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1. UVOD 

 

V slovenskih šolah učimo teorijo evolucije že od leta 1945 (Vesel, 1977), kar pomeni, da je 

bila z njo seznanjena večina danes živečih državljanov Slovenije, ki je šla skozi naš šolski 

sistem. Pričakovali bi torej, da vsaj temelje evolucijskega razvoja živih bitij pozna in razume 

večina v Sloveniji. Vendar se je v raziskavi, ki jo je opravil Miller s sodelavci (2006), 

pokazalo, da ni povsem tako. Med 34 državami (evropske države, ZDA in Japonska) se je 

Slovenija uvrstila približno na sredino, in sicer na 16. mesto. To pomeni, da je nekaj več kot 

30 % anketirancev odgovorilo, da niso popolnoma prepričani, ali evolucijska teorija zares 

velja, približno petina med temi pa je menila, da ne velja. Iz rezultata je mogoče sklepati, da 

del učencev tega znanja ni usvojil na stopnji razumevanja in uporabnega znanja po Bloomu. 

Italija se je v raziskavi Millerja in sodelavcev (2006) uvrstila na nekoliko boljše, 11. mesto. 

Na rezultate je vplivalo več dejavnikov: starost, spol, izobrazba, znanje genetike, vera, odnos 

do življenja, odnos do naravoslovja in tehnologije ter politična ideologija (Miller in sod., 

2006).  

Rezultati raziskave TIMSS (Japelj Pavešić in sod., 2012) kažejo, da je naravoslovno znanje 

slovenskih in italijanskih osmošolcev enako dobro. Slovenski učenci so v zadnji raziskavi 

TIMMS leta 2011 dosegli nadpovprečnih 520 točk, italijanski pa 524, vendar razlika med 

rezultatom ni statistično pomembna. V zadnji raziskavi PISA leta 2006, ki je temeljito 

preverila naravoslovno znanje, so slovenski 15-letniki dosegli odlično 9. mesto (519 točk) 

(Štraus in sod., 2007).  Pokazali sta se dve težavi, in sicer, da učenci slabše obvladajo znanje 

višjih kognitivnih stopenj in da znanje biologije zaostaja za znanjem drugih naravoslovnih 

predmetov (Strgar, 2010). V nasprotju s tem so italijanski petnajstletniki dosegli samo 32. 

mesto (475 točk). 

V raziskavo Millerja in sodelavcev (2006) so bile vključene različne starostne skupine, v naši 

pa bo ozka populacija učencev, starih 1315 let. Za te učence lahko v povezavi z zadnjimi 

razpoložljivimi rezultati znanja naravoslovja iz raziskav TIMSS (leta 2011) in PISA (leta 

2006) domnevamo, kakšno je njihovo naravoslovno znanje. To bo omogočilo ugotavljanje 

vpliva izobrazbe na razumevanje in odnos do evolucije. 
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1.1. CILJI 

 

Z našo raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšno znanje imajo slovenski mladostniki o 

evolucijski teoriji, ki jo spoznavajo pri pouku biologije. Poleg tega nas je zanimalo, ali 

obstajajo razlike med znanjem, ki ga imajo enako stari učenci pri nas in v zamejskih šolah v 

Italiji. Z anketnim delom vprašalnika pa smo preverili tudi, kakšen je njihov odnos do teorije 

evolucije. 

 

1.2. HIPOTEZE 

 

Postavili smo naslednje hipoteze: 

 Slovenski in italijanski mladostniki nimajo zadovoljivega znanja o evolucijskem 

razvoju živih bitij. 

 Starejši mladostniki v našem vzorcu imajo boljše znanje o evolucijskem razvoju kot 

mlajši mladostniki. 

 Med dekleti in fanti ni razlike v znanju o evolucijskem razvoju. 

 Med mladostniki obeh držav ni razlike v znanju o evolucijskem razvoju. 

 Slovenski in italijanski mladostniki večinoma sprejemajo teorijo evolucije. 

 Starejši mladostniki v našem vzorcu v večji meri sprejemajo teorijo evolucije kakor 

mlajši mladostniki. 

 Med dekleti in fanti ni razlike v tem, v kolikšni meri sprejemajo teorijo evolucije. 

 Med mladostniki obeh držav ni razlike v tem, v kolikšni meri sprejemajo teorijo 

evolucije. 
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2. TEORETIČNI UVOD 
 

Evolucija je najgloblja in najmočnejša ideja, kar so si jih v zadnjih dvesto letih zamislili. Z 

izdajo knjige O izvoru vrst leta 1859 jo je podrobno razvil Charles Darwin (Mayr in sod., 

2008).  

V biologiji ne obstaja niti eno samo vprašanje »Zakaj?«, na katerega bi bilo mogoče primerno 

odgovoriti, ne da bi upoštevali evolucijo. Vendar pomen tega koncepta daleč presega 

biologijo. Na mišljenje sodobnih ljudi, pa če se tega zavedamo ali ne, globoko vpliva 

evolucijsko mišljenje – skoraj smo v skušnjavi, da bi rekli, da ga determinira (Mayr in sod., 

2008).  

Človek je očitno vedno imel potrebo, da razloži in razume vse, kar je neznano in skrivnostno. 

Folklora celo najprimitivnejših človeških plemen kaže, da so vsaj nekoliko razmišljali o 

izvoru in zgodovini sveta. Razmišljali so o vprašanjih, kdo ali kaj je sprožilo svet, kaj prinaša 

prihodnost in od kod ljudje izviramo. Plemenski miti prinašajo na ta vprašanja številne 

odgovore. Najpogosteje so obstoj sveta preprosto sprejeli kot samoumeven, prav tako kakor 

prepričanje, da je vedno bilo tako, kakor je zdaj, vendar je bilo tudi ogromno zgodb o izvoru 

ali stvarjenju človeka. Kasneje so ustanovitelji religij, pa tudi filozofi, skušali na ta vprašanja 

najti odgovore (Mayr in sod., 2008). Ko te odgovore preučujemo, pravi Mayr, jih lahko 

razvrstimo v tri kategorije:  

- 1. Svet z neskončnim trajanjem  grški filozof Aristotel je bil prepričan, da je svet že 

vedno obstajal. 

- 2. Nespremenljiv svet z omejenim trajanjem  to je krščanski pogled, kakršnega 

predstavlja Sveto pismo. Temeljil je na veri v višje bitje, v Vsemogočnega Boga, ki je 

ustvaril ves svet in tudi človeško vrsto, kakor v Svetem pismu opisujeta dve zgodbi o 

stvarjenju. Prepričanje, da je svet ustvaril Vsemogočni Bog, se imenuje kreacionizem. 

V času, ko je bilo Sveto pismo napisano, je bil to povsem logičen sklep na podlagi 

znanih dejstev. Prepričanje kreacionistov je v nasprotju z izsledki znanosti in to je 

sprožilo spor med kreacionisti in evolucionisti. Z začetkom znanstvene revolucije v 

sedemnajstem stoletju je vedno več znanstvenih ugotovitev nasprotovalo 

svetopisemski zgodbi. Njeno prepričljivost je postopoma oslabilo zaporedje odkritij. 

- 3. Razvijajoči se svet  v skladu s tem pogledom svet traja že dolgo in se stalno 

spreminja (Mayr in sod., 2008). 
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V današnjem času je razumevanje evolucije bistvenega pomena, zato bi morali otroke o tem 

učiti že v zgodnjem otroštvu. Sperazza (2008) pravi, da je evolucija rešitev uganke, o kateri se 

sprašuje vse človeštvo, in sicer, od kod smo prišli in zakaj sploh obstajamo. Odgovore na ta 

vprašanja bi otrokom morali prikazati že v mladih letih. Temelje za razumevanje evolucije bi 

morali otrokom zagotoviti vzgojitelji že pred vstopom v šolo. Z obiskom muzeja, z dobrim 

zgodovinskim plakatom bi lahko otroke poučili o tem, da ljudje in dinozavri nismo nikoli 

živeli ob istem času, žal pa nekatere zgodbe in risanke, kot nam zelo dobro poznani 

Kremenčkovi, prikazujejo stvari drugače. Otroci to gledajo in pridobivajo napačne 

informacije (Sperazza, 2008). 

Religija ne spada v učni načrt. Pri različnih predmetih se lahko o religijah pogovarjamo in 

otrokom predstavimo različna verstva sveta, ne smemo pa otrok v nekaj prepričevati. 

Evolucija pa je znanstveno dokazana in je v učnem načrtu (Sperazza, 2008). 

Temeljno znanje in spretnosti so na tem področju ključnega pomena za pripravljenost mladih 

ljudi na življenje. Ob tem ni pomembna le uspešnost pri učenju naravoslovnih dejstev in 

teorij, temveč tudi razvoj razmišljanja mladih na znanstven način, pridobivanje 

naravoslovnoznanstvenih veščin ter razvoj sposobnosti prepoznavanja in reševanja 

naravoslovnoznanstvenih vprašanj. Pomemben je tudi odnos mladih do naravoslovja in še 

posebno prepoznavanje pomena naravoslovja v njihovem življenju in v družbi ter 

pripravljenost vključevati se v naravoslovno raziskovanje (Štraus in sod., 2007). 

 

2.1. UČNI NAČRTI 

 

Medtem ko teologi, zgodovinarji in ostali poskušajo poenotiti svoje mnenje o širšem 

družbenem vplivu evolucije, poteka ponekod intenzivnejša razprava o tem, kaj otroci v javnih 

šolah spoznavajo o nastanku in razvoju življenja (Cooperman, 2009). 

