 

C4 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik 
pregleda šarenico očesu. 

1,866 2 0,393 

C5 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 8,846 2 0,012 
C6 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite 

kristale. 
0,909 2 0,635 

C7 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi 
boleznimi bo nekdo zbolel. 

0,725 2 0,696 

C8 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati 
bolezensko stanje drugih ljudi. 

1,100 2 0,577 

C9 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati 
na spol otroka. 

9,706 2 0,008 

C10 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 0,752 2 0,687 
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C11 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi 
(telepatija). 

4,375 2 0,112 

UN1 Čeprav se vrste med seboj razlikujejo po videzu, pa njihova 
notranja zgradba in podobnost kemijskih procesov kažeta, da 
so se razvile iz istega skupnega prednika. 

2,236 
 

2 0,327 
 
 

UN2 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 2,233 2 0,327 
UN3 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila 

raznovrstnost vrst skozi mnoge generacije. 
1,434 2 0,488 

UN4 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski 
dejavniki so vzrok za evolucijo in raznovrstnost organizmov. 

3,415 2 0,181 

UN5 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih 
osebkov povzročajo variabilnost (raznolikost) določene 
lastnosti v populaciji. 

0,553 2 0,758 

UN6 Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki 
njim in njihovim potomcem omogočajo prednost pri 
preživetju in razmnoževanju v določenem okolju (naravni 
izbor). 

3,808 2 0,149 

UN7 Naravni izbor ni naključen. 0,419 2 0,811 
UN8 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene 

lastnosti organizma nastajajo skozi mnoge generacije. 
0,019 2 0,991 

UN9 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje 
organizma. 

0,717 2 0,699 

UN10 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino 
spreminjale oblike življenja. 

0,180 2 0,914 

UN11 Zemlja stara približno 4,6 milijarde let. 2,389 2 0,303 
UN12 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 2,452 2 0,294 
UN13 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini 

spreminjale. 
0,894 2 0,640 

UN14 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 0,901 2 0,637 
UN15 Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi 

globalne katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, 
globalne spremembe podnebja). 

1,854 2 0,396 

UN16 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v 
preteklosti, izumrle. 

1,481 2 0,477 

UN17 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim 
evolucijskim izvorom. 

0,943 2 0,624 

P1 Vprašalnik je bil razumljiv. 2,982 2 0,225 
P2 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 4,273 2 0,118 

 

4.4 RAZPOREDITEV ODGOVOROV UDELEŽENCEV GLEDE NA SPOL 
 

Porazdelitev povprečnih ocen udeležencev glede na spol prikazuje priloga D. Našli smo šest 

statistično pomembnih razlik (preglednica 9). Pet razlik je bilo pri trditvah iz sklopa A 

(kreacionizem), in sicer so se  za danimi trditvami dekleta bolj strinjala (M = 2,39-2,84) kot 

fantje (M = 1,92-2,54). Ena razlika je bila iz sklopa B (evolucija), in sicer pri trditvi »Dobro 
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poznam (Darwinovo) teorijo evolucije« (B9). Fantje so bolj prepričani (M = 2,61), da to teorijo 

dobro poznajo kot dekleta (M = 2,34). 

Preglednica  9: Statistična pomembnost razlik med odgovori učencev različnega spola (statistično 
pomembne razlike so označene s krepkim tiskom, p < 0,05). 

  Preizkus  
Mann-Whitney U 

Št. Trditev U Z p 
A1 Zemlja je stara manj kot 10 000 let.  8884,000 

 
-1,724 

 
0,085 

 

A2 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – 
Adama in Eve. 

8098,500 -2,485 0,013 

A3 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se 
je na Zemlji pojavil človek. 

8542,500 -1,420 0,156 

A4 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, 
rastline, živali in prvi par ljudi. 

7048,000 -3,796 0,000 

A5 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, 
kot so zapisani v Stari zavezi Svetega pisma. 

8650,000 -1,383 0,167 

A6 Ljudi je ustvaril bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se 
nismo razvili iz predhodnih oblik življenja. 

8158,000 -2,592 0,010 

A7 Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno 
pravšnji meri, da bi bilo mogoče življenje, še posebej 
življenje ljudi. 

8535,000 -1,838 0,066 

A8 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi 
milijone let ustvaril milijone vrst. 

8888,500 -1,377 0,169 

A9 Bog je začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone let. 8058,000 -2,188 0,029 

A10 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, 
natančno tako, kot je nastalo. 

8269,500 -1,743 0,081 

A11 Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno 
oblikovana, kar pomeni, da mora obstajati neka višja sila ali 
bog. 

9539,000 -,389 0,698 

A12 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega 
načrta in ne naključnih dogodkov. 

8884,500 -,553 0,580 

A13 Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se 
ne bi mogli pojaviti zaradi naključnih dogodkov ali genetskih 
sprememb (mutacij). 

8111,500 -2,405 0,016 

A14 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi 
mogli razviti zaradi naključnih dogodkov. 

9239,000 -,974 0,330 

A15 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe 
(mutacije) so posledica odločitve boga ali neke druge višje 
sile. 

9748,500 -,172 0,863 

A16 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je 
oblikovala živali in druga živa bitja v taki obliki, kot so 
danes. 

9054,000 -1,132 0,258 

A17 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je 
oblikovala ljudi in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 

9195,000 -,928 0,353 

A18 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta 
neke višje sile, medtem ko so se druge lastnosti razvile z 
naravnim izborom. 

8201,500 -1,888 0,059 



Praznik, U. Znanje o Darwinovi teoriji evolucije med učenci tretjega triletja osnovne šole. 
 Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015 
 

25 
 

A19 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke 
višje sile. 

8806,000 -1,013 0,311 

A20 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih 
procesov, kot je naravni izbor. 

8706,500 -1,467 0,142 

A21 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od 
samega začetka. 

9411,000 -,267 0,790 

B1 Ljudje smo se razvili iz opic. 9867,000 -,102 0,919 
B2 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 9407,000 -,720 0,472 
B3 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 9292,000 -,701 0,483 
B4 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 9001,000 -,929 0,353 
B5 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot 

pri šimpanzih. 
8860,000 -1,187 0,235 

B6 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 9270,000 -,809 0,419 
B7 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 8857,500 -1,496 0,135 

B8 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji 
pojavil človek. 

9184,500 -,627 0,531 

B9 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 8136,000 -2,155 0,031 

B10 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 8674,500 -1,643 0,100 

B11 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 9226,000 -,446 0,656 
B12 V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali 

prilagodile in preživele, medtem ko so druge vrste izumrle. 
8969,500 -,770 0,441 

B13 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih 
procesov, kot je naravni izbor. 

9326,000 -,508 0,612 

B14 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih 
procesov, kot je naravni izbor. 

9597,500 -,072 0,943 

B15 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 9474,000 -,387 0,699 
B16 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali 

trditve, drugih pa ne. 
9434,000 -,128 0,898 

C1 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 9407,500 -,471 0,637 
C2 Akupunktura lahko olajša bolečine. 9077,500 -,371 0,710 
C3 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno 

zapestnico. 
9533,000 -,180 0,857 

C4 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik 
pregleda šarenico očesu. 

9571,000 -,113 0,910 

C5 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 8762,500 -1,260 0,208 

C6 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite 
kristale. 

9044,000 -,826 0,409 

C7 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi 
boleznimi bo nekdo zbolel. 

9418,500 -,150 0,881 

C8 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati 
bolezensko stanje drugih ljudi. 

9503,500 -,092 0,926 

C9 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče 
vplivati na spol otroka. 

9168,500 -,955 0,340 

C10 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 9482,500 -,365 0,715 
C11 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi 

(telepatija). 
9421,500 -,455 0,649 

UN1 Čeprav se vrste med seboj razlikujejo po videzu, pa njihova 
notranja zgradba in podobnost kemijskih procesov kažeta, da 
so se razvile iz istega skupnega prednika. 

9591,000 -,533 0,594 
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UN2 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 9609,000 -,398 0,690 
UN3 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila 

raznovrstnost vrst skozi mnoge generacije. 
9280,000 -,688 0,491 

UN4 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski 
dejavniki so vzrok za evolucijo in raznovrstnost organizmov. 

8706,000 -1,275 0,202 

UN5 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih 
osebkov povzročajo variabilnost (raznolikost) določene 
lastnosti v populaciji. 

9106,500 -,948 0,343 

UN6 Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki 
njim in njihovim potomcem omogočajo prednost pri 
preživetju in razmnoževanju v določenem okolju (naravni 
izbor). 

8894,000 -1,296 0,195 

UN7 Naravni izbor ni naključen. 8856,000 -,925 0,355 
UN8 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene 

lastnosti organizma nastajajo skozi mnoge generacije. 
8693,500 -,885 0,376 

UN9 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje 
organizma. 

9152,000 -,459 0,646 

UN10 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino 
spreminjale oblike življenja. 

9013,000 -,360 0,719 

UN11 Zemlja stara približno 4,6 milijarde let. 8920,500 -,869 0,385 
UN12 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 8867,000 -,826 0,409 
UN13 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini 

spreminjale. 
9045,500 -,756 0,450 

UN14 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 9361,500 -,238 0,812 
UN15 Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi 

globalne katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, 
globalne spremembe podnebja). 

9196,500 -,600 0,549 

UN16 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v 
preteklosti, izumrle. 

9383,000 -,428 0,669 

UN17 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim 
evolucijskim izvorom. 