 

2.1.1. SLOVENSKI UČNI NAČRT 

 

V našem šolskem sistemu se učenci z evolucijo pri predmetu biologija seznanijo šele v 9. 

razredu osnovne šole. Učni načrt stremi k temu, da učenci usvojijo bistveno znanje o 

evoluciji. 
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Operativni cilji: 

Učenci 

- razumejo, da je evolucija ena od temeljnih značilnosti življenja, 

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

raznovrstnost organizmov, 

- 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, 
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- 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, 

- spoznajo pomen geografske izolacije za evolucijo (npr. na primeru Darwinovih 

ščinkavcev), 

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

(Vilhar in sod., 2011). 

 

Učenci na koncu 9. razreda razumejo naslednje biološke koncepte, jih znajo med seboj 

povezati in znanje uporabiti v različnih situacijah: 

- Na našem planetu živi na milijone vrst živali, rastlin in mikroorganizmov. Čeprav se 

vrste med seboj razlikujejo po videzu, enotnost vsega živega postane očitna ob 

upoštevanju notranje zgradbe in podobnosti kemijskih procesov, ki so posledica 

skupnega evolucijskega izvora. 

- Biotska evolucija je vzrok za pestrost vrst, ki so se razvile s postopnimi spremembami 

skozi mnoge generacije. Vrste so pridobile mnoge od svojih posebnih lastnosti v 

procesu prilagajanja na okolje, ki temelji na izboru genetskih variacij v populacijah. 

Med prilagoditve spadajo spremembe v zgradbi, fiziologiji ali vedenju, ki povečujejo 

uspešnost preživetja in razmnoževanja v danem okolju (Vilhar in sod., 2011). 

 

Deveti razred je namenjen povezovanju bioloških konceptov. Učenci nadgradijo znanje o 

dedovanju, ki ga povežejo z osnovnimi koncepti evolucije. Spoznajo, da je podlaga za 

razvrščanje organizmov v sistem njihova evolucijska sorodnost (Vilhar in sod., 2011). 

 

2.1.2. ITALIJANSKI UČNI NAČRT 

 

Izobraževanje v Italiji bi v grobem lahko razdelili na naslednje ravni: osnovna šola, nižja 

srednja šola, višja srednja šola in poklicno izobraževanje, visoko izobraževanje in višje 

poklicno izobraževanje ter regionalni sistemi poklicnega izobraževanja. 

Učenci, ki so pri nas v  8. razredu osnovne šole, obiskujejo v Italiji zadnji razred nižje srednje 

šole. Deveti razred v Sloveniji pa v italijanskem šolskem sistemu pomeni prvi razred višje 
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srednje šole. Pouk v nižjih srednjih šolah traja 3040 ur tedensko; od ponedeljka do vključno 

sobote. Predmetnik je sestavljen iz obveznih predmetov, med katere spadajo fizikalne in 

naravoslovne vede, ter izbirnih predmetov, med katerimi je za razliko od slovenskega 

predmetnika tudi katoliška vzgoja. Višje srednješolsko izobraževanje ponuja različne 

programe (splošnoizobraževalne ali poklicne in strokovne), ki trajajo od 3 do 5 let. Med 

obveznimi predmeti je tudi naravoslovje. 

Ministrstvo je leta 1979 uvedlo poučevanje evolucijske teorije v italijanskih šolah. Poučevalo 

se jo je pri predmetu naravoslovje, h kateremu spadajo tako biologija kot tudi kemija in veda 

o Zemlji. Februarja leta 2004 je minister za šolstvo predlagal, da se iz šolskega kurikuluma 

odstrani vse o evoluciji. Italijanska znanstvena skupnost je sestavila peticijo, s katero je želela 

doseči ponovni pregled srednješolskega učnega programa. Darwinova komisija, ustanovljena 

leta 2004, je ministrstvu dostavila uradni zahtevek za ponovno uvedbo poučevanja evolucije 

(Rufo in sod., 2013). 

 

V Italijanskih šolah se danes o evoluciji učijo naslednje: 

- Učenci morajo razumeti pomen glavnih klasifikacij. Iz fosilov morajo znati prepoznati 

značilnosti za časovno rekonstrukcijo sprememb fizičnega okolja, dedovanja in 

evolucije različnih vrst. Pridobiti morajo izkušnje v pridelovanju in vzreji ter 

opazovati variabilnost pri posameznikih iste vrste (Boda, 2012). 

V šolskem letu je za predmet naravoslovje namenjenih 66 ur. Koliko ur bo učitelj posvetil 

poučevanju evolucijske teorije, pa odloča sam (Rufo in sod., 2013). 

 

2.2. DOSEŽKI UČENCEV NA MEDNARODNIH RAZISKAVAH PISA IN 

TIMSS 

2.2.1. PISA 

 

Naravoslovni dosežki slovenskih učencev so v mednarodnem merilu razmeroma visoki. 

Povprečni dosežek v naravoslovju za Slovenijo je 519 točk (Štraus in sod., 2007), s katerim so 

dosegli odlično 9. mesto. Ker je povprečje OECD (Organizacija za ekonomsko sodelovanje in 

razvoj) na tej lestvici določeno kot 500 točk, to pomeni, da je povprečni slovenski učenec na 

naravoslovnem preizkusu PISA 2006 dosegel 19 točk več kot povprečni učenec v državah 

OECD. Seveda pa so članice OECD med seboj različne (Štraus in sod., 2007). Slovenija je v 

primerjavi z Italijo na višjem mestu. Italijanski mladostniki so v nasprotju s slovenskimi 
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dosegli 32. mesto s 475 točkami. Povprečni dosežki pa ne nakazujejo razlik med regijami in 

drugih razlik znotraj države. V Italiji imajo tako učenci v severnem delu dosežke, primerljive 

z najvišje razvrščenimi državami, učenci na jugu države pa imajo precej nižje dosežke, 

podobne najnižje razvrščenim državam OECD. Te razlike nakazujejo, da kljub podobnim 

povprečnim dosežkom verjetno niso za vso državo ustrezni enaki pristopi za izboljševanje 

kakovosti izobraževalnega sistema. Povprečni dosežek je torej uporaben kazalnik splošne 

ravni naravoslovnih kompetenc v državah, vendar je pomembna tudi informacija o 

porazdelitvi dosežkov znotraj države. V raziskavi je precejšnja pozornost namenjena merjenju 

visoko razvitih naravoslovnih kompetenc. V državah članicah OECD je v povprečju približno 

1,3 % učencev doseglo najvišjo raven dosežkov na lestvici naravoslovne pismenosti PISA, 

torej 6. raven. V Sloveniji je to raven doseglo 2,2 % učencev, kar je med višjimi deleži (Štraus 

in sod., 2007). Italija je v primerjavi s Slovenijo slabša tako na 6. kot tudi na 5. ravni. Razlike 

v dosežkih pri naravoslovju med spoloma so v obeh državah praviloma majhne. 

 

2.2.2. TIMSS 

 

Slovenski četrtošolci so dosegli 520 točk na lestvici dosežkov TIMSS in 20. mesto med 

sodelujočimi državami. Dosežek slovenskih učencev je 20 točk nad povprečjem TIMSS. Pred 

našo državo se je uvrstilo veliko evropskih držav (Japelj Pavešić in sod., 2012), med njimi 

tudi Italija. Italija ima s 524 točkami tako višje povprečje, vendar se njihov dosežek statistično 

ne razlikuje od dosežka Slovenije. Dosežki sodelujočih držav izbrane populacije za osmi 

razred kažejo, da je Slovenija dosegla 43 točk nad povprečjem TIMSS in 6. mesto. Italija je 

dosegla 501 točko in 17. mesto, kar je slabše v primerjavi z našimi osmošolci. Tako Slovenija 

kot Italija pa kažeta velik napredek in nadpovprečno znanje naravoslovja leta 2011 pri 

populacijah učencev. 

 

2.3. SPREJEMANJE EVOLUCIJE 

 

Avgusta 2006 je revija Science objavila članek Millerja in sodelavcev o tem, kako javnost v 

Evropi, na Japonskem in v ZDA sprejema evolucijo. Članek je spodbudil razpravo v finskih 

medijih, saj je navedena raziskava pokazala, da skoraj 30 % Fincev dvomi v teorijo evolucije. 

Rezultati so bili še bolj nepričakovani, saj se Finska po rezultatih v primerjalnih raziskavah 

razumevanja naravoslovja (PISA) uvršča v sam vrh (Setala in Valiverronen, 2010). 
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Visok delež ljudi, ki dvomi v evolucijo, je tudi v ZDA, pravita Plutzer in Berkman (2008). 

Sprašujeta se, ali morda mnogi Američani vidijo odnos do evolucije kot preizkus vere. Od leta 

1999 so se štiri različne organizacije odločile, da javnosti zastavijo dve vprašanji, s katerima 

bodo zbrale mnenje o sprejemanju evolucije. S prvim vprašanjem so želele izvedeti, ali ljudje 

verjamejo, da je treba kreacionizem učiti skupaj z evolucijo. Z drugim pa so želele izvedeti,  

ali bi bilo treba kreacionizem učiti namesto evolucije. Na splošno so rezultati pri prvem 

vprašanju pokazali, da skoraj dve tretjini javnosti odobravata poučevanje kreacionizma skupaj 

z evolucijo. Pri drugem vprašanju pa tretjina več anketirancev podpira zamenjavo evolucije s 

svetopisemskim kreacionizmom. Rezultati obeh vprašanj kažejo na to, da bi morali učiti oboje 

(Plutzer in Berkman, 2008). Poročilo nacionalnega centra za naravoslovno izobraževanje 

pravi, da imajo Američani tudi napačne predstave in informacije o evoluciji, saj na primer 

mislijo, da so dinozavri živeli v istem času kot človek (Bishop in sod., 2010).  

 

2.3.1. MILLERJEVA RAZISKAVA 

 

Leta 1985 so začeli v ZDA, državah EU-ja in na Japonskem primerjati razumevanje in 

sprejemanje evolucije med prebivalci. Vprašali so jih, ali se je človek, kot ga poznamo danes, 

razvil iz predhodnih vrst živali. Ugotovili so, da velik delež prebivalcev ZDA ne verjame 

oziroma dvomi v evolucijo. Od leta 1985 do 2005 se je delež sprejemanja evolucije zmanjšal, 

prav tako tudi delež zanikanja evolucije. Odstotek odraslih, ki niso bili prepričani o evoluciji, 

pa se je povečal s 7 % v letu 1985 na 21 % v letu 2005. Po teh dvajsetih letih razprav sta se 

deleža sprejemanja in zanikanja približevala, je pa eden od petih odraslih še vedno neodločen 

(Miller in sod., 2006). 

Tudi nacionalni vzorci odrasle populacije v ZDA leta 1993 in leta 2003 kažejo na to, da so 

ZDA zelo nizko na lestvici sprejemanja evolucije. Iz več predhodnih analiz drugih avtorjev, ki 

jih navajajo Miller in sod. (2006), je razvidno, da več prebivalcev Japonske in evropskih 

držav sprejema evolucijo, kot pa to velja za ZDA. Na lestvici je pod njimi le Turčija. V 

ostalih državah, kot so Irska, Danska, Švedska in Francija, je delež prebivalcev, ki sprejema 

evolucijo, višji od 80 %. Prav tako je visok delež tudi na Japonskem (78 %). Slovenija je med 

temi 34 državami na 16. mestu, Italija pa zaseda 11. mesto (Miller in sod., 2006). 

Za napovedovanje odnosa do evolucije je bilo izbranih deset neodvisnih spremenljivk (Miller 

in sod., 2006): 
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- starost (starejša populacija je bolj verna kot mlajša in mlajša populacija je bolj 

znanstveno poučena kot starejša), 

- spol (ženske naj bi bile bolj verne od moških ter naj bi jim predmet biologija šel bolje 

kot fantom), 

- izobrazba (izobraženi ljudje bolj sprejemajo evolucijo), 

- genetska pismenost (razumevanje genetike), 

- versko prepričanje, 

- odnos do življenja (vprašanja, ki se navezujejo na začetek življenja ter na moralni in 

pravni status zarodka), 

- odnos do znanosti in tehnologije, 

- zaupanje v znanost in tehnologijo, 

- dvom v znanost in tehnologijo, 

- politično prepričanje. 

Osnove evolucije bi morali učiti že v zgodnjem otroštvu. Prav tako pa bi glede na rezultate 

različnih raziskav morali poučiti tudi odrasle. Znanost se razvija iz dneva v dan in prav je, da 

človek sledi odkritjem v znanosti. 

 

2.3.2. PSEVDOZNANOST 

 

Znanost se ukvarja z naravnim, ne z nadnaravnim, pravi Eastwell (2011). Toda ali ni morda 

nekaj, kar se v tem trenutku zdi nadnaravni pojav, v resnici naravni pojav, ki ga je treba še 

priznati. Za znanost je bolje, da ima odprt um za vse možne razlage in da gre po poti dokazov 

(Eastwell, 2011). 

V današnji družbi je javnost vse bolj izpostavljena informacijam, na primer na področju 

zdravja in prehrane, ki so psevdoznanstvene narave (Lundstrom, 2007). Lundstrom je v svoji 

raziskavi uporabil spletni vprašalnik, ki je temeljil na znanju iz biologije človeka in 

prepričanjih v psevdoznanost, na katerega so odgovorili učenci srednje šole na Švedskem. 

Cilji študije so bili preučiti prepričanja učencev v psevdoznanstvene pojave, vezane na naše 

telo in zdravje, ter ugotoviti, ali obstaja kakršna koli povezava med temi prepričanji in 

znanjem biologije človeka. Rezultati študije kažejo na povezavo med naravoslovnim 

izobraževanjem in znanjem o biologiji človeka. Ni pa jasna povezava med naravoslovnim 

izobraževanjem ali znanjem biologije človeka in odnosom do psevdoznanosti (Lundstrom, 

2007). Rezultati kažejo tudi, da je visok delež učencev prepričan v to, da akupunktura odpravi 
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bolečine. Akupunktura je danes svetovno priznana in tudi na Švedskem jo uporabljajo za 

zdravljenje. Presenetili so tudi odgovori o telepatiji. Ta je zelo medijsko izpostavljena, zato 

učenci kar verjamejo, da je tudi mogoča (Lundstrom, 2007). 

Dekleta veljajo za bolj lahkoverne od fantov (Lundstrom, 2007), vendar je odvisno tudi od 

tega, za kakšen psevdoznanstveni ali paranormalni pojav gre. Približno polovica prebivalcev 

ZDA in 45 % Evropejcev se je strinjala z izjavo, da smo preveč odvisni od znanosti in 

premalo verni. Učence bi morali učiti kritično razmišljati. Tako mišljenje pa se da usvojiti v 

šoli, kjer učenci razvijajo naravoslovno pismenost in sklepajo iz dokazov (Lundstrom, 2007). 
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3. MATERIALI IN METODE 

3.1. VZOREC 

 

Vzorec je namenski, saj smo raziskavo izvedli na izbranih šolah v Sloveniji in Italiji. 

Sodelovali sta dve šoli v Italiji in ena v Sloveniji. V Sloveniji smo zajeli učence 8. in 9. 

razreda osnovne šole, v Italiji pa enako stare učence v šolah glede na italijanski šolski sistem. 

V celoti smo zbrali odgovore 116 učencev. Nekaj učencev vprašalnika ni izpolnilo v celoti, 

zato teh nismo vključili v analizo. 

V preglednici 1 so prikazani deleži učencev glede na šolo, ki jo obiskujejo. Šoli 1 in 2 sta 

italijanski, šola 3 pa je slovenska. Zajeli smo od 25 do 33 učencev vseh starosti (2228 %) 

(pregl. 2). Spola sta bila približno enakomerno zastopana (pregl. 3). Matere učencev imajo 

najpogosteje diplomo višje, visoke šole ali univerze (45 %) ali poklicno oziroma strokovno 

šolo (25 %) (pregl. 4). Pri očetih je stanje obratno, in sicer imajo očetje najpogosteje poklicno 

oziroma strokovno šolo (44 %) ali diplomo višje, visoke šole ali univerze (28 %) (pregl. 5). 

 

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

Šola Število Delež (%) 

1.  33 28,4 

2. 25 21,6 

3.  58 50,0 

Skupaj  116 100,0 

 

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

Razred Število Delež (%) 

1.  25 21,6 

4. 33 28,4 

8.  26 22,4 

9. 32 27,6 

Skupaj  116 100,0 

 

Preglednica 3: Deleži učencev glede na spol 

Spol Število Delež (%) 

Moški 56 48,3 

Ženska 60 51,7 

Skupaj  116 100,0 
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Preglednica 4: Deleži učencev glede na najvišjo izobrazbo matere 

Izobrazba Število Delež (%) 

OŠ 5 4,3 

Poklicna ali strokovna SŠ 29 25,0 

Gimnazija 16 13,8 

Diploma VIŠ, VŠ, UNI 52 44,8 

Mag., dr. 14 12,1 

Skupaj  116 100,0 

 

Preglednica 5: Deleži učencev glede na najvišjo izobrazbo očeta 

Izobrazba Število Delež (%) 

Nedokončana OŠ 3 2,6 

OŠ 6 5,2 

Poklicna ali strokovna SŠ 51 44,0 

Gimnazija 9 7,8 

Diploma VIŠ, VŠ, UNI 33 28,4 

Mag., dr. 14 12,1 

Skupaj  116 100,0 

 

 

3.2. VPRAŠALNIK 

 

Pripravili smo anonimni vprašalnik, ki vsebuje dve zaključeni enoti (priloga A). V prvi smo 

spraševali po demografskih podatkih sodelujočih (starost, spol, šola), v drugi pa je bilo 65 

trditev, povezanih z evolucijskim razvojem, in 2 trditvi, povezani z raziskavo. Ta del je 

sestavljen iz štirih vsebinskih sklopov. Trditve, označene s črko A, se nanašajo na 

kreacionizem, s črko B so označene trditve, ki se tičejo splošne razgledanosti oziroma odnosa 

do evolucije, pod kratico UN so trditve, ki preverjajo znanje, ki naj bi ga učenci usvojili po 

učnem načrtu, s črko C pa so označene trditve, ki ugotavljajo, koliko učenci verjamejo v 

mejne vede. Trditvi pod črko P sta preverjali, ali se je anketiranim zdel vprašalnik razumljiv 

in ali jim je bilo všeč sodelovati v tej raziskavi. 

Vsak učenec je odgovarjal tako, da je s štiristopenjsko Likertovo lestvico ocenil svoje 

strinjanje z danimi trditvami. Ocena 1 je pomenila »nikakor se ne strinjam«, ocena 4 pa »zelo 

se strinjam«. Za italijanske mladostnike smo poskrbeli za strokovni prevod vprašalnika v 

italijanščino. 
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3.3. STATISTIČNA OBDELAVA 

 

Podatke smo vnesli v za naše potrebe pripravljeno preglednico v programu Excel, jih nato 

prenesli v statistični program SPSS in jih obdelali. Pričakovali smo, da podatki ne bodo 

razporejeni normalno, zato smo uporabili neparametrične statistične teste. Statistično 

pomembnost razlik med odgovori učencev različnega spola smo ugotavljali s preizkusom 

Mann-Whitney, pomembnost razlik med odgovori učencev različnih šol in starostnih skupin 

pa s preizkusom Kruskal-Wallis.  
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4. REZULTATI 
 

4.1. OSNOVNA ANALIZA VPRAŠALNIKA 

 

V preglednici 6 so prikazane povprečne vrednosti ocen, ki so jih dali učenci za vsako trditev v 

anketi, in njihov standardni odklon. Trditve v preglednici so razvrščene po sklopih 

(kreacionizem, evolucija, učni načrt, mejne vede, raziskava), znotraj teh pa po naraščajoči 

povprečni vrednosti (M).  