8488,000 -1,672 0,095 

P1 Vprašalnik je bil razumljiv. 8950,000 -1,398 0,162 

P2 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 8690,000 -1,806 0,071 

 

 

4.5 RAZPOREDITEV ODGOVOROV UDELEŽENCEV GLEDE NA NAJVIŠJO 
DOSEŽENO IZOBRAZBO MATERE 
 

Priloga E prikazuje porazdelitev povprečnih ocen udeležencev glede na najvišjo doseženo 

izobrazbo matere. Našli smo šest statistično pomembnih razlik med ocenami učencev. V sklopu 

A (kreacionizem) je bila ena razlika, v sklopu B (evolucija) sta bili dve, v sklopu C (mejne 

vede) ena in v sklopu UN (učni načrt) dve. S trditvijo »Ljudi je ustvaril bog v dokončni obliki, 

kar pomeni, da se nismo razvili iz predhodnih oblik življenja« (A6) so se najbolj strinjali učenci, 

katerih matere imajo nedokončano osnovno šolo ali največ osnovno šolsko izobrazbo (M = 3,00 

in M = 3,05). Učenci bolj izobraženih mater se s to trditvijo večinoma niso strinjali (M = 2,17-
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2,48). S trditvijo »Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših« (B4) so se najmanj 

strinjali učenci, katerih matere imajo nedokončano osnovno šolo ali največ osnovnošolsko 

izobrazbo (M = 1,00 in M = 1,50). Učenci bolj izobraženih mater so se s to trditvijo večinoma 

nekoliko bolj strinjali (M = 1,88-2,11). S trditvijo »Nekoliko manj kot  polovica človeških 

genov je enakih kot pri šimpanzih« (B5) so se najmanj strinjali učenci, katerih matere imajo 

nedokončano osnovno šolo (M = 1,00). Učenci, katerih matere imajo največ osnovnošolsko 

izobrazbo, so se s to trditvijo nekoliko bolj strinjali (M = 2,11), učenci bolj izobraženih mater 

pa še bolj (M = 2,58-2,72). S trditvijo »Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo 

misli« (C10) so se najmanj strinjali učenci, katerih matere imajo nedokončano osnovno šolo 

(M = 1,00). Učenci bolj izobraženih mater so se s to trditvijo večinoma nekoliko bolj strinjali 

(M = 1,75-2,16). S trditvijo »Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost 

vrst skozi mnoge generacije« (UN3) so se najbolj strinjali učenci, katerih matere imajo poklicno 

ali strokovno srednjo šolo, višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo ali magisterij oziroma 

doktorat (M = 3,11-3,20). Nekoliko manj so se s to trditvijo strinjali učenci mater z 

nedokončano osnovno šolo (M = 3,00), najmanj pa so se strinjali učenci mater s končano 

osnovno šolo ali gimnazijo (M = 2,79 in M = 2,73). S trditvijo »Obstajajo dokazi, da so se vrste 

v svoji evolucijski zgodovini spreminjale« (UN13) so se najmanj strinjali učenci, katerih matere 

imajo nedokončano osnovno šolo ali največ osnovnošolsko izobrazbo (M = 2,50 in M = 2,58). 

Učenci bolj izobraženih mater so se s to trditvijo večinoma nekoliko bolj strinjali (M = 2,94-

3,24). 

Preglednica  10: Statistična pomembnost razlik med odgovori učencev glede na najvišjo izobrazbo 
matere (statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom, p < 0,05). 

  Preizkus  
Kruskal-Wallis 

Št. Trditev χ2 df p 
A1 Zemlja je stara manj kot 10 000 let.  8,231 5 0,144 
A2 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – 

Adama in Eve. 
5,667 5 0,340 

A3 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se 
je na Zemlji pojavil človek. 

4,021 5 0,546 

A4 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, 
rastline, živali in prvi par ljudi. 

7,691 5 0,174 

A5 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, 
kot so zapisani v Stari zavezi Svetega pisma. 

7,535 5 0,184 

A6 Ljudi je ustvaril bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se 
nismo razvili iz predhodnih oblik življenja. 

14,538 5 0,013 
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A7 Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno 
pravšnji meri, da bi bilo mogoče življenje, še posebej 
življenje ljudi. 

1,398 5 0,925 

A8 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi 
milijone let ustvaril milijone vrst. 

4,828 5 0,437 

A9 Bog je začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone let. 1,710 5 0,888 
A10 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, 

natančno tako, kot je nastalo. 
1,981 5 0,852 

A11 Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno 
oblikovana, kar pomeni, da mora obstajati neka višja sila ali 
bog. 

1,851 5 0,869 

A12 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega 
načrta in ne naključnih dogodkov. 

6,749 5 0,240 

A13 Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se 
ne bi mogli pojaviti zaradi naključnih dogodkov ali genetskih 
sprememb (mutacij). 

3,906 5 0,563 

A14 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi 
mogli razviti zaradi naključnih dogodkov. 

5,014 5 0,414 

A15 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe 
(mutacije) so posledica odločitve boga ali neke druge višje 
sile. 

4,039 5 0,544 

A16 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je 
oblikovala živali in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 

4,020 5 0,547 

A17 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je 
oblikovala ljudi in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 

4,920 5 0,426 

A18 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta 
neke višje sile, medtem ko so se druge lastnosti razvile z 
naravnim izborom. 

2,147 5 0,828 

A19 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke 
višje sile. 

5,804 5 0,326 

A20 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih 
procesov, kot je naravni izbor. 

6,834 5 0,233 

A21 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od 
samega začetka. 

7,317 5 0,198 

B1 Ljudje smo se razvili iz opic. 6,097 5 0,297 
B2 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 1,626 5 0,898 
B3 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 7,760 5 0,170 
B4 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 11,982 5 0,035 
B5 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot 

pri šimpanzih. 
11,102 5 0,049 

B6 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 4,917 5 0,426 
B7 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 9,126 5 0,104 
B8 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji 

pojavil človek. 
1,226 5 0,942 

B9 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 9,579 5 0,088 
B10 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 9,121 5 0,104 
B11 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 6,502 5 0,260 
B12 V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali 

prilagodile in preživele, medtem ko so druge vrste izumrle. 
6,408 5 0,268 
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B13 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih 
procesov, kot je naravni izbor. 

10,159 5 0,071 

B14 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih 
procesov, kot je naravni izbor. 

7,123 5 0,212 

B15 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 2,748 5 0,739 
B16 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali 

trditve, drugih pa ne. 
6,409 5 0,268 

C1 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 10,870 5 0,054 
C2 Akupunktura lahko olajša bolečine. 10,899 5 0,053 
C3 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno 

zapestnico. 
5,348 5 0,375 

C4 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik 
pregleda šarenico očesu. 

8,369 5 0,137 

C5 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 5,723 5 0,334 
C6 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite 

kristale. 
3,409 5 0,637 

C7 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi 
boleznimi bo nekdo zbolel. 

5,044 5 0,411 

C8 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati 
bolezensko stanje drugih ljudi. 

3,081 5 0,687 

C9 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati 
na spol otroka. 

5,991 5 0,307 

C10 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 11,615 5 0,040 
C11 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi 

(telepatija). 
10,291 5 0,067 

UN1 Čeprav se vrste med seboj razlikujejo po videzu, pa njihova 
notranja zgradba in podobnost kemijskih procesov kažeta, da 
so se razvile iz istega skupnega prednika. 

4,829 5 0,437 

UN2 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 4,678 5 0,456 
UN3 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila 

raznovrstnost vrst skozi mnoge generacije. 
11,146 5 0,049 

UN4 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski 
dejavniki so vzrok za evolucijo in raznovrstnost organizmov. 

6,527 5 0,258 

UN5 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih 
osebkov povzročajo variabilnost (raznolikost) določene 
lastnosti v populaciji. 

6,510 5 0,260 

UN6 Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki 
njim in njihovim potomcem omogočajo prednost pri 
preživetju in razmnoževanju v določenem okolju (naravni 
izbor). 

2,289 5 0,808 

UN7 Naravni izbor ni naključen. 2,545 5 0,770 
UN8 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene 

lastnosti organizma nastajajo skozi mnoge generacije. 
5,653 5 0,341 

UN9 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje 
organizma. 

1,139 5 0,951 

UN10 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino 
spreminjale oblike življenja. 

10,681 5 0,058 

UN11 Zemlja stara približno 4,6 milijarde let. 5,084 5 0,406 
UN12 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 3,495 5 0,624 
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UN13 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini 
spreminjale. 

12,041 5 0,034 

UN14 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 9,736 5 0,083 
UN15 Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi 

globalne katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, 
globalne spremembe podnebja). 

9,026 5 0,108 

UN16 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v 
preteklosti, izumrle. 

5,911 5 0,315 

UN17 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim 
evolucijskim izvorom. 

4,921 5 0,426 

P1 Vprašalnik je bil razumljiv. 6,322 5 0,276 
P2 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 2,413 5 0,790 

 

4.6 RAZPOREDITEV ODGOVOROV UDELEŽENCEV GLEDE NA NAJVIŠJO 
DOSEŽENO IZOBRAZBO OČETA 

 

Priloga F prikazuje porazdelitev povprečnih ocen udeležencev glede na najvišjo doseženo 

izobrazbo očeta. Našlo smo štiri statistično pomembne razlike. Ena razlika je bila v sklopu B 

(evolucija), tri pa v sklopu UN (učni načrt). S trditvijo »Nekoč so na Zemlji živele vrste živih 

bitij, ki so že izumrle« (B7) so se najmanj strinjali učenci, katerih očetje nimajo dokončane 

osnovne šole (M = 1,67). Učenci očetov s višjo izobrazbo so se s to trditvijo bolj strinjali (M = 

3,57-3,77). S trditvijo »Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma (UN) 

so se najbolj strinjali učenci, katerih očetje nimajo dokončane osnovne šole (M = 3,33). Učenci 

očetov s višjo izobrazbo so se s to trditvijo manj strinjali (M = 2,31-2,79). S trditvijo "Zemlja 

je stara približno 4,6 milijarde let (UN11) so se najmanj strinjali učenci, katerih očetje nimajo 

dokončane osnovne šole (M = 1,67). Učenci očetov s višjo izobrazbo so se s to trditvijo bolj 

strinjali (M = 3,00-3,46). Tudi s trditvijo »Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s 

skupnim evolucijskim izvorom« (UN17) so se najmanj strinjali učenci, katerih očetje nimajo 

dokončane osnovne šole (M = 1,33). Učenci očetov s višjo izobrazbo so se s to trditvijo bolj 

strinjali (M = 2,20-2,81). 

Preglednica  11: Statistična pomembnost razlik med odgovori učencev glede na najvišjo izobrazbo 
očeta, statistično pomembne razlike (p < 0,05) so označene s krepkim tiskom. 

  Preizkus  
Kruskal-Wallis 

Št. Trditev χ2 df p 
A1 Zemlja je stara manj kot 10 000 let.  6,768 5 0,238 
A2 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – 

Adama in Eve. 
5,724 5 0,334 

A3 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se 
je na Zemlji pojavil človek. 

4,629 5 0,463 
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A4 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, 
rastline, živali in prvi par ljudi. 

6,397 5 0,269 

A5 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, 
kot so zapisani v Stari zavezi Svetega pisma. 

9,143 5 0,103 

A6 Ljudi je ustvaril bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se 
nismo razvili iz predhodnih oblik življenja. 

4,160 5 0,527 

A7 Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno 
pravšnji meri, da bi bilo mogoče življenje, še posebej 
življenje ljudi. 