Za sklop A, kjer smo preverjali trditve, povezane s kreacionizmom, lahko iz preglednice 6 

razberemo, da se učenci z nobeno od teh trditev ne strinjajo, saj so bile vse njihove ocene 

podpovprečne (M = 1,572,47). To pomeni, da večina učencev ne sprejema kreacionizma.  

Iz odgovorov v sklopu B (evolucija) lahko razberemo razmišljanja v pravo smer, saj se niso 

strinjali s trditvijo, da smo ljudje živeli v istem času kot dinozavri (M = 1,61), strinjali pa so 

se s tem, da smo se razvili iz opic (M = 3,29) in da so nekoč na Zemlji živele vrste živih bitij, 

ki so že izumrle (M = 3,54) (pregl. 6). Kar se tiče evolucijske teorije, lahko torej iz rezultatov 

vidimo, da imajo učenci na tem področju dobro znanje.  

V sklopu UN smo preverjali strinjanje s trditvami iz slovenskega učnega načrta. Z vsemi 

trditvami so se učenci povprečno (M = 2,5) ali nadpovprečno (M > 2,5) strinjali (pregl. 6). 

Tudi ti rezultati kažejo, da imajo učenci o evoluciji dobro znanje. 

V sklopu C smo ugotavljali, ali učenci verjamejo v mejne vede. Najmanj so se strinjali s tem, 

da je mogoče z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice vplivati na spol otroka (M = 2,04), 

najbolj pa s tem, da akupunktura lahko olajša bolečine (M = 2,66). V celoti je bilo sedem 

trditev ocenjenih s podpovprečno oceno (M < 2,5), pet pa z nadpovprečno (M > 2,5) (pregl. 

6). 

Iz odgovorov pod črko P lahko razberemo (pregl. 6), da je bilo učencem sodelovanje v 

raziskavi še kar všeč (M = 2,66) in da so tudi vprašalnik dovolj dobro razumeli (M = 2,83). 

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. 1,57 0,890 

A10 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, rastline, živali in prvi par ljudi. 1,81 0,963 

A12 Ljudi je ustvaril Bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo razvili iz predhodnih oblik 

življenja. 
1,83 0,953 
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A22 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe (mutacije) so posledica odločitve Boga ali 

neke druge višje sile. 
1,83 1,008 

A13 Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno pravšnji meri, da bi bilo mogoče življenje, 

še posebej življenje ljudi. 
1,87 0,965 

A9 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 1,96 0,964 

A8 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 2,03 1,051 

A51 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka.  2,03 0,918 

A14 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi milijone let ustvaril milijone vrst. 2,08 1,097 

A15 Bog je začel evolucijo (razvoj) in jo vodil skozi milijone let. 2,09 1,092 

A16 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, natančno tako, kot je nastalo.  2,09 1,071 

A52 Ljudje in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka. 2,09 1,018 

A25 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala ljudi in druga živa bitja v taki 

obliki, kot so danes. 
2,12 0,997 

A33 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile. 2,14 1,038 

A32 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile, medtem ko so se druge 

lastnosti razvile z naravnim izborom. 
2,21 0,977 

A17 Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno oblikovana, kar pomeni, da mora obstajati 

neka višja sila ali Bog. 
2,22 1,127 

A24 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala živali in druga živa bitja v taki 

obliki, kot so danes. 
2,22 0,976 

A19 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta in ne naključnih dogodkov. 2,28 1,097 

A11 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so zapisani v Stari zavezi Svetega 

pisma. 
2,31 0,973 

A21 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi mogli razviti zaradi naključnih dogodkov. 2,45 0,910 

A20 Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se ne bi mogli pojaviti zaradi naključnih 

dogodkov ali genetskih sprememb (mutacij). 
2,47 0,983 

B3 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 1,61 0,813 

B5 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 2,03 0,779 

B47 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 2,05 0,977 

B53 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 2,53 0,943 

B54 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali trditve, drugih pa ne. 2,63 0,844 

B45 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 2,69 0,927 

B44 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 2,81 0,887 

B7 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 2,86 0,972 

B6 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih. 2,88 0,771 

B49 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor.  2,90 0,869 

B50 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor.  2,90 0,898 

B46 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 2,93 0,838 

B48 V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali prilagodile in preživele, medtem ko so 

druge vrste izumrle.  
3,20 0,847 

B2 Ljudje smo se razvili iz opic. 3,29 0,914 

B4 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 3,34 0,845 

B18 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 3,54 0,817 

UN31 Naravni izbor ni naključen. 2,49 0,971 

UN35 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma. 2,54 0,955 

UN23 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. 
2,72 1,001 

UN43 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim izvorom. 2,76 0,864 

UN37 Zemlja je stara približno 4,6 milijarde let. 2,85 0,998 

UN29 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih osebkov povzročajo variabilnost 

(raznolikost) določene lastnosti v populaciji. 
2,88 0,886 

UN38 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 2,89 0,949 

UN30 Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki njim in njihovim potomcem omogočajo 

prednost pri preživetju in razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor). 
2,91 0,938 

UN28 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski dejavniki so vzrok za evolucijo in 

raznovrstnost organizmov. 
3,05 0,808 

UN34 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti organizma nastajajo skozi mnoge 

generacije.  
3,08 0,856 

UN41 Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, 

trki asteroidov, globalne spremembe podnebja). 
3,09 0,919 

UN26 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 3,10 0,908 

UN39 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale. 3,21 0,850 

UN36 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike življenja.  3,22 0,835 

UN27 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost vrst skozi mnoge generacije. 3,23 0,741 

UN40 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 3,23 0,817 
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UN42 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, izumrle. 3,28 0,912 

C63 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na spol otroka. 2,04 1,025 

C64 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 2,09 1,092 

C60 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale. 2,13 0,956 

C59 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 2,19 0,995 

C65 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 2,33 1,070 

C57 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno zapestnico. 2,45 0,888 

C58 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik pregleda šarenico očesa. 2,47 0,889 

C61 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi boleznimi bo nekdo zbolel. 2,66 1,030 

C62 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko stanje drugih ljudi. 2,66 0,978 

C55 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 2,79 0,947 

C56 Akupunktura lahko olajša bolečine.  2,83 0,868 

P67 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 2,66 1,103 

P66 Vprašalnik je bil razumljiv. 2,83 0,887 

 

4.2. PORAZDELITEV ODGOVOROV UDELEŽENCEV GLEDE NA 

KRAJ ŠOLANJA 

 

V prilogi B lahko primerjamo povprečne ocene učencev po šolah, ki jih učenci obiskujejo. 

Šoli 1 in 2 sta italijanski, šola 3 pa je slovenska.  

V sklopu A, kjer smo preverjali trditve, povezane s kreacionizmom, smo pri 15 od 21 trditev 

našli statistično pomembno razliko (pregl. 7). Z vsemi temi trditvami so se italijanski učenci 

strinjali manj (M = 1,392,30) kot slovenski učenci (M = 2,122,79). Slovenski učenci so se s 

sedmi trditvami strinjali nadpovprečno (M > 2,5), medtem ko so italijanski učenci vse trditve 

ocenili s podpovprečno oceno. Vidimo torej, da znanje italijanskih učencev bolj ustreza 

biološki znanosti kot znanje slovenskih učencev. 

V sklopu B (evolucija) smo pri dveh trditvah od 16 našli statistično pomembno razliko (pregl. 

7). S trditvijo »Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije« (B45) so se najbolj strinjali 

učence 2. italijanske šole (M = 3,12), sledijo jim učenci slovenske šole (M = 2,69), tem pa 

učenci 1. italijanske šole (M = 2,36). S trditvijo »Znanost lahko preveri samo nekatere 

nadnaravne razlage ali trditve, drugih pa ne« (54) so se slovenski učenci strinjali bolj (M = 

2,81) kot italijanski učenci (M = 2,50 in M = 2,40). 

V sklopu UN, kjer smo preverjali strinjanje s trditvami iz učnega načrta, smo pri eni od 17 

trditev našli statistično pomembno razliko (pregl. 7). S trditvijo »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« (UN23) so se slovenski učenci strinjali bolj (M 

= 3,10) kot italijanski učenci (M = 2,36 in M = 2,32).  

V sklopu C (mejne vede) pa smo med 17 trditvami našli dve statistično pomembni razliki 

(pregl. 7). S trditvijo »Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika« (C59) so 
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se najbolj strinjali slovenski učenci (M = 2,45), manj učenci 2. italijanske šole (M = 2,12) in 

najmanj učenci 1. italijanske šole (M = 1,79). Enaka razporeditev je pri trditvi »Vnetja lahko 

ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale« (C60). Najbolj so se z njo strinjali 

slovenski učenci (M = 2,40), manj učenci 2. italijanske šole (M = 2,24) in najmanj učenci 1. 

italijanske šole (M = 1,58). 

Statistično pomembno razliko smo našli tudi pri sklopu trditev v povezavi z raziskavo (pregl. 

7). Tako se je vprašalnik zdel najbolj razumljiv (trditev P66) slovenskim učencem (M = 3,07), 

manj pa italijanskim učencem (M = 2,61 in M = 2,56). 

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. 3,979 2 0,137 

A8 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 8,135 2 0,017 

A9 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 8,921 2 0,012 

A10 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, rastline, živali in prvi par 

ljudi. 

3,227 2 0,199 

A11 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so zapisani v Stari zavezi 

Svetega pisma. 

6,208 2 0,045 

A12 Ljudi je ustvaril Bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo razvili iz predhodnih oblik 

življenja. 