3,483 5 0,626 

A8 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi 
milijone let ustvaril milijone vrst. 

3,760 5 0,585 

A9 Bog je začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone let. 4,517 5 0,478 
A10 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, 

natančno tako, kot je nastalo. 
2,776 5 0,734 

A11 Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno 
oblikovana, kar pomeni, da mora obstajati neka višja sila ali 
bog. 

3,208 5 0,668 

A12 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega 
načrta in ne naključnih dogodkov. 

4,274 5 0,511 

A13 Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se 
ne bi mogli pojaviti zaradi naključnih dogodkov ali genetskih 
sprememb (mutacij). 

3,857 5 0,570 

A14 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi 
mogli razviti zaradi naključnih dogodkov. 

3,255 5 0,661 

A15 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe 
(mutacije) so posledica odločitve boga ali neke druge višje 
sile. 

5,281 5 0,383 

A16 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je 
oblikovala živali in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 

2,923 5 0,712 

A17 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je 
oblikovala ljudi in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 

3,406 5 0,638 

A18 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta 
neke višje sile, medtem ko so se druge lastnosti razvile z 
naravnim izborom. 

0,402 5 0,995 

A19 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke 
višje sile. 

0,696 5 0,983 

A20 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih 
procesov, kot je naravni izbor. 

7,218 5 0,205 

A21 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od 
samega začetka. 

4,576 5 0,470 

B1 Ljudje smo se razvili iz opic. 7,151 5 0,210 
B2 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 2,036 5 0,844 
B3 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 7,432 5 0,190 
B4 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 2,774 5 0,735 
B5 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot 

pri šimpanzih. 
4,604 5 0,466 

B6 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 2,837 5 0,725 
B7 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 13,345 5 0,020 
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B8 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji 
pojavil človek. 

6,294 5 0,279 

B9 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 9,858 5 0,079 
B10 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 2,574 5 0,765 
B11 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 3,119 5 0,682 
B12 V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali 

prilagodile in preživele, medtem ko so druge vrste izumrle. 
7,199 5 0,206 

B13 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih 
procesov, kot je naravni izbor. 

3,996 5 0,550 

B14 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih 
procesov, kot je naravni izbor. 

7,807 5 0,167 

B15 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 2,323 5 0,803 
B16 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali 

trditve, drugih pa ne. 
6,378 5 0,271 

C1 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 9,093 5 0,105 
C2 Akupunktura lahko olajša bolečine. 3,119 5 0,682 
C3 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno 

zapestnico. 
5,790 5 0,327 

C4 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik 
pregleda šarenico očesu. 

8,201 5 0,145 

C5 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 2,940 5 0,709 
C6 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite 

kristale. 
4,308 5 0,506 

C7 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi 
boleznimi bo nekdo zbolel. 

6,839 5 0,233 

C8 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati 
bolezensko stanje drugih ljudi. 

5,584 5 0,349 

C9 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati 
na spol otroka. 

2,372 5 0,796 

C10 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 2,657 5 0,753 
C11 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi 

(telepatija). 
5,410 5 0,368 

UN1 Čeprav se vrste med seboj razlikujejo po videzu, pa njihova 
notranja zgradba in podobnost kemijskih procesov kažeta, da 
so se razvile iz istega skupnega prednika. 

6,011 5 0,305 

UN2 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 8,698 5 0,122 
UN3 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila 

raznovrstnost vrst skozi mnoge generacije. 
7,290 5 0,200 

UN4 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski 
dejavniki so vzrok za evolucijo in raznovrstnost organizmov. 

5,932 5 0,313 

UN5 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih 
osebkov povzročajo variabilnost (raznolikost) določene 
lastnosti v populaciji. 

8,161 5 0,148 

UN6 Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki 
njim in njihovim potomcem omogočajo prednost pri 
preživetju in razmnoževanju v določenem okolju (naravni 
izbor). 

4,457 5 0,486 

UN7 Naravni izbor ni naključen. 4,052 5 0,542 
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UN8 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene 
lastnosti organizma nastajajo skozi mnoge generacije. 

5,522 5 0,356 

UN9 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje 
organizma. 

14,510 5 0,013 

UN10 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino 
spreminjale oblike življenja. 

5,833 5 0,323 

UN11 Zemlja stara približno 4,6 milijarde let. 13,601 5 0,018 
UN12 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 6,531 5 0,258 
UN13 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini 

spreminjale. 
4,414 5 0,492 

UN14 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 4,558 5 0,472 
UN15 Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi 

globalne katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, 
globalne spremembe podnebja). 

8,510 5 0,130 

UN16 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v 
preteklosti, izumrle. 

8,614 5 0,125 

UN17 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim 
evolucijskim izvorom. 

12,290 5 0,031 

P1 Vprašalnik je bil razumljiv. 6,229 5 0,285 
P2 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 5,957 5 0,310 

 

 

5 RAZPRAVA 
 

 Sklop A: KREACIONIZEM  

V sklopu A smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri se učenci strinjajo s kreacionističnimi 

trditvami. Rezultati naše raziskave, kjer smo ugotavljali znanje o Darwinovi teoriji evolucije, 

in smo jo opravili med učenci zadnjega triletja treh osnovnih šol, so pokazali, da je v tem sklopu 

med dekleti in fanti največ statistično pomembnih razlik. Našteli smo pet razlik, pri katerih so 

se dekleta bolj strinjala (M = 2,39-2,84) kot fantje (M = 1,92-2,54). Dve razliki smo v tem 

sklopu našli med učencih različnih šol, eno razliko pa pri odgovorih učencev glede na najvišjo 

izobrazbo matere. Med razredi in pri odgovorih učencev glede na najvišjo izobrazbo očeta 

nismo našli razlik. Skupno smo v tem sklopu trditev našli osem statistično pomembnih razlik. 

 Sklop B: EVOLUCIJA 

V sklopu B smo želeli ugotovi, kakšno znanje evolucije imajo učenci zadnjega triletja. 

Ugotovili smo, da se s trditvami o evoluciji večina učencev strinja, saj je bila večina rezultatov 

ocenjenih nadpovprečno. Učenci so se v tem sklopu najmanj strinjali s trditvijo, da je več kot 

polovica naših genov enakih kot pri miših. V tem sklopu smo skupno našli pet statistično 
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pomembnih razlik med odgovori. Največ razlik je bilo med odgovori učencev glede na najvišjo 

izobrazbo matere, in sicer dve. Po eno razliko pa smo našli med učenci različnih šol, med 

spoloma in med učenci glede na najvišjo izobrazbo očeta.  

 Sklop C: MEJNE VEDE 

V tem sklopu smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri se učenci strinjajo s trditvami s področja 

mejnih ved. Ugotovili smo, da je največ razlik med razredi, kjer smo našli tri statistično 

pomembne razlike. Dve razliki smo našli tudi med učenci različnih šol, eno pa med učenci glede 

na najvišjo izobrazbo matere.  

 Sklop UN: UČNI NAČRT 

V sklopu UN smo preverili strinjanje učencev s trditvami iz učnega načrta. Vsem trditvam so 

učenci dali nadpovprečno oceno. Z mejno vrednostjo so ocenili le trditev, da naravni izbor ni 

naključen. Skupno smo v tem sklopu trditev našli šest statistično pomembnih razlik. Eno razliko 

smo našli med učenci različnih osnovnih šol, dve med učenci glede na najvišjo izobrazbo 

matere in tri med učenci glede na najvišjo izobrazbo očeta. 

 Sklop P: RAZUMEVANJE VPRAŠALNIKA IN SODELOVANJE V RAZISKAVI 

Vprašalnik se je udeležencem raziskave zdel razumljiv, prav tako jim je bilo všeč sodelovati v 

raziskavi. Vprašalnik se je zdel najmanj razumljiv učencem OŠ Center - Novo mesto, najbolj 

pa učencem OŠ Mirna. V raziskavi so najraje sodelovali učenci OŠ Ferda Vesela, najmanj pa 

učenci OŠ Mirna. Učenci 7. razreda so najraje sodelovali v raziskavi, najmanj pa učenci 9. 

razreda. 

 

6 SKLEPI 
 

V sklopu raziskave smo postavili štiri hipoteze, ki smo jih na podlagi naših rezultatov raziskave 

sprejeli ali zavrnili.  

Prvo hipotezo, ki pravi, da učenci zadnjega triletja osnovne šole nimajo zadovoljivega znanja 

o Darwinovi teoriji evolucije, smo zavrnili, saj so učenci evolucijske trditve ocenili z 

nadpovprečnimi ocenami. 
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Drugo hipotezo, ki pravi, da imajo učenci 7. in 8. razreda manj znanja o Darwinovi teoriji 

evolucije, smo zavrnili, saj smo med razredi našli samo tri statistično pomembne razlike v 

ocenah.  

Tretjo hipotezo, ki pravi, da med dekleti in fanti ni razlike v znanju o Darwinovi teoriji 

evolucije, smo delno sprejeli, saj smo našli šest statistično pomembnih razlik med njihovimi 

ocenami. 

Četrto hipotezo, ki pravi, da med učenci različnih šol ni razlike v znanju o Darwinovi teoriji 

evoluciji, smo delno sprejeli, saj smo našli sedem statistično pomembnih razlik med ocenami 

učencev različnih šol.  
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7 POVZETEK 
 

Evolucijska teorija ima v sodobni biološki znanosti osrednjo vlogo, saj predstavlja ključ za 

razumevanje delovanja živih sistemov. Po prenovi učnega načrta leta 2011 je evolucija dobila 

pomembno vlogo tudi pri poučevanju v osnovnih šolah, kjer se jo poučuje v 9. razredu. 

Poučevanje evolucije je zahtevno, saj od učitelja zahteva razumevanje socialnih, intelektualnih 

in pedagoških vidikov poučevanja, prav tako pa prepoznavanje učenčevih predstav in pogledov 

na svet. 

Cilj naše raziskave je bil pridobiti pregled nad znanjem učencev o Darwinovi teoriji evolucije 

v zadnjem triletju osnovne šole. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali imajo učenci zadovoljivo 

znanje. Zanimalo nas je, ali se znanje učencev 7. in 8. razreda razlikuje od znanja učencev 9. 

razreda in ali obstajajo razlike med spoloma in šolami. 

Raziskavo smo izvedli med učenci 7., 8. in 9. razreda treh dolenjskih osnovnih šol - OŠ Mirna, 

OŠ Ferda Vesela in OŠ Center - Novo mesto. V raziskavi je sodelovalo 283 učencev. Z 

Likertovo lestvico so učenci ocenjevali strinjanje s 67 trditvami. Te so bile razdeljene na 4 

različne sklope, s katerimi smo preverili strinjanje učencev s trditvami s področja kreacionizma, 

evolucije, mejnih ved in s cilji iz učnega načrta.  

Učenci so se v povprečju s trditvami s področja evolucije in učnega načrta strinjali. Na splošno 

so pokazali, da imajo zadovoljivo znanje o osnovnih značilnostih evolucije. Z raziskavo smo 

ugotovili, da učenci večinoma sprejemajo teorijo evolucije. Pokazalo se je, da znanje 7. razreda 

o evoluciji ni nižje od znanja v 9. razredu, saj smo našli samo tri statistično pomembne razlike 

med ocenami, ki so jih dali učenci različne starosti. Med ocenami deklet in fantov smo našli 

samo šest statistično pomembnih razlik. Razlika v znanju se je pokazala tudi med različnimi 

osnovnimi šolami, kjer smo našli sedem statistično pomembnih razlik. 

Pokazalo se je, da učenci sprejemajo tudi kreacionistično teorijo, saj so nekatere trditve v sklopu 

kreacionističnih trditev dosegle nadpovprečno oceno. Najbolj so se v povprečju s 

kreacionističnimi trditvami strinjali učenci 7. razreda. Razlog za to so lahko tudi napačne 

predstave, oblikovane na temelju vsakdanjih izkušenj, ali nerazumevanje trditev. 
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PRILOGE 
 

Priloga A 

VPRAŠALNIK           

          Razred:  7.  8.  9. 
Spol:  Ž   M 

 
 

Katera od navedenih je najvišja dosežena izobrazba tvoje mame in katera očeta? 
Na ustreznih mestih naredi križca. (Če nisi prepričan-a, kako odgovoriti na to 
vprašanje, prosi učitelja za pomoč.) 

Mama Oče 

Magisterij ali doktorat znanosti   

Diploma višje šole, visoke šole ali univerze   

Gimnazija   

Poklicna ali strokovna srednja šola   

Osnovna šola    

Nedokončana osnovna šola   
 
 
NAVODILO: Natančno preberi vsako trditev in ob njej obkroži, v kolikšni meri velja zate. Če se s 

posamezno trditvijo nikakor ne strinjaš, obkroži 1. Če se s trditvijo zelo strinjaš, obkroži 4. 

1 - Nikakor se ne strinjam   2 - Ne strinjam se   3 - Delno se strinjam          4 - Zelo se 
strinjam 
 

Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami? 
1. Zemlja je stara manj kot 10 000 let. 1 2 3 4 
2. Ljudje smo se razvili iz opic. 1 2 3 4 
3. Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 1 2 3 4 
4. Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 1 2 3 4 
5. Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 1 2 3 4 
6. Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih. 1 2 3 4 
7. Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 1 2 3 4 
8. Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 1 2 3 4 
9. Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil 

človek. 
1 2 3 4 

10. Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, rastline, živali in 
prvi par ljudi. 

1 2 3 4 

11. Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so zapisani v 
Stari zavezi Svetega pisma. 

1 2 3 4 

12. Ljudi je ustvaril bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo razvili iz 
predhodnih oblik življenja. 

1 2 3 4 

13. Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno pravšnji meri, da bi bilo 
mogoče življenje, še posebej življenje ljudi. 

1 2 3 4 

14. Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi milijone let ustvaril 
milijone vrst. 

1 2 3 4 

15. Bog je začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone let. 1 2 3 4 



 

 
 

16. Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, natančno tako, kot je 
nastalo.  

1 2 3 4 

17. Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno oblikovana, kar pomeni, da 
mora obstajati neka višja sila ali bog. 

1 2 3 4 

18. Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 1 2 3 4 
19. Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta in ne naključnih 

dogodkov. 
1 2 3 4 

20. Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se ne bi mogli 
pojaviti zaradi naključnih dogodkov ali genetskih sprememb (mutacij). 

1 2 3 4 

21. Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi mogli razviti zaradi 
naključnih dogodkov. 

1 2 3 4 

22. Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe (mutacije) so 
posledica odločitve boga ali neke druge višje sile. 

1 2 3 4 

23. Čeprav se vrste med seboj razlikujejo po videzu, pa njihova notranja zgradba in 
podobnost kemijskih procesov kažeta, da so se razvile iz istega skupnega 
prednika. 

1 2 3 4 

24. Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala živali in druga 
živa bitja v taki obliki, kot so danes. 

1 2 3 4 

25. Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala ljudi in druga 
živa bitja v taki obliki, kot so danes. 

1 2 3 4 

26. Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 1 2 3 4 
27. Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost vrst skozi 

mnoge generacije. 
1 2 3 4 

28. Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski dejavniki so vzrok za 
evolucijo in raznovrstnost organizmov. 

1 2 3 4 

29. Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih osebkov povzročajo 
variabilnost (raznolikost) določene lastnosti v populaciji. 

1 2 3 4 

30. Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki njim in njihovim 
potomcem omogočajo prednost pri preživetju in razmnoževanju v določenem 
okolju (naravni izbor). 

1 2 3 4 

31. Naravni izbor ni naključen. 1 2 3 4 
32. Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile, 

medtem ko so se druge lastnosti razvile z naravnim izborom. 
1 2 3 4 

33. Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile. 1 2 3 4 
34. Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti organizma 

nastajajo skozi mnoge generacije.  
1 2 3 4 

35. Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma. 1 2 3 4 
36. Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike življenja.  1 2 3 4 
37. Zemlja stara približno 4,6 milijarde let. 1 2 3 4 
38. Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 1 2 3 4 
39. Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale. 1 2 3 4 
40. Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 1 2 3 4 
41. Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki 

vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe podnebja). 
1 2 3 4 

42. Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, izumrle. 1 2 3 4 
43. Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim izvorom. 1 2 3 4 
44. Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 1 2 3 4 
45. Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 1 2 3 4 
46. Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 1 2 3 4 
47. Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 1 2 3 4 



 

 
 

48. V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali prilagodile in 
preživele, medtem ko so druge vrste izumrle.  

1 2 3 4 

49. Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni 
izbor.  

1 2 3 4 

50. Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni 
izbor.  

1 2 3 4 

51. Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka.  1 2 3 4 

52. Ljudje in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka. 1 2 3 4 
53. Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 1 2 3 4 
54. Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali trditve, drugih pa 

ne. 
1 2 3 4 

55. Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 1 2 3 4 
56. Akupunktura lahko olajša bolečine.  1 2 3 4 
57. Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno zapestnico. 1 2 3 4 
58. Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik pregleda šarenico 

očesu. 
1 2 3 4 

59. Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 1 2 3 4 
60. Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale. 1 2 3 4 
61. Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi boleznimi bo 

nekdo zbolel. 
1 2 3 4 

62. Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko stanje drugih 
ljudi. 

1 2 3 4 

63. Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na spol otroka. 1 2 3 4 
64. Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 1 2 3 4 
65. Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 1 2 3 4 
66. Vprašalnik je bil razumljiv. 1 2 3 4 
67. Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 1 2 3 4 

 
Hvala za sodelovanje! 
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Priloga B: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali učenci za vsako trditev v anketi (M) in njen standardni odklon (SD), prikazano po šolah, ki jih 
obiskujejo. 

  Šola 1  Šola 2 Šola 3 
Št. Trditev M SD M SD M SD 
A1 Zemlja je stara manj kot 10 000 let.  1,48 0,854 1,41 0,746 1,43 0,760 
A2 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 2,61 1,173 2,73 1,051 2,44 1,118 
A3 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 2,60 1,008 2,46 1,080 2,40 1,046 
A4 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, rastline, živali in prvi par ljudi. 2,14 1,106 2,13 1,065 2,21 1,050 
A5 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so zapisani v Stari zavezi Svetega 

pisma. 
2,77 0,871 2,79 0,901 2,67 0,861 

A6 Ljudi je ustvaril bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo razvili iz predhodnih oblik 
življenja. 

2,30 0,955 2,31 1,065 2,32 1,033 

A7 Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno pravšnji meri, da bi bilo mogoče 
življenje, še posebej življenje ljudi. 

2,31 0,941 2,23 1,024 2,23 1,027 

A8 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi milijone let ustvaril milijone vrst. 2,36 1,003 2,46 1,036 2,32 1,097 
A9 Bog je začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone let. 2,47 1,056 2,36 1,007 2,31 1,056 

A10 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, natančno tako, kot je nastalo. 2,38 0,885 2,37 1,055 2,19 0,972 
A11 Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno oblikovana, kar pomeni, da mora obstajati 

neka višja sila ali bog. 
2,42 0,914 2,67 1,028 2,54 1,082 

A12 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta in ne naključnih dogodkov. 2,55 0,832 2,50 0,962 2,38 0,898 
A13 Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se ne bi mogli pojaviti zaradi 

naključnih dogodkov ali genetskih sprememb (mutacij). 
2,68 0,880 2,80 0,931 2,60 0,960 

A14 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi mogli razviti zaradi naključnih 
dogodkov. 

2,49 0,788 2,63 0,846 2,39 0,896 

A15 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe (mutacije) so posledica odločitve boga 
ali neke druge višje sile. 

2,21 1,035 2,06 0,930 1,94 0,913 

A16 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala živali in druga živa bitja v 
taki obliki, kot so danes. 

2,53 0,965 2,42 0,916 2,32 0,906 

A17 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala ljudi in druga živa bitja v 
taki obliki, kot so danes. 

2,51 0,954 2,57 0,933 2,33 0,985 

A18 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile, medtem ko so se 
druge lastnosti razvile z naravnim izborom. 