3,957 2 0,138 

A13 Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno pravšnji meri, da bi bilo mogoče 

življenje, še posebej življenje ljudi. 

13,253 2 0,001 

A14 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi milijone let ustvaril milijone vrst. 10,298 2 0,006 

A15 Bog je začel evolucijo (razvoj) in jo vodil skozi milijone let. 18,419 2 0,000 

A16 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, natančno tako, kot je nastalo.  2,979 2 0,225 

A17 Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno oblikovana, kar pomeni, da mora 

obstajati neka višja sila ali Bog. 

13,455 2 0,001 

A19 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta in ne naključnih dogodkov. 7,544 2 0,023 

A20 Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se ne bi mogli pojaviti zaradi 

naključnih dogodkov ali genetskih sprememb (mutacij). 

13,008 2 0,001 

A21 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi mogli razviti zaradi naključnih 

dogodkov. 

7,626 2 0,022 

A22 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe (mutacije) so posledica odločitve 

Boga ali neke druge višje sile. 

14,485 2 0,001 

A24 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala živali in druga živa 

bitja v taki obliki, kot so danes. 

20,070 2 0,000 

A25 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala ljudi in druga živa 

bitja v taki obliki, kot so danes. 

21,179 2 0,000 

A32 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile, medtem ko so 

se druge lastnosti razvile z naravnim izborom. 

9,086 2 0,011 

A33 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile. 10,231 2 0,006 

A51 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka.  0,170 2 0,919 

A52 Ljudje in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka. 1,698 2 0,428 

B2 Ljudje smo se razvili iz opic. 2,804 2 0,246 

B3 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 1,703 2 0,960 

B4 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 0,082 2 0,960 

B5 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 0,361 2 0,835 

B6 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih. 1,332 2 0,514 

B7 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 0,764 2 0,682 

B18 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 4,064 2 0,131 

B44 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 0,367 2 0,832 

B45 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 8,789 2 0,012 
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B46 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 2,460 2 0,292 

B47 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 0,952 2 0,621 

B48 V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali prilagodile in preživele, 

medtem ko so druge vrste izumrle.  

4,297 2 0,117 

B49 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor.  1,050 2 0,591 

B50 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor.  0,376 2 0,829 

B53 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 0,916 2 0,632 

B54 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali trditve, drugih pa ne. 6,108 2 0,047 

UN23 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. 

15,918 2 0,000 

UN26 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 4,061 2 0,131 

UN27 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost vrst skozi mnoge 

generacije. 

0,403 2 0,818 

UN28 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski dejavniki so vzrok za evolucijo 

in raznovrstnost organizmov. 

5,950 2 0,051 

UN29 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih osebkov povzročajo variabilnost 

(raznolikost) določene lastnosti v populaciji. 

1,428 2 0,490 

UN30 Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki njim in njihovim potomcem 

omogočajo prednost pri preživetju in razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor). 

4,297 2 0,117 

UN31 Naravni izbor ni naključen. 0,772 2 0,680 

UN34 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti organizma nastajajo skozi 

mnoge generacije.  

5,051 2 0,080 

UN35 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma. 3,681 2 0,159 

UN36 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike življenja.  0,117 2 0,943 

UN37 Zemlja je stara približno 4,6 milijarde let. 0,369 2 0,831 

UN38 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 3,572 2 0,168 

UN39 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale. 5,710 2 0,058 

UN40 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 1,202 2 0,548 

UN41 Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki vulkanski 

izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe podnebja). 

4,168 2 0,124 

UN42 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, izumrle. 1,576 2 0,455 

UN43 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim izvorom. 3,465 2 0,177 

C55 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 5,942 2 0,051 

C56 Akupunktura lahko olajša bolečine.  2,778 2 0,249 

C57 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno zapestnico. 1,129 2 0,569 

C58 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik pregleda šarenico očesa. 5,689 2 0,058 

C59 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 9,599 2 0,008 

C60 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale. 17,455 2 0,000 

C61 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi boleznimi bo nekdo zbolel. 0,051 2 0,975 

C62 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko stanje drugih ljudi. 0,178 2 0,915 

C63 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na spol otroka. 0,200 2 0,905 

C64 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 0,973 2 0,615 

C65 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 5,076 2 0,079 

P66 Vprašalnik je bil razumljiv. 9,325 2 0,009 

P67 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 4,636 2 0,098 

 

4.3. PORAZDELITEV ODGOVOROV UDELEŽENCEV GLEDE NA 

RAZRED, KI GA OBISKUJEJO 

 

V prilogi C so prikazane povprečne vrednosti ocen učencev glede na razred, ki ga obiskujejo. 

Pod italijansko šolo sodita 4. razred in 1. letnik, pod slovensko pa 8. in 9. razred. Učenci 4. 

razreda v Italiji so enako stari kot učenci 8. razreda v Sloveniji, učenci 1. letnika v Italiji pa 

enako stari kot učenci 9. razreda v Sloveniji. Med ocenami učencev različne starosti smo našli 

33 statistično pomembnih razlik (pregl. 8). 
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V sklopu A (kreacionizem) je bilo 15 statistično pomembnih razlik v oceni (pregl. 8). Od tega 

so se v italijanskih šolah mlajši učenci z enajstimi trditvami bolj strinjali kot njihovi eno leto 

starejši vrstniki. V slovenski šoli pa so se mlajši slovenski učenci s štirinajstimi trditvami bolj 

strinjali kot njihovi eno leto starejši vrstniki. 

V sklopu B (evolucija) so bile štiri statistično pomembne razlike v oceni (pregl. 8). S trditvijo 

»Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle« (B18) so se v obeh državah bolj 

strinjali starejši učenci. Z drugimi tremi trditvami so se bolj strinjali enkrat mlajši, drugič pa 

starejši učenci.  

V sklopu UN (učni načrt) je bilo devet statistično pomembnih razlik (pregl. 8). Pri vseh 

devetih trditvah so se v slovenski šoli starejši učenci bolj strinjali s trditvami o evoluciji, ki se 

jih učijo po učnem načrtu (M = 3,223,75) kot mlajši učenci (M = 2,543,04). Med 

italijanskimi učenci statistično pomembnih razlik pri petih od teh devetih trditev ni bilo, pri 

treh trditvah so se mlajši učenci bolj strinjali kot starejši, torej obratno kot v Sloveniji, samo z 

eno trditvijo pa so se bolj strinjali starejši učenci.   

V sklopu C (mejne vede) so bile tri statistično pomembne razlike med ocenami učencev 

različne starosti (pregl. 8). V italijanskih šolah so se s temi trditvami bolj strinjali mlajši 

učenci, v slovenski šoli pa z dvema trditvama mlajši, z eno pa starejši učenci. 

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. 4,745 3 0,191 

A8 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 8,825 3 0,032 

A9 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 10,255 3 0,017 

A10 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, rastline, živali in prvi par 

ljudi. 

3,325 3 0,344 

A11 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so zapisani v Stari zavezi 

Svetega pisma. 

6,597 3 0,086 

A12 Ljudi je ustvaril Bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo razvili iz predhodnih oblik 

življenja. 

5,311 3 0,150 

A13 Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno pravšnji meri, da bi bilo mogoče 

življenje, še posebej življenje ljudi. 

15,385 3 0,002 

A14 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi milijone let ustvaril milijone vrst. 10,526 3 0,015 

A15 Bog je začel evolucijo (razvoj) in jo vodil skozi milijone let. 18,815 3 0,000 

A16 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, natančno tako, kot je nastalo.  4,215 3 0,239 

A17 Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno oblikovana, kar pomeni, da mora 

obstajati neka višja sila ali Bog. 

18,212 3 0,000 

A19 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta in ne naključnih dogodkov. 10,915 3 0,012 

A20 Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se ne bi mogli pojaviti zaradi 

naključnih dogodkov ali genetskih sprememb (mutacij). 

13,628 3 0,003 

A21 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi mogli razviti zaradi naključnih 

dogodkov. 

7,713 3 0,052 
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A22 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe (mutacije) so posledica odločitve 

Boga ali neke druge višje sile. 

16,888 3 0,001 

A24 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala živali in druga živa 

bitja v taki obliki, kot so danes. 

22,951 3 0,000 

A25 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala ljudi in druga živa 

bitja v taki obliki, kot so danes. 

21,179 3 0,000 

A32 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile, medtem ko so 

se druge lastnosti razvile z naravnim izborom. 

10,341 3 0,016 

A33 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile. 13,001 3 0,005 

A51 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka.  11,048 3 0,011 

A52 Ljudje in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka. 8,796 3 0,032 

B2 Ljudje smo se razvili iz opic. 3,207 3 0,361 

B3 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 5,561 3 0,135 

B4 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 1,225 3 0,747 

B5 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 0,361 3 0,948 

B6 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih. 1,779 3 0,619 

B7 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 4,292 3 0,232 

B18 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 7,844 3 0,049 

B44 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 2,862 2 0,413 

B45 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 10,780 3 0,013 

B46 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 5,248 3 0,154 

B47 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 9,119 3 0,028 

B48 V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali prilagodile in preživele, 

medtem ko so druge vrste izumrle.  

11,023 3 0,012 

B49 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor.  3,318 3 0,345 

B50 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor.  0,459 3 0,928 

B53 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 0,926 3 0,819 

B54 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali trditve, drugih pa ne. 6,400 3 0,094 

UN23 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. 

17,306 3 0,001 

UN26 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 6,830 3 0,078 

UN27 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost vrst skozi mnoge 

generacije. 

10,504 3 0,015 

UN28 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski dejavniki so vzrok za evolucijo 

in raznovrstnost organizmov. 

15,291 3 0,002 

UN29 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih osebkov povzročajo variabilnost 

(raznolikost) določene lastnosti v populaciji. 

13,430 3 0,004 

UN30 Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki njim in njihovim potomcem 

omogočajo prednost pri preživetju in razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor). 

8,817 3 0,032 

UN31 Naravni izbor ni naključen. 1,048 3 0,790 

UN34 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti organizma nastajajo skozi 

mnoge generacije.  

10,864 3 0,012 

UN35 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma. 3,987 3 0,263 

UN36 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike življenja.  4,341 3 0,227 

UN37 Zemlja je stara približno 4,6 milijarde let. 1,657 3 0,646 

UN38 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 6,828 3 0,078 

UN39 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale. 13,938 3 0,003 

UN40 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 11,638 3 0,009 

UN41 Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki vulkanski 

izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe podnebja). 

7,143 3 0,067 

UN42 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, izumrle. 12,845 3 0,005 

UN43 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim izvorom. 3,466 3 0,325 

C55 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 6,603 3 0,086 

C56 Akupunktura lahko olajša bolečine.  2,979 3 0,395 

C57 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno zapestnico. 2,012 3 0,570 

C58 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik pregleda šarenico očesa. 11,300 3 0,010 

C59 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 9,792 3 0,020 

C60 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale. 19,586 3 0,000 

C61 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi boleznimi bo nekdo zbolel. 1,181 3 0,758 

C62 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko stanje drugih ljudi. 0,267 3 0,966 

C63 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na spol otroka. 3,646 3 0,302 

C64 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 2,602 3 0,457 

C65 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 7,795 3 0,050 

P66 Vprašalnik je bil razumljiv. 9,573 3 0,023 

P67 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 9,821 3 0,020 
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4.4. PORAZDELITEV ODGOVOROV UDELEŽENCEV GLEDE NA 

SPOL 

 

Priloga D prikazuje povprečne ocene učencev glede na spol. Med ocenami deklet in fantov 

nismo našli nobene statistično pomembne razlike (pregl. 9). 

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. 1487,000 -1,087 0,277 

A8 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 1541,500 -0,653 0,513 

A9 
Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil 

človek. 
1662,500 -0,102 0,919 

A10 
Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, rastline, živali in 

prvi par ljudi. 
1491,000 -0,984 0,325 

A11 
Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so zapisani v Stari 

zavezi Svetega pisma. 
1524,000 -0,899 0,369 

A12 
Ljudi je ustvaril Bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo razvili iz 

predhodnih oblik življenja. 
1574,000 -0,631 0,528 

A13 
Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno pravšnji meri, da bi bilo 

mogoče življenje, še posebej življenje ljudi. 
1488,500 -1,133 0,257 

A14 
Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi milijone let ustvaril 

milijone vrst. 
1617,500 -0,364 0,716 

A15 Bog je začel evolucijo (razvoj) in  jo vodil skozi milijone let. 1662,000 -0,104 0,917 

A16 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, natančno tako, kot je nastalo.  1652,500 -0,159 0,873 

A17 
Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno oblikovana, kar pomeni, da 

mora obstajati neka višja sila ali Bog. 
1527,500 -0,569 0,569 

A19 
Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta in ne naključnih 

dogodkov. 
1622,000 -0,163 0,871 

A20 
Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se ne bi mogli pojaviti 

zaradi naključnih dogodkov ali genetskih sprememb (mutacij). 
1491,500 -0,608 0,543 

A21 
Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi mogli razviti zaradi 

naključnih dogodkov. 
1572,000 -0,465 0,262 

A22 
Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe (mutacije) so posledica 

odločitve Boga ali neke druge višje sile. 
1467,500 -1,121 0,262 

A24 
Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala živali in 

druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 
1460,500 -1,275 0,202 

A25 
Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala ljudi in druga 

živa bitja v taki obliki, kot so danes. 
1578,000 -0,273 0,785 

A32 
Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile, 

medtem ko so se druge lastnosti razvile z naravnim izborom. 
1291,500 -1,820 0,069 

A33 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile. 1545,500 -0,776 0,438 

A51 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka.  1580,000 -0,582 0,561 

A52 Ljudje in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka. 1475,500 -1,183 0,237 

B2 Ljudje smo se razvili iz opic. 1617,000 -0,384 0,701 

B3 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 1506,000 -0,920 0,358 

B4 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 1676,000 -0,025 0,980 

B5 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 1565,000 -0,689 0,491 

B6 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih. 1570,000 -0,681 0,496 

B7 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 1513,000 -0,808 0,419 

B18 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 1521,500 -1,094 0,274 

B44 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 1510,500 -0,826 0,409 

B45 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 1576,000 -0,605 0,545 

B46 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 1514,000 -0,643 0,520 

B47 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 1547,000 -0,771 0,441 

B48 
V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali prilagodile in 

preživele, medtem ko so druge vrste izumrle.  
1604,000 -0,454 0,650 

B49 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni 1644,000 -0,213 0,831 
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izbor.  

B50 
Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni 

izbor.  
1453,000 -1,328 0,184 

B53 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 1456,000 -0,998 0,318 

B54 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali trditve, drugih pa ne. 1483,000 -0,851 0,395 

UN23 
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. 
1572,000 -0,623 0,533 

UN26 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 1602,000 -0,460 0,646 

UN27 
Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost vrst skozi 

mnoge generacije. 
1485,500 -0,847 0,397 

UN28 
Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski dejavniki so vzrok za 

evolucijo in raznovrstnost organizmov. 
1558,500 -0,390 0,697 

UN29 
Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih osebkov povzročajo 

variabilnost (raznolikost) določene lastnosti v populaciji. 
1502,500 -1,042 0,265 

UN30 

Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki njim in njihovim 

potomcem omogočajo prednost pri preživetju in razmnoževanju v določenem 

okolju (naravni izbor). 

1491,000 -1,115 0,265 

UN31 Naravni izbor ni naključen. 1497,000 -0,751 0,453 

UN34 
Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti organizma 

nastajajo skozi mnoge generacije.  
1638,500 -0,244 0,807 

UN35 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma. 1647,500 -0,188 0,851 

UN36 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike življenja.  1507,500 -0,866 0,386 

UN37 Zemlja je stara približno 4,6 milijarde let. 1621,500 -0,340 0,734 

UN38 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 1456,500 -1,328 0,184 

UN39 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale. 1650,000 -0,179 0,858 

UN40 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 1594,500 -0,511 0,609 

UN41 
Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki 

vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe podnebja). 
1644,000 -0,211 0,833 

UN42 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, izumrle. 1537,500 -0,867 0,386 

UN43 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim izvorom. 1589,500 -0,372 0,710 

C55 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 1511,000 -0,982 0,326 

C56 Akupunktura lahko olajša bolečine.  1538,500 -0,834 0,404 

C57 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno zapestnico. 1526,500 -0,901 0,368 

C58 
Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik pregleda šarenico 

očesa. 
1544,000 -0,808 0,419 

C59 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 1600,000 -0,461 0,645 

C60 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale. 1669,000 -0,064 0,949 

C61 
Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi boleznimi bo nekdo 

zbolel. 
1604,500 -0,433 0,665 

C62 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko stanje drugih ljudi. 1660,000 -0,115 0,908 

C63 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na spol otroka. 1578,500 -0,589 0,556 

C64 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 1474,000 -1,197 0,231 

C65 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 1540,000 -0,804 0,421 

P66 Vprašalnik je bil razumljiv. 1582,000 -0,573 0,567 

P67 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 1482,500 -1,130 0,258 

 

4.5. PORAZDELITEV ODGOVOROV UDELEŽENCEV GLEDE NA 

NAJVIŠJO DOSEŽENO IZOBRAZBO MATERE 

 

Priloga E prikazuje povprečne ocene, ki so jih dali učenci za vsako trditev v anketi glede na 

najvišjo izobrazbo matere. Našli smo osem statistično pomembnih razlik (pregl. 10), in sicer 

sedem v sklopu A (kreacionizem), eno pa v sklopu B (evolucija). 

S trditvami »Zemlja je stara manj kot 10.000 let« (A1), »Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril 

vesolje, Zemljo, zvezde, rastline, živali in prvi par ljudi« (A10), »Ljudi je ustvaril Bog v 

dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo razvili iz predhodnih oblik življenja« (A12), »Bog 
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je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno pravšnji meri, da bi bilo mogoče življenje, 

še posebej življenje ljudi« (A13), »Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega 

načrta in ne naključnih dogodkov« (A19), »Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena 

bitja, da se ne bi mogli pojaviti zaradi naključnih dogodkov ali genetskih sprememb 

(mutacij)« (A20) in »Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe (mutacije) so 

posledica odločitve Boga ali neke druge višje sile« (A22) so se najbolj strinjali učenci, katerih 

matere imajo dokončano osnovno šolo (M = 2,603,20). Učenci, katerih matere imajo višjo 

izobrazbo, so se strinjali manj (M = 1,252,96) (pregl. 10).  

Tudi s trditvijo iz sklopa evolucije »Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov« (B47) so se 

najbolj strinjali učenci, katerih matere imajo dokončano osnovno šolo (M = 3,40). Učenci, 

katerih matere imajo višjo izobrazbo, se s tem niso strinjali (M = 1,692,14) (pregl. 10) .  

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. 10,028 4 0,040 

A8 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 4,254 4 0,373 

A9 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 1,552 4 0,817 

A10 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, rastline, živali in prvi par 

ljudi. 

19,160 4 0,001 

A11 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so zapisani v Stari zavezi 

Svetega pisma. 

9,228 4 0,056 

A12 Ljudi je ustvaril Bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo razvili iz predhodnih oblik 

življenja. 

13,682 4 0,008 

A13 Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno pravšnji meri, da bi bilo mogoče 

življenje, še posebej življenje ljudi. 