2,38 0,885 2,50 0,942 2,31 0,950 

A19 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile. 2,53 0,878 2,43 1,007 2,18 1,012 
A20 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor. 2,13 1,049 2,15 0,980 2,28 1,010 
A21 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka. 2,12 0,976 2,20 0,984 2,11 0,975 
B1 Ljudje smo se razvili iz opic. 3,21 0,798 2,93 0,945 2,96 1,008 
B2 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 1,90 0,889 1,70 0,863 1,75 0,837 



 

 
 

B3 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 3,28 0,933 3,39 0,821 3,11 0,947 
B4 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 2,10 0,923 1,96 0,846 1,88 0,760 
B5 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih. 2,83 0,763 2,56 0,876 2,58 0,799 
B6 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 2,82 0,958 2,64 0,993 2,66 0,983 
B7 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 3,51 0,796 3,73 1,055 3,54 0,811 
B8 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 2,70 0,908 2,78 0,966 2,80 0,894 
B9 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 2,45 1,016 2,51 1,076 2,44 1,084 

B10 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 2,92 0,869 2,74 0,911 2,68 0,945 
B11 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 2,20 0,917 2,31 0,961 2,30 1,035 
B12 V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali prilagodile in preživele, medtem ko 

so druge vrste izumrle. 
3,05 1,007 3,13 1,024 3,17 0,912 

B13 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor. 2,71 0,767 2,71 0,865 2,84 0,869 
B14 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor. 2,93 0,868 2,74 0,879 2,83 0,883 
B15 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 2,58 0,829 2,56 0,878 2,50 0,943 
B16 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali trditve, drugih pa ne. 3,02 0,911 2,76 0,942 2,79 0,988 
C1 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 2,76 0,989 2,82 0,884 2,77 1.084 
C2 Akupunktura lahko olajša bolečine. 2,88 0,892 2,67 0,973 2,52 0,987 
C3 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno zapestnico. 2,56 0,896 2,46 0,974 2,34 0,964 
C4 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik pregleda šarenico očesu. 2,53 0,812 2,57 0,912 2,48 0,933 
C5 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 2,61 1,013 2,38 1,049 2,25 1,018 
C6 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale. 2,38 0,993 2,24 0,910 2,04 0,957 
C7 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi boleznimi bo nekdo zbolel. 2,54 1,039 2,63 1,103 2,85 0,944 
C8 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko stanje drugih ljudi. 2,65 1,110 2,41 1,132 2,47 1,102 
C9 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na spol otroka. 2,02 1,000 1,94 0,901 2,05 1,039 

C10 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 2,22 1,035 2,01 1,045 1,77 0,874 
C11 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 2,67 0,968 2,17 0,980 2,21 0,968 
UN1 Čeprav se vrste med seboj razlikujejo po videzu, pa njihova notranja zgradba in podobnost 

kemijskih procesov kažeta, da so se razvile iz istega skupnega prednika. 
2,98 0,866 2,98 0,875 2,86 0,872 

UN2 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 3,05 0,865 3,13 0,818 2,97 0,929 
UN3 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost vrst skozi mnoge generacije. 3,08 0,677 3,11 0,881 3,02 0,857 
UN4 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski dejavniki so vzrok za evolucijo in 

raznovrstnost organizmov. 
2,71 0,852 3,01 0,881 2,81 0,887 

UN5 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih osebkov povzročajo variabilnost 
(raznolikost) določene lastnosti v populaciji. 

2,65 0,820 3,02 0,947 2,90 0,894 

UN6 Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki njim in njihovim potomcem 
omogočajo prednost pri preživetju in razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor). 

2,83 0,977 2,83 0,837 2,95 0,850 

UN7 Naravni izbor ni naključen. 2,48 1,017 2,58 0,952 2,47 0,980 



 

 
 

UN8 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti organizma nastajajo skozi 
mnoge generacije. 

2,96 0,925 3,06 0,844 2,85 0,899 

UN9 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma. 2,83 0,847 2,55 0,903 2,54 0,911 
UN10 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike življenja. 3,16 0,951 3,26 0,855 3,06 0,970 
UN11 Zemlja stara približno 4,6 milijarde let. 3,07 0,954 3,30 0,944 3,26 0,900 
UN12 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 3,02 0,827 3,08 0,933 2,94 0,921 
UN13 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale. 2,92 0,809 3,17 0,859 3,02 0,933 
UN14 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 3,19 0,712 3,19 0,973 3,00 0,963 
UN15 Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki vulkanski 

izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe podnebja). 
3,14 0,875 3,17 0,822 3,05 0,923 

UN16 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, izumrle. 3,18 0,873 3,18 0,894 3,28 0,932 
UN17 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim izvorom. 2,58 0,914 2,68 0,877 2,74 0,781 

P1 Vprašalnik je bil razumljiv. 2,72 1,027 2,69 0,974 2,38 0,963 
P2 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 2,82 1,157 3,28 0,940 2,71 1,074 

 

  



 

 
 

Priloga C: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali učenci za vsako trditev v anketi (M) in njen standardni odklon (SD), prikazano po razredih, ki 
jih obiskujejo.  

  7. razred 8. razred 9. razred 
Št. Trditev M SD M SD M SD 
A1 Zemlja je stara manj kot 10 000 let.  1,54 0,797 1,40 0,804 1,34 0,706 
A2 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 2,73 1,016 2,61 1,164 2,41 1,141 
A3 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 2,53 0,989 2,48 1,149 2,38 1,019 
A4 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, rastline, živali in prvi par ljudi. 2,25 1,021 2,07 1,114 2,17 1,100 
A5 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so zapisani v Stari zavezi Svetega pisma. 2,70 0,840 2,74 0,886 2,76 0,917 
A6 Ljudi je ustvaril bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo razvili iz predhodnih oblik življenja. 2,37 1,027 2,30 1,065 2,27 0,992 
A7 Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno pravšnji meri, da bi bilo mogoče življenje, še posebej 

življenje ljudi. 
2,31 0,987 2,28 1,006 2,16 1,027 

A8 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi milijone let ustvaril milijone vrst. 2,44 0,978 2,46 1,133 2,26 1,061 
A9 Bog je začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone let. 2,42 0,934 2,36 1,084 2,28 1,053 

A10 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, natančno tako, kot je nastalo. 2,64 0,934 2,30 1,030 2,17 1,003 
A11 Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno oblikovana, kar pomeni, da mora obstajati neka višja sila ali 

bog. 
2,67 0,637 2,51 1,035 2,53 1,124 

A12 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta in ne naključnih dogodkov. 2,55 0,884 2,34 0,989 2,49 0,847 
A13 Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se ne bi mogli pojaviti zaradi naključnih dogodkov ali 

genetskih sprememb (mutacij). 
2,80 0,833 2,69 0,997 2,58 0,968 

A14 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi mogli razviti zaradi naključnih dogodkov. 2,66 0,850 2,48 0,864 2,36 0,843 
A15 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe (mutacije) so posledica odločitve boga ali neke druge višje 

sile. 
2,23 0,999 1,91 0,950 1,98 0,866 

A16 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala živali in druga živa bitja v taki obliki, kot so 
danes. 

2,55 0,895 2,27 0,908 2,39 0,956 

A17 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala ljudi in druga živa bitja v taki obliki, kot so 
danes. 

2,52 0,893 2,48 1,041 2,39 0,956 

A18 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile, medtem ko so se druge lastnosti razvile 
z naravnim izborom. 

2,52 0,879 2,33 0,968 2,34 0,953 

A19 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile. 2,50 0,977 2,32 1,037 2,21 0,942 
A20 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor. 2,31 1,007 2,27 0,908 2,19 1,038 
A21 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka. 2,19 0,991 2,48 1,041 2,08 1,014 
B1 Ljudje smo se razvili iz opic. 3,08 0,981 2,82 0,973 3,10 0,960 
B2 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 1,83 0,895 1,81 0,860 1,64 0,812 
B3 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 3,32 0,855 3,17 0,939 3,27 0,922 
B4 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 1,97 0,846 1,93 0,828 1,98 0,825 



 

 
 

B5 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih. 2,71 0,766 2,54 0,867 2,62 0,852 
B6 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 2,64 1,030 2,58 0,990 2,84 0,903 
B7 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 3,67 0,637 3,59 0,774 3,55 0,803 
B8 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 2,72 0,877 2,83 0,968 2,76 0,935 
B9 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 2,29 1,018 2,57 1,107 2,57 1,052 

B10 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 2,77 0,882 2,67 0,963 2,81 0,915 
B11 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 2,38 1,003 2,18 0,972 2,26 0,958 
B12 V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali prilagodile in preživele, medtem ko so druge vrste 

izumrle. 
3,20 0,941 3,10 0,983 3,07 1,009 

B13 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor. 2,82 0,809 2,66 0,839 2,80 0,894 
B14 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor. 2,86 0,865 2,65 0,906 2,93 0,850 
B15 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 2,69 0,800 2,44 0,925 2,48 0,943 
B16 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali trditve, drugih pa ne. 2,81 0,946 2,73 0,955 2,96 0,963 
C1 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 2,87 0,911 2,74 0,880 2,75 1,161 
C2 Akupunktura lahko olajša bolečine. 2,68 1,008 2,60 0,895 2,69 0,956 
C3 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno zapestnico. 2,68 0,973 2,25 0,889 2,34 0,950 
C4 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik pregleda šarenico očesu. 2,61 0,898 2,43 0,890 2,53 0,906 
C5 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 2,62 1,013 2,18 1,034 2,31 1,015 
C6 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale. 2,26 0,910 2,16 0,935 2,15 1,023 
C7 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi boleznimi bo nekdo zbolel. 2,70 0,976 2,76 1,109 2,63 1,080 
C8 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko stanje drugih ljudi. 2,53 1,077 2,53 1,134 2,38 1,144 
C9 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na spol otroka. 2,22 0,991 1,78 0,854 1,98 1,033 

C10 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 2,01 0,959 1,96 1,064 1,91 0,955 
C11 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 2,39 0,863 2,11 0,953 2,37 1,038 
UN1 Čeprav se vrste med seboj razlikujejo po videzu, pa njihova notranja zgradba in podobnost kemijskih procesov 

kažeta, da so se razvile iz istega skupnega prednika. 
2,94 0,881 2,85 0,802 3,01 0,906 

UN2 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 2,99 0,838 3,13 0,897 3,03 0,890 
UN3 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost vrst skozi mnoge generacije. 3,07 0,782 3,00 0,856 3,14 0,860 
UN4 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski dejavniki so vzrok za evolucijo in raznovrstnost 

organizmov. 
2,95 0,842 2,91 0,877 2,72 0,924 

UN5 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih osebkov povzročajo variabilnost (raznolikost) določene 
lastnosti v populaciji. 

2,87 0,902 2,85 0,988 2,97 0,828 

UN6 Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki njim in njihovim potomcem omogočajo prednost pri 
preživetju in razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor). 