13,129 4 0,011 

A14 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi milijone let ustvaril milijone vrst. 8,424 4 0,077 

A15 Bog je začel evolucijo (razvoj) in jo vodil skozi milijone let. 6,175 4 0,186 

A16 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, natančno tako, kot je nastalo.  3,057 4 0,548 

A17 Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno oblikovana, kar pomeni, da mora 

obstajati neka višja sila ali Bog. 

8,765 4 0,179 

A19 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta in ne naključnih dogodkov. 10,580 4 0,032 

A20 Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se ne bi mogli pojaviti zaradi 

naključnih dogodkov ali genetskih sprememb (mutacij). 

10,757 4 0,029 

A21 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi mogli razviti zaradi naključnih 

dogodkov. 

6,332 4 0,176 

A22 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe (mutacije) so posledica odločitve 

Boga ali neke druge višje sile. 

9,688 4 0,046 

A24 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala živali in druga živa 

bitja v taki obliki, kot so danes. 

5,584 4 0,232 

A25 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala ljudi in druga živa 

bitja v taki obliki, kot so danes. 

5,073 4 0,280 

A32 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile, medtem ko so 

se druge lastnosti razvile z naravnim izborom. 

2,370 4 0,668 

A33 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile. 8,963 4 0,062 

A51 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka.  1,995 4 0,737 

A52 Ljudje in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka. 2,522 4 0,641 

B2 Ljudje smo se razvili iz opic. 1,393 4 0,845 

B3 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 1,306 4 0,860 
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B4 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 0,917 4 0,922 

B5 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 3,672 4 0,452 

B6 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih. 6,415 4 0,170 

B7 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 3,270 4 0,514 

B18 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 6,285 4 0,179 

B44 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 1,811 4 0,770 

B45 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 1,533 4 0,821 

B46 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 0,859 4 0,930 

B47 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 10,182 4 0,037 

B48 V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali prilagodile in preživele, 

medtem ko so druge vrste izumrle.  

3,795 4 0,435 

B49 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor.  0,707 4 0,950 

B50 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor.  1,463 4 0,833 

B53 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 2,988 4 0,560 

B54 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali trditve, drugih pa ne. 5,454 4 0,244 

UN23 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. 

4,567 4 0,335 

UN26 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 5,982 4 0,200 

UN27 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost vrst skozi mnoge 

generacije. 

5,184 4 0,269 

UN28 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski dejavniki so vzrok za evolucijo 

in raznovrstnost organizmov. 

4,005 4 0,405 

UN29 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih osebkov povzročajo 

variabilnost (raznolikost) določene lastnosti v populaciji. 

6,265 4 0,180 

UN30 Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki njim in njihovim potomcem 

omogočajo prednost pri preživetju in razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor). 

4,933 4 0,294 

UN31 Naravni izbor ni naključen. 7,262 4 0,123 

UN34 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti organizma nastajajo skozi 

mnoge generacije.  

2,329 4 0,675 

UN35 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma. 2,899 4 0,575 

UN36 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike življenja.  4,082 4 0,395 

UN37 Zemlja je stara približno 4,6 milijarde let. 4,346 4 0,361 

UN38 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 3,944 4 0,414 

UN39 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale. 0,789 4 0,940 

UN40 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 2,471 4 0,650 

UN41 Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki vulkanski 

izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe podnebja). 

0,960 4 0,916 

UN42 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, izumrle. 3,132 4 0,536 

UN43 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim izvorom. 4,010 4 0,405 

C55 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 1,515 4 0,824 

C56 Akupunktura lahko olajša bolečine.  2,696 4 0,610 

C57 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno zapestnico. 6,364 4 0,174 

C58 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik pregleda šarenico očesa. 4,352 4 0,361 

C59 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 5,502 4 0,240 

C60 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale. 3,021 4 0,554 

C61 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi boleznimi bo nekdo zbolel. 4,747 4 0,314 

C62 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko stanje drugih ljudi. 6,390 4 0,172 

C63 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na spol otroka. 2,111 4 0,715 

C64 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 2,220 4 0,695 

C65 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 7,067 4 0,132 

P66 Vprašalnik je bil razumljiv. 4,986 4 0,289 

P67 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 4,529 4 0,339 

 

4.6. PORAZDELITEV ODGOVOROV UDELEŽENCEV GLEDE NA 

NAJVIŠJO DOSEŽENO IZOBRAZBO OČETA 

 

Priloga F prikazuje povprečne vrednosti ocen učencev glede na najvišjo izobrazbo očeta. 

Našli smo 12 statistično pomembnih razlik med ocenami učencev (pregl. 11), in sicer 4 v 
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sklopu A (kreacionizem), 4 v sklopu B (evolucija), 2 v sklopu UN (učni načrt), eno v sklopu 

C (mejne vede) in eno v sklopu P (raziskava). 

S trditvami v sklopu A (kreacionizem) so se bolj strinjali učenci, katerih očetje nimajo 

končane osnovne šole ( M = 2,673,33). Učenci, katerih očetje imajo višjo izobrazbo, so se s 

temi trditvami manj strinjali (M = 1,112,76) (pregl. 11). 

S trditvama v sklopu B (evolucija) »Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri« (B3) in 

»Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših« (B5) so se bolj strinjali učenci 

očetov, ki nimajo dokončane osnovne šole (M = 2,33). Učenci očetov z višjo izobrazbo so se 

strinjali manj (M = 1,131,80). S trditvijo »Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so 

že izumrle« (B18) so se najmanj strinjali učenci očetov, ki nimajo dokončane osnovne šole 

(M = 2,33). Učenci očetov z višjo izobrazbo so se strinjali bolj (M = 3,003,78). S trditvijo 

»V obdobjih milijonov let so se nekatere vrste rastlin in živali prilagodile in preživele, 

medtem ko so druge vrste izumrle« (B48) so se najmanj strinjali učenci očetov, ki nimajo 

dokončane osnovne šole (M = 2,67) ali imajo največ osnovno šolo (M = 2,50). Učenci očetov 

z višjo izobrazbo so se strinjali bolj (M = 3,003,45). 

S trditvama v sklopu UN (učni načrt), pri katerih so se pokazale razlike, so se enkrat bolj 

strinjali učenci z nižje izobraženimi očeti, drugič pa učenci z višje izobraženimi očeti.   

Pri trditvi »Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija)« (C65) so rezultati 

razpršeni, tako da ni mogoče reči, da je izobrazba očeta vplivala nanje. 

Preglednica 11: Statistična pomembnost razlik med odgovori učencev glede na najvišjo 

izobrazbo očeta (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. 14,365 5 0,013 

A8 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 4,734 5 0,449 

A9 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 5,498 5 0,358 

A10 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, rastline, živali in prvi par 

ljudi. 

8,826 5 0,116 

A11 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so zapisani v Stari zavezi 

Svetega pisma. 

2,779 5 0,734 

A12 Ljudi je ustvaril Bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo razvili iz predhodnih oblik 

življenja. 

5,478 5 0,360 

A13 Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno pravšnji meri, da bi bilo mogoče 

življenje, še posebej življenje ljudi. 

7,355 5 0,196 

A14 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi milijone let ustvaril milijone vrst. 1,596 5 0,902 

A15 Bog je začel evolucijo (razvoj) in jo vodil skozi milijone let. 10,441 5 0,064 

A16 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, natančno tako, kot je nastalo.  4,435 5 0,489 

A17 Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno oblikovana, kar pomeni, da mora 

obstajati neka višja sila ali Bog. 

2,439 5 0,786 
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A19 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta in ne naključnih dogodkov. 3,278 5 0,657 

A20 Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se ne bi mogli pojaviti zaradi 

naključnih dogodkov ali genetskih sprememb (mutacij). 

14,845 5 0,011 

A21 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi mogli razviti zaradi naključnih 

dogodkov. 

7,501 5 0,186 

A22 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe (mutacije) so posledica odločitve 

Boga ali neke druge višje sile. 

13,022 5 0,032 

A24 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala živali in druga živa 

bitja v taki obliki, kot so danes. 

6,101 5 0,297 

A25 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala ljudi in druga živa 

bitja v taki obliki, kot so danes. 

11,413 5 0,044 

A32 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile, medtem ko so 

se druge lastnosti razvile z naravnim izborom. 

4,123 5 0,532 

A33 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile. 3,878 5 0,567 

A51 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka.  6,838 5 0,233 

A52 Ljudje in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka. 2,039 5 0,844 

B2 Ljudje smo se razvili iz opic. 7,172 5 0,208 

B3 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 14,879 5 0,011 

B4 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 5,055 5 0,409 

B5 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 11,725 5 0,039 

B6 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih. 1,719 5 0,886 

B7 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 1,738 5 0,884 

B18 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 14,100 5 0,015 

B44 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 2,235 5 0,816 

B45 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 6,268 5 0,281 

B46 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 4,022 5 0,546 

B47 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 1,429 5 0,921 

B48 V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali prilagodile in preživele, 

medtem ko so druge vrste izumrle.  

11,674 5 0,040 

B49 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor.  2,596 5 0,762 

B50 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor.  1,970 5 0,853 

B53 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 8,718 5 0,121 

B54 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali trditve, drugih pa ne. 6,753 5 0,240 

UN23 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. 

10,588 5 0,060 

UN26 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 5,552 5 0,352 

UN27 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost vrst skozi mnoge 

generacije. 

3,491 5 0,625 

UN28 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski dejavniki so vzrok za evolucijo 

in raznovrstnost organizmov. 

5,489 5 0,359 

UN29 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih osebkov povzročajo variabilnost 

(raznolikost) določene lastnosti v populaciji. 

12,724 5 0,026 

UN30 Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki njim in njihovim potomcem 

omogočajo prednost pri preživetju in razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor). 