2,83 0,829 2,79 0,930 3,02 0,853 

UN7 Naravni izbor ni naključen. 2,55 0,925 2,53 0,990 2,45 1,025 
UN8 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti organizma nastajajo skozi mnoge generacije. 2,97 0,876 2,95 0,923 2,95 0,912 
UN9 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma. 2,62 0,925 2,54 0,863 2,66 0,913 



 

 
 

UN10 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike življenja. 3,13 0,915 3,19 0,888 3,15 0,977 
UN11 Zemlja stara približno 4,6 milijarde let. 3,32 0,935 3,17 0,956 3,20 0,900 
UN12 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 3,14 0,812 2,97 0,942 2,92 0,961 
UN13 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale. 3,13 0,841 3,01 0,928 3,01 0,923 
UN14 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 3,16 0,929 3,06 0,902 3,11 0,940 
UN15 Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, 

globalne spremembe podnebja). 
3,12 0,828 3,19 0,906 3,03 0,890 

UN16 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, izumrle. 3,13 0,939 3,27 0,859 3,27 0,906 
UN17 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim izvorom. 2,75 0,853 2,62 0,873 2,66 0,820 

P1 Vprašalnik je bil razumljiv. 2,64 0,934 2,65 1,026 2,42 1,009 
P2 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 3,10 0,922 3,00 1,135 2,75 1,141 

 

  



 

 
 

Priloga D: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali učenci za vsako trditev v anketi (M )in njen standardni odklon (SD), prikazano po spolu.  

  Dekleta Fantje 
Št. Trditev M SD M SD 
A1 Zemlja je stara manj kot 10 000 let.  1,49 0,777 1,37 0,767 
A2 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 2,75 1,044 2,41 1,152 
A3 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 2,56 0,990 2,37 1,108 
A4 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, rastline, živali in prvi par ljudi. 2,39 1,052 1,92 1,052 
A5 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so zapisani v Stari zavezi Svetega pisma. 2,83 0,842 2,64 0,907 
A6 Ljudi je ustvaril bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo razvili iz predhodnih oblik življenja. 2,46 0,969 2,16 1,064 
A7 Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno pravšnji meri, da bi bilo mogoče življenje, še 

posebej življenje ljudi. 
2,36 1,015 2,13 0,983 

A8 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi milijone let ustvaril milijone vrst. 2,47 1,014 2,30 1,100 
A9 Bog je začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone let. 2,49 1,009 2,23 1,049 

A10 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, natančno tako, kot je nastalo. 2,39 0,942 2,20 1,033 
A11 Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno oblikovana, kar pomeni, da mora obstajati neka višja 

sila ali bog. 
2,60 0,970 2,53 1,088 

A12 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta in ne naključnih dogodkov. 2,50 0,846 2,42 0,974 
A13 Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se ne bi mogli pojaviti zaradi naključnih 

dogodkov ali genetskih sprememb (mutacij). 
2,84 0,805 2,54 1,037 

A14 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi mogli razviti zaradi naključnih dogodkov. 2,57 0,752 2,43 0,956 
A15 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe (mutacije) so posledica odločitve boga ali neke 

druge višje sile. 
2,06 0,941 2,04 0,962 

A16 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala živali in druga živa bitja v taki obliki, 
kot so danes. 

2,47 0,856 2,34 0,989 

A17 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala ljudi in druga živa bitja v taki obliki, 
kot so danes. 

2,52 0,916 2,40 1,006 

A18 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile, medtem ko so se druge lastnosti 
razvile z naravnim izborom. 

2,50 0,850 2,29 1,004 

A19 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile. 2,41 0,961 2,29 1,019 
A20 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor. 2,28 1,015 2,10 0,991 
A21 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka. 2,15 0,929 2,14 1,027 
B1 Ljudje smo se razvili iz opic. 3,02 0,886 2,99 1,007 
B2 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 1,79 0,849 1,74 0,871 
B3 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 3,22 0,907 3,29 0,902 
B4 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 1,90 0,763 2,02 0,897 
B5 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih. 2,57 0,790 2,69 0,863 
B6 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 2,65 0,934 2,72 1,031 



 

 
 

B7 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 3,70 0,579 3,50 0,867 
B8 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 2,74 0,902 2,80 0,948 
B9 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 2,34 1,024 2,61 1,089 

B10 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 2,68 0,847 2,83 0,985 
B11 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 2,29 0,887 2,26 1,072 
B12 V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali prilagodile in preživele, medtem ko so druge 

vrste izumrle. 
3,20 0,893 3,05 1,054 

B13 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor. 2,81 0,729 2,71 0,958 
B14 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor. 2,84 0,770 2,79 0,985 
B15 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 2,53 0,827 2,56 0,959 
B16 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali trditve, drugih pa ne. 2,84 0,904 2,82 1,010 
C1 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 2,80 0,907 2,77 1,070 
C2 Akupunktura lahko olajša bolečine. 2,63 0,952 2,68 0,960 
C3 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno zapestnico. 2,43 0,944 2,44 0,970 
C4 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik pregleda šarenico očesu. 2,52 0,809 2,53 0,989 
C5 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 2,30 1,023 2,46 1,044 
C6 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale. 2,14 0,895 2,25 1,014 
C7 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi boleznimi bo nekdo zbolel. 2,68 1,087 2,72 1,016 
C8 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko stanje drugih ljudi. 2,48 1,032 2,49 1,205 
C9 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na spol otroka. 1,94 0,934 2,07 1,020 

C10 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 1,97 0,953 1,96 1,032 
C11 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 2,32 0,955 2,27 1,027 
UN1 Čeprav se vrste med seboj razlikujejo po videzu, pa njihova notranja zgradba in podobnost kemijskih 

procesov kažeta, da so se razvile iz istega skupnega prednika. 
2,90 0,877 2,96 0,852 

UN2 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 3,06 0,806 3,04 0,942 
UN3 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost vrst skozi mnoge generacije. 3,06 0,771 3,08 0,893 
UN4 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski dejavniki so vzrok za evolucijo in raznovrstnost 

organizmov. 
2,82 0,831 2,92 0,937 

UN5 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih osebkov povzročajo variabilnost (raznolikost) 
določene lastnosti v populaciji. 

2,86 0,863 2,93 0,955 

UN6 Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki njim in njihovim potomcem omogočajo prednost 
pri preživetju in razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor). 

2,82 0,847 2,94 0,899 

UN7 Naravni izbor ni naključen. 2,46 0,948 2,57 1,005 
UN8 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti organizma nastajajo skozi mnoge 

generacije. 
2,92 0,862 2,99 0,941 

UN9 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma. 2,59 0,850 2,63 0,952 
UN10 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike življenja. 3,17 0,930 3,14 0,921 
UN11 Zemlja stara približno 4,6 milijarde let. 3,30 0,845 3,16 1,010 



 

 
 

UN12 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 3,07 0,859 2,95 0,952 
UN13 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale. 3,10 0,870 3,01 0,922 
UN14 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 3,15 0,855 3,08 0,990 
UN15 Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki 

asteroidov, globalne spremembe podnebja). 
3,10 0,852 3,14 0,898 

UN16 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, izumrle. 3,26 0,836 3,17 0,970 
UN17 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim izvorom. 2,77 0,816 2,59 0,875 

P1 Vprašalnik je bil razumljiv. 2,66 0,943 2,48 1,036 
P2 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 3,08 1,011 2,83 1,123 

 

  



 

 
 

Priloga E: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali učenci za vsako trditev v anketi (M)in njen standardni odklon (SD), prikazano po najvišji 
izobrazbi matere.  

  Nedokončana 
OŠ 

OŠ Poklicna ali 
strokovna SŠ 

Gimnazija Višja, visoka, 
UNI 

Mag.,dr. 

Št. Trditev M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

A1 Zemlja je stara manj kot 10 000 let.  3,00 0,000 1,58 0,838 1,42 0,780 1,39 0,715 1,36 0,687 1,52 0,949 

A2 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama 
in Eve. 

3,00 1,414 3,00 1,085 2,63 1,124 2,39 1,116 2,42 1,062 2,55 1,242 

A3 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je 
na Zemlji pojavil človek. 

2,50 0,707 2,84 1,015 2,50 1,092 2,33 1,021 2,36 1,015 2,38 1,115 

A4 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, 
rastline, živali in prvi par ljudi. 

2,50 0,707 2,74 1,147 2,08 1,045 2,06 1,093 2,26 1,048 2,00 1,134 

A5 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot 
so zapisani v Stari zavezi Svetega pisma. 

2,00 0,000 3,11 0,809 2,72 0,916 2,88 0,833 2,62 0,879 2,59 0,867 

A6 Ljudi je ustvaril bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo 
razvili iz predhodnih oblik življenja. 

3,00 0,000 3,05 0,848 2,17 0,951 2,48 1,176 2,22 1,015 2,24 1,023 

A7 Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno 
pravšnji meri, da bi bilo mogoče življenje, še posebej življenje 
ljudi. 

2,00 1,414 2,47 1,020 2,25 1,031 2,18 0,917 2,24 1,018 2,14 1,026 

A8 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi 
milijone let ustvaril milijone vrst. 

2,00 1,414 2,58 0,961 2,36 1,097 2,03 0,999 2,41 1,022 2,52 1,122 

A9 Bog je začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone let. 2,00 1,414 2,56 0,922 2,40 1,070 2,26 1,032 2,29 0,997 2,41 1,119 

A10 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, natančno 
tako, kot je nastalo. 

3,00 0,000 2,39 1,037 2,26 1,016 2,30 1,015 2,23 0,944 2,19 1,039 

A11 Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno 
oblikovana, kar pomeni, da mora obstajati neka višja sila ali 
bog. 

2,00 1,414 2,63 0,955 2,61 1,083 2,42 0,902 2,51 1,021 2,62 1,147 

A12 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta 
in ne naključnih dogodkov. 

1,50 0,707 2,17 0,857 2,49 0,941 2,33 0,884 2,58 0,828 2,24 1,057 

A13 Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se 
ne bi mogli pojaviti zaradi naključnih dogodkov ali genetskih 
sprememb (mutacij). 

2,00 0,000 2,68 1,003 2,68 0,946 2,55 0,971 2,71 0,916 2,90 1,012 



 

 
 

A14 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi mogli 
razviti zaradi naključnih dogodkov. 

2,00 0,000
  

2,42 0,838 2,42 0,860 2,39 0,933 2,57 0,822 2,76 0,951 

A15 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe 
(mutacije) so posledica odločitve boga ali neke druge višje sile. 