5,769 5 0,329 

UN31 Naravni izbor ni naključen. 5,838 5 0,322 

UN34 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti organizma nastajajo skozi 

mnoge generacije.  

11,187 5 0,048 

UN35 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma. 6,937 5 0,225 

UN36 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike življenja.  4,892 5 0,429 

UN37 Zemlja je stara približno 4,6 milijarde let. 4,616 5 0,464 

UN38 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 2,143 5 0,829 

UN39 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale. 3,279 5 0,657 

UN40 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 9,292 5 0,098 

UN41 Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki vulkanski 

izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe podnebja). 

3,985 5 0,552 

UN42 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, izumrle. 5,052 5 0,410 

UN43 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim izvorom. 6,656 5 0,248 

C55 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 0,832 5 0,975 

C56 Akupunktura lahko olajša bolečine.  4,999 5 0,416 

C57 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno zapestnico. 3,456 5 0,630 

C58 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik pregleda šarenico očesa. 4,531 5 0,476 

C59 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 5,054 5 0,409 

C60 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale. 3,919 5 0,561 

C61 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi boleznimi bo nekdo zbolel. 9,661 5 0,085 

C62 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko stanje drugih ljudi. 4,606 5 0,466 
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C63 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na spol otroka. 3,457 5 0,783 

C64 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 5,980 5 0,308 

C65 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 14,479 5 0,013 

P66 Vprašalnik je bil razumljiv. 13,669 5 0,018 

P67 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 10,795 5 0,056 
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5. RAZPRAVA 
 

Na podlagi različnih raziskav (npr. Miller in sod., 2006) lahko vidimo, da kljub temu, da se v 

šolah poučuje evolucija, še vedno del populacije evolucije ne razume točno oziroma o tem ni 

dovolj informiran. Z našo raziskavo smo želeli ugotoviti, koliko učenci v osnovnošolskih 

klopeh znajo in razumejo evolucijo. Ker naša država meji na Italijo, smo se vprašali, ali 

obstajajo razlike med enako starimi mladostniki pri nas in v Italiji. Na podlagi rezultatov 

raziskave TIMSS razberemo, da je naravoslovno znanje slovenskih in italijanskih osmošolcev 

enako dobro (Japelj Pavešić in sod., 2012). Slovenski učenci so v zadnji raziskavi TIMMS 

leta 2011 dosegli nadpovprečnih 520 točk, italijanski pa 524, vendar razlika med rezultatoma 

ni statistično pomembna. V zadnji raziskavi PISA leta 2006, ki je temeljito preverila 

naravoslovno znanje, so slovenski 15-letniki dosegli odlično 9. mesto (Štraus in sod., 2007). 

V nasprotju s tem so italijanski petnajstletniki dosegli 32. mesto. Ob pregledu obeh učnih 

načrtov smo ugotovili, da italijanski šolski sistem nima tako natančno določenih učnih ciljev, 

kot jih imamo pri nas. Vsaka šola si svoje cilje postavi sama, do teh pa, žal, nismo imeli 

dostopa. Zanimivo pa je, da imajo v italijanskih šolah izbirni predmet katoliška vzgoja. 

Predpostavili bi lahko torej, da so italijanski mladostniki bolj izpostavljeni kreacionizmu in da 

se bo to odrazilo tudi v odgovorih na naš anketni vprašalnik. Naši rezultati pa kažejo, da temu 

ni tako. 

 

5.1. ODGOVORI UČENCEV GLEDE NA STAROST 

 

V raziskavi smo ugotavljali, ali imajo starejši mladostniki v našem vzorcu boljše znanje kakor 

mlajši mladostniki ter v kolikšni meri sprejemajo teorijo evolucije. Iz odgovorov učencev 

lahko sklepamo, da so pri nekaterih trditvah vidne razlike med starejšimi in mlajšimi učenci. 

V sklopu A, kjer se trditve navezujejo na kreacionizem, smo ugotovili, da se mlajši učenci 

bolj strinjajo z njimi kot pa starejši. V sklopu B, kjer smo preverjali splošno znanje oziroma 

odnos do evolucije, ni bilo opaznih velikih razlik. Pri eni trditvi od štirih, kjer smo našli 

statistično pomembne razlike, so se v obeh državah bolj strinjali starejši. Če pa preverjamo 

znanje, ki ga morajo učenci usvojiti po učnem načrtu (sklop UN), pridemo do ugotovitev, da 

se odgovori slovenskih starejših učencev bolj nagibajo k pravilnim trditvam. Pri odgovorih 

italijanskih učencev pa so se pri treh trditvah od devetih, kjer najdemo statistično pomembne 
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razlike, bolj strinjali mlajši učenci. Odgovori, ki se navezujejo na mejne vede (sklop C), 

kažejo na to, da se mlajši učenci bolj strinjajo z danimi trditvami  kot pa starejši. 

Na ugotovitve zagotovo vpliva učni načrt, saj se pri nas o evoluciji učenci učijo šele v 9. 

razredu. Glede na ostale ugotovitve pa menim, da vplivajo samo večje izkušnje in bolj 

kritično mišljenje starejših mladostnikov. 

 

5.2. ODGOVORI UČENCEV GLEDE NA SPOL 

 

Rezultati so pokazali, da med dekleti in fanti ni razlik niti v razumevanju niti v odnosu do 

evolucijskega nauka. Kot pravijo Miller in sod. (2006), pa naj bi bila dekleta bolj verna in naj 

bi zato bolj sprejemala kreacionizem kot fantje. Tudi predmet biologija naj bi dekletom bolj 

ležal kot fantom. Naši rezultati nobene od teh ugotovitev ne potrjujejo. 

 

5.3. ODGOVORI UČENCEV GLEDE NA IZOBRAZBO STARŠEV 

 

Iz odgovorov učencev, kjer nas zanima, ali izobrazba staršev vpliva na njihovo znanje, 

razberemo največ statistično pomembnih razlik v sklopu A (kreacionizem) in v sklopu B 

(evolucija). Čeprav je bil delež učencev, katerih starši nimajo opravljene nobene šole oziroma 

imajo dokončano samo osnovno šolo, majhen, so bili odgovori taki, da se s trditvami, ki se 

navezujejo na kreacionizem, bolj strinjajo kot učenci, katerih starši imajo višjo izobrazbo. 

Opazimo pa tudi, da je njihovo znanje bolj šibko. Iz tega lahko sklepamo, da lahko izobrazba 

staršev vpliva na znanje in predvsem na odnos otroka do evolucije, saj kot pravi Sperazza 

(2008), otroci največkrat ponavljajo razmišljanja svojih staršev. Otroke bi zato morali že v 

otroštvu naučiti kritično razmišljati s svojo glavo, na podlagi znanja, dokazov in izkušenj.  

 

5.4. ODGOVORI UČENCEV GLEDE NA DRŽAVLJANSTVO 

 

Raziskava je pokazala, da razlike med slovenskimi in italijanskimi učenci obstajajo. Slovenski 

osmošolci so trditve v sklopu A (kreacionizem) ocenili z višjimi ocenami kot enako stari 

učenci v Italiji, kar nam pove, da so se s trditvami bolj strinjali. Znanje italijanskih učencev je 

tako skladnejše z biološko znanostjo kot znanje slovenskih učencev. Pri 15 od 21 trditev smo 

našli statistično pomembne razlike. Kljub temu, da velja Italija za bolj katoliško državo ter da 

se lahko učenci o tej veri v šoli učijo tudi pri izbirnem predmetu, naši rezultati kažejo, da to 
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ne vpliva na njihovo biološko znanje. Seveda se moramo zavedati, da v raziskavi primerjamo 

le manjši populaciji učencev, zato bi bilo smiselno študijo v nadaljevanju izvesti še na večjem 

vzorcu. Rezultati kažejo, da je nekaj statistično pomembnih razlik tudi v sklopu B (evolucija) 

in sklopu UN (učni načrt), a bistveno manj kot v sklopu A (kreacionizem).  
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6. SKLEPI 
 

Prvo hipotezo, da slovenski in italijanski mladostniki nimajo zadovoljivega znanja o 

evolucijskem razvoju živih bitij, smo zavrnili, saj odgovori kažejo, da imajo učenci dobro 

evolucijsko znanje.  

Drugo hipotezo, da imajo starejši mladostniki v našem vzorcu boljše znanje o evolucijskem 

razvoju kakor mlajši mladostniki, smo sprejeli. Rezultati kažejo, da se odgovori starejših 

mladostnikov bolj nagibajo k pravilnim kot pri mlajših učencih. V sklopu B (evolucija) smo 

našli 4 statistično pomembne razlike, v sklopu UN (učni načrt) pa 9 statistično pomembnih 

razlik. 

Tretjo hipotezo, da med dekleti in fanti ni razlik v znanju o evolucijskem razvoju, smo 

sprejeli. 

Četrto hipotezo, da med mladostniki obeh držav ni razlik v znanju o evolucijskem razvoju, 

smo delno sprejeli. V sklopu B (evolucija) smo med 16 trditvami našli 2 statistično 

pomembni razliki, v sklopu UN (učni načrt) pa eno statistično pomembno razliko.  

Peto hipotezo, da slovenski in italijanski mladostniki večinoma sprejemajo teorijo evolucije, 

smo sprejeli. Odgovori  kažejo na to, da njihovega znanja ne opredeljuje vera. 

Šesto hipotezo, da starejši mladostniki v našem vzorcu v večji meri sprejemajo teorijo 

evolucije kakor mlajši mladostniki, smo sprejeli. Pri odgovorih mlajših učencev smo opazili, 

da se bolj strinjajo s trditvami, ki se navezujejo na kreacionizem, kot starejši učenci. Našli 

smo 15 statistično pomembnih razlik.  

Sedmo hipotezo, da med dekleti in fanti ni