2,50 0,707 2,37 1,012 2,03 0,971 1,94 0,899 1,93 0,859 2,17 1,071 

A16 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je 
oblikovala živali in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 

3,50 0,707 2,63 0,955 2,38 0,974 2,41 0,979 2,34 0,868 2,41 0,867 

A17 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je 
oblikovala ljudi in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 

3,00 0,000 2,84 0,898 2,46 1,023 2,36 0,929 2,36 0,945 2,48 0,911 

A18 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta 
neke višje sile, medtem ko so se druge lastnosti razvile z 
naravnim izborom. 

2,50 0,707 2,37 0,895 2,34 0,941 2,44 0,982 2,42 0,942 2,62 1,015 

A19 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke 
višje sile. 

3,50 0,707 2,53 0,905 2,31 1,046 2,09 0,980 2,37 0,955 2,45 0,985 

A20 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, 
kot je naravni izbor. 

2,00 0,000 2,21 0,918 2,13 1,124 2,52 0,834 2,16 0,967 1,89 0,916 

A21 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od 
samega začetka. 

2,50 0,707 2,26 0,933 2,07 0,963 2,50 0,984 2,03 0,938 1,97 1,052 

B1 Ljudje smo se razvili iz opic. 2,00 0,000 3,11 0,994 2,99 0,935 2,91 0,805 3,12 0,986 2,93 0,998 

B2 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 1,50 0,707 1,83 0,924 1,78 0,980 1,61 0,747 1,78 0,754 1,66 0,670 

B3 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 3,00 1,414 2,74 1,147 3,33 0,901 3,13 1,100 3,23 0,809 3,48 0,688 

B4 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 1,00 0,000 1,50 0,786 2,04 0,869 1,97 0,883 1,88 0,748 2,11 0,832 

B5 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot pri 
šimpanzih. 

1,00 0,000
  

2,11 0,832 2,67 0,830 2,58 0,867 2,71 0,785 2,72 0,841 

B6 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 3,00 1,414 2,47 0,841 2,66 1,073 2,45 0,971 2,83 0,885 2,86 0,970 

B7 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 2,00 1,414 3,67 0,485 3,53 0,802 3,67 0,692 3,69 0,674 3,64 0,780 

B8 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil 
človek. 

2,50 0,707 2,72 0,826 2,78 0,969 2,67 0,924 2,79 0,879 2,86 0,970 

B9 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 4,00 0,000
  

2,16 1,214 2,57 1,025 2,18 1,211 2,40 1,000 2,79 1,114 

B10 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 2,50 0,707 2,26 1,046 2,80 ,944 2,55 0,938 2,83 0,865 2,97 0,823 

B11 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 2,50 0,707 2,42 0,961 2,12 0,952 2,45 1,034 2,27 1,018 2,55 0,910 

B12 V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali 
prilagodile in preživele, medtem ko so druge vrste izumrle. 

2,00 0,000
  

2,95 0,848 3,09 1,098 2,94 1,045 3,23 0,831 3,36 0,911 



 

 
 

B13 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, 
kot je naravni izbor. 

3,00 0,000 2,53 0,905 2,69 0,841 2,64 0,895 3,00 0,849 2,79 0,833 

B14 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, 
kot je naravni izbor. 

1,50 0,707 2,74 0,991 2,74 0,896 2,79 0,992 2,91 0,798 3,04 0,793 

B15 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 3,00 0,000 2,53 0,964 2,64 0,858 2,42 ,867 2,50 0,902 2,43 1,034 

B16 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali 
trditve, drugih pa ne. 

2,50 0,707 2,42 1,017 2,80 1,034 2,82 0,950 3,00 0,909 2,96 0,808 

C1 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 2,50 0,707 2,53 0,964 2,75 0,900 2,45 0,938 3,09 1,098 2,86 1,026 

C2 Akupunktura lahko olajša bolečine. 2,00 0,000 2,83 1,150 2,73 0,862 2,16 1,068 2,74 0,952 2,64 0,911 

C3 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno 
zapestnico. 

1,50 0,707 2,63 1,065 2,51 0,927 2,31 1,030 2,33 0,958 2,55 0,910 

C4 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik 
pregleda šarenico očesu. 

2,50 0,707 2,37 1,116 2,54 0,835 2,13 0,976 2,60 0,892 2,71 0,937 

C5 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 1,50 0,707 2,37 0,955 2,53 0,982 2,28 0,958 2,24 1,094 2,34 1,111 

C6 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite 
kristale. 

2,00 1,414 2,47 0,905 2,21 0,946 2,06 0,933 2,18 1,016 2,03 0,944 

C7 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi 
boleznimi bo nekdo zbolel. 

3,50 0,707 3,05 0,848 2,66 1,062 2,47 1,016 2,70 1,108 2,76 1,091 

C8 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko 
stanje drugih ljudi. 

2,00 0,000 2,37 1,116 2,54 1,033 2,25 1,164 2,57 1,141 2,36 1,283 

C9 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati 
na spol otroka. 

1,50 0,707 1,95 0,970 2,10 1,038 2,12 0,893 1,94 0,991 1,66 0,814 

C10 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 1,00 0,000 2,00 1,000 2,16 1,034 1,75 0,916 1,77 0,958 1,89 0,916 

C11 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 1,50 0,707 2,68 0,946 2,36 0,952 2,33 0,957 2,04 1,006 2,31 1,072 

UN1 Čeprav se vrste med seboj razlikujejo po videzu, pa njihova 
notranja zgradba in podobnost kemijskih procesov kažeta, da so 
se razvile iz istega skupnega prednika. 

3,50 0,707 2,89 0,875 3,05 0,836 2,94 0,899 2,83 0,880 2,79 0,940 

UN2 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 2,00 1,414 3,11 0,737 3,10 0,843 2,79 1,053 3,12 0,816 3,10 0,817 

UN3 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila 
raznovrstnost vrst skozi mnoge generacije. 

3,00 0,000 2,79 0,631 3,20 0,781 2,73 0,944 3,16 0,812 3,11 0,916 

UN4 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski 
dejavniki so vzrok za evolucijo in raznovrstnost organizmov. 

2,50 0,707 2,53 0,841 3,01 0,843 2,79 1,083 2,83 0,860 2,86 0,833 

UN5 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih 
osebkov povzročajo variabilnost (raznolikost) določene 
lastnosti v populaciji. 

2,00 0,000 2,74 0,733 3,02 0,859 2,70 1,075 2,88 0,900 2,97 0,981 



 

 
 

UN6 Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki 
njim in njihovim potomcem omogočajo prednost pri preživetju 
in razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor). 

3,50 0,707 2,79 0,976 2,93 0,859 2,97 0,984 2,83 0,849 2,93 0,799 

UN7 Naravni izbor ni naključen. 2,50 0,707 2,26 1,046 2,54 1,039 2,52 1,004 2,55 0,915 2,34 0,936 
UN8 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene 

lastnosti organizma nastajajo skozi mnoge generacije. 
2,00 0,000 2,74 0,872 3,00 0,970 2,81 0,965 3,01 0,785 3,04 0,898 

UN9 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje 
organizma. 

3,00 1,414 2,78 0,878 2,61 0,860 2,67 1,021 2,57 0,884 2,61 0,994 

UN10 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino 
spreminjale oblike življenja. 

3,00 0,000 2,89 1,023 3,23 0,920 2,72 1,114 3,30 0,762 3,36 0,911 

UN11 Zemlja stara približno 4,6 milijarde let. 2,00 1,414 3,11 0,832 3,36 0,820 3,18 1,014 3,34 0,857 3,25 1,076 

UN12 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 2,50 0,707 2,95 0,780 3,10 0,995 3,06 0,933 3,00 0,854 2,97 0,865 

UN13 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini 
spreminjale. 

2,50 0,707 2,58 0,769 3,15 0,933 2,94 0,914 3,14 0,905 3,24 0,689 

UN14 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 2,50 0,707 2,78 0,943 3,23 0,915 2,81 1,030 3,22 0,853 3,03 0,981 
UN15 Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne 

katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne 
spremembe podnebja). 

2,50 0,707 3,11 0,875 3,26 0,807 2,82 0,950 3,10 0,882 3,32 0,772 

UN16 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, 
izumrle. 

3,50 0,707 2,89 1,049 3,31 0,919 3,03 0,984 3,34 0,809 3,38 0,775 

UN17 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim 
evolucijskim izvorom. 

2,00 0,000
  

2,58 0,902 2,67 0,825 2,55 0,938 2,84 0,762 2,63 0,926 

P1 Vprašalnik je bil razumljiv. 1,50 0,707 2,37 1,116 2,71 0,952 2,39 0,899 2,57 1,006 2,66 1,111 

P2 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 3,00 1,414 2,79 1,182 3,00 1,088 2,88 1,053 2,88 1,063 3,14 1,060 



 

 
 

Priloga F: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali učenci za vsako trditev v anketi (M) in njen standardni odklon (SD), prikazano po najvišji 
izobrazbi očeta. 

  Nedokončana 
OŠ 

OŠ Poklicna ali 
strokovna SŠ 

Gimnazija Višja, visoka, 
UNI 

Mag.,dr. 

Št. Trditev M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

A1 Zemlja je stara manj kot 10 000 let.  2,00 1,000 1,56 0,856 1,39 0,749 1,72 0,936 1,36 0,764 1,33 0,488 

A2 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – 
Adama in Eve. 

2,00 1,000 2,63 1,116 2,67 1,079 2,31 1,192 2,52 1,127 2,13 1,125 

A3 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako 
se je na Zemlji pojavil človek. 

2,33 0,577 2,33 1,085 2,56 1,056 2,32 1,030 2,42 1,080 2,00 1,134 

A4 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, 
zvezde, rastline, živali in prvi par ljudi. 

1,33 0,577 2,58 1,170 2,18 1,082 2,23 1,070 2,11 1,050 1,80 1,014 

A5 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in 
dogodkov, kot so zapisani v Stari zavezi Svetega pisma. 

1,67 0,577 2,58 0,961 2,84 0,871 2,73 0,827 2,58 0,879 2,60 0,828 

A6 Ljudi je ustvaril bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se 
nismo razvili iz predhodnih oblik življenja. 

2,67 0,577 2,47 1,073 2,37 1,008 2,15 1,047 2,27 1,050 1,93 1,033 

A7 Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno 
pravšnji meri, da bi bilo mogoče življenje, še posebej 
življenje ljudi. 

1,67 0,577 2,37 1,012 2,32 1,029 2,08 0,977 2,17 1,025 2,07 0,961 

A8 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi 
milijone let ustvaril milijone vrst. 

1,33 0,577 2,32 1,108 2,43 1,073 2,35 0,936 2,37 1,082 2,20 1,146 

A9 Bog je začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone 
let. 

1,67 0,577 2,28 1,127 2,48 1,030 2,35 1,056 2,22 1,000 2,27 1,280 

A10 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, 
natančno tako, kot je nastalo. 

2,67 0,577 2,26 1,195 2,33 1,013 2,24 0,970 2,25 0,950 1,93 0,961 

A11 Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno 
oblikovana, kar pomeni, da mora obstajati neka višja sila 
ali bog. 

2,00 1,000 2,21 1,032 2,57 0,996 2,58 1,027 2,60 1,129 2,60 0,986 

A12 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega 
načrta in ne naključnih dogodkov. 

1,67 0,577 2,53 0,874 2,45 0,922 2,31 0,788 2,52 0,965 2,27 0,961 

A13 Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da 
se ne bi mogli pojaviti zaradi naključnih dogodkov ali 
genetskih sprememb (mutacij). 

2,00 1,000 2,84 1,015 2,73 0,908 2,58 0,945 2,72 1,000 2,40 0,986 

A14 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi 
mogli razviti zaradi naključnih dogodkov. 

2,50 0,707 2,63 0,831 2,45 0,895 2,31 0,736 2,62 0,869 2,40 0,986 



 

 
 

A15 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe 
(mutacije) so posledica odločitve boga ali neke druge višje 
sile. 

2,33 0,577 2,42 0,961 2,05 0,961 1,88 0,909 1,90 0,893 2,00 1,000 

A16 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je 
oblikovala živali in druga živa bitja v taki obliki, kot so 
danes. 

3,00 1,000 2,32 0,885 2,36 0,935 2,52 1,005 2,41 0,904 2,20 0,941 

A17 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je 
oblikovala ljudi in druga živa bitja v taki obliki, kot so 
danes. 

3,00 0,000 2,53 0,964 2,49 0,971 2,19 0,939 2,41 0,955 2,40 1,183 

A18 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega 
načrta neke višje sile, medtem ko so se druge lastnosti 
razvile z naravnim izborom. 

2,33 0,577 2,47 0,841 2,40 0,980 2,31 1,011 2,38 0,934 2,40 0,828 

A19 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta 
neke višje sile. 

2,33 1,155 2,17 0,985 2,34 0,996 2,23 0,992 2,33 0,984 2,33 0,816 

A20 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih 
procesov, kot je naravni izbor. 

2,33 0,577 2,53 1,073 2,17 1,047 2,19 0,981 2,14 0,965 1,57 0,646 

A21 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od 
samega začetka. 

2,67 0,577 2,21 0,976 2,12 0,989 2,08 0,997 2,14 0,981 1,67 0,724 

B1 Ljudje smo se razvili iz opic. 1,67 0,577 3,32 0,671 2,99 0,970 2,96 0,916 3,02 0,968 2,93 1,033 
B2 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 1,33 0,577 1,58 0,769 1,77 0,934 1,81 0,749 1,69 0,753 1,80 0,775 
B3 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 2,33 1,528 2,79 1,134 3,33 0,880 3,27 1,002 3,23 0,811 3,27 0,594 
B4 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 1,67 0,577 1,67 0,594 1,94 0,884 2,04 0,871 1,98 0,813 2,00 0,655 
B5 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot 

pri šimpanzih. 
2,00 1,000 2,53 0,612 2,58 0,851 2,73 0,874 2,73 0,865 2,60 0,632 

B6 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 3,00 1,000 2,74 0,933 2,60 1,036 2,81 1,021 2,81 0,913 2,93 0,730 
B7 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že 

izumrle. 
1,67 1,155 3,58 0,769 3,61 0,712 3,77 0,514 3,69 0,710 3,57 0,852 

B8 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji 
pojavil človek. 

1,67 0,577 2,61 0,979 2,75 0,952 2,96 0,824 2,84 0,930 2,67 0,816 

B9 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 2,67 1,528 2,26 1,098 2,60 1,087 1,92 0,935 2,41 1,042 2,53 1,125 
B10 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 2,33 0,577 2,68 1,157 2,74 0,968 2,73 0,724 2,89 0,863 2,87 0,743 
B11 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 2,67 0,577 2,50 1,098 2,26 0,983 2,38 0,898 2,15 0,938 2,21 1,188 
B12 V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in 

živali prilagodile in preživele, medtem ko so druge vrste 
izumrle. 

2,00 1,000 3,05 0,705 3,07 1,063 3,08 0,974 3,30 0,885 3,36 0,745 

B13 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih 
procesov, kot je naravni izbor. 

2,00 1,000 2,74 0,872 2,74 0,837 2,69 0,884 2,86 0,913 2,80 0,676 



 

 
 

B14 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih 
procesov, kot je naravni izbor. 

1,67 ,577 2,79 0,918 2,79 0,904 3,04 0,824 2,77 0,886 3,07 0,616 

B15 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 2,67 1,528 2,74 0,991 2,52 0,886 2,38 0,898 2,55 0,890 2,57 0,852 

B16 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage 
ali trditve, drugih pa ne. 

2,00 1,000 2,89 0,963 2,78 0,982 3,15 0,967 2,90 0,893 2,79 0,975 

C1 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 2,00 0,000 2,47 0,905 2,72 0,913 2,81 0,895 3,08 1,199 2,87 0,915 
C2 Akupunktura lahko olajša bolečine. 2,00 1,000 2,79 0,918 2,67 0,946 2,46 1,062 2,69 0,968 2,77 0,832 
C3 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno 

zapestnico. 
1,33 0,577 2,68 0,885 2,45 0,972 2,33 0,963 2,42 0,956 2,33 0,976 

C4 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če 
zdravnik pregleda šarenico očesu. 

1,33 0,577 2,58 0,961 2,59 0,901 2,27 0,778 2,48 0,926 2,53 0,834 

C5 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na 
bolnika. 

2,00 0,000 2,37 0,895 2,46 1,035 2,42 1,100 2,23 1,050 2,27 1,033 

C6 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite 
kristale. 

2,67 0,577 2,37 1,012 2,24 0,959 1,96 0,871 2,14 1,006 2,00 0,756 

C7 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za 
kakšnimi boleznimi bo nekdo zbolel. 

2,67 0,577 2,68 1,108 2,69 1,029 2,24 0,970 2,86 1,134 2,67 1,047 

C8 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati 
bolezensko stanje drugih ljudi. 

1,67 0,577 2,47 1,219 2,52 1,092 2,08 1,077 2,56 1,104 2,33 1,175 

C9 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče 
vplivati na spol otroka. 

2,00 0,000 1,95 0,911 2,00 1,000 2,19 0,939 1,97 1,054 1,73 0,704 

C10 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 1,67 1,155 2,05 0,848 1,94 1,020 2,16 1,106 1,84 0,930 1,79 0,893 
C11 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi 

(telepatija). 
1,67 0,577 2,47 0,964 2,36 0,988 2,19 0,939 2,16 1,027 2,00 1,000 

UN1 Čeprav se vrste med seboj razlikujejo po videzu, pa 
njihova notranja zgradba in podobnost kemijskih procesov 
kažeta, da so se razvile iz istega skupnega prednika. 

3,33 0,577 2,68 1,057 3,01 0,841 3,08 0,935 2,80 0,858 2,80 0,862 

UN2 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 1,67 1,155 3,16 0,958 3,07 0,873 3,00 0,748 3,19 0,820 2,80 0,862 

UN3 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila 
raznovrstnost vrst skozi mnoge generacije. 

2,33 0,577 3,16 0,688 3,04 0,848 3,04 0,774 3,27 0,787 2,93 0,884 

UN4 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski 
dejavniki so vzrok za evolucijo in raznovrstnost 
organizmov. 

2,67 0,577 2,58 1,017 3,00 0,807 2,73 1,079 2,83 0,883 2,64 0,929 

UN5 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA 
različnih osebkov povzročajo variabilnost (raznolikost) 
določene lastnosti v populaciji. 

2,33 0,577 2,74 0,806 2,99 0,902 2,73 1,041 2,97 0,925 2,53 0,743 



 

 
 

UN6 Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki 
njim in njihovim potomcem omogočajo prednost pri 
preživetju in razmnoževanju v določenem okolju (naravni 
izbor). 

2,00 1,732 2,53 1,073 2,91 0,805 2,96 0,958 2,94 0,889 3,00 0,655 

UN7 Naravni izbor ni naključen. 2,33 0,577 2,32 1,003 2,51 1,074 2,23 0,815 2,61 0,875 2,40 0,828 
UN8 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene 

lastnosti organizma nastajajo skozi mnoge generacije. 
2,00 0,000 2,95 0,621 2,99 0,922 2,91 0,996 2,98 0,896 3,21 0,699 

UN9 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje 
organizma. 

3,33 0,577 2,63 0,831 2,79 0,874 2,31 0,884 2,40 0,908 2,40 0,986 

UN10 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino 
spreminjale oblike življenja. 

3,00 0,000 3,06 0,966 3,11 0,952 3,08 0,891 3,31 0,886 3,53 0,640 

UN11 Zemlja stara približno 4,6 milijarde let. 1,67 0,577 3,00 0,745 3,26 0,918 3,46 0,761 3,38 0,888 3,43 0,938 
UN12 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 2,00 1,000 3,05 0,621 3,09 0,961 3,00 0,693 2,95 0,965 2,80 0,862 
UN13 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski 

zgodovini spreminjale. 
2,67 1,155 2,79 0,855 3,16 0,848 3,08 0,759 3,05 0,999 3,07 0,961 

UN14 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 2,33 1,155 2,83 0,985 3,19 0,880 3,04 1,038 3,14 0,913 3,13 0,915 
UN15 Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi 

globalne katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki 
asteroidov, globalne spremembe podnebja). 

1,67 0,577 3,11 0,963 3,15 0,839 3,08 0,796 3,27 0,787 3,13 1,060 

UN16 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v 
preteklosti, izumrle. 

2,33 0,577 2,84 1,068 3,33 0,862 3,23 0,908 3,27 0,895 3,47 0,640 

UN17 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim 
evolucijskim izvorom. 

1,33 0,577 2,71 0,985 2,68 0,842 2,77 0,863 2,81 0,715 2,20 0,862 

P1 Vprašalnik je bil razumljiv. 1,33 0,577 2,37 1,116 2,65 0,967 2,50 1,068 2,64 0,932 2,47 1,060 
P2 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 2,33 1,528 2,63 1,300 3,07 1,068 2,77 0,951 2,94 1,052 2,87 0,915 
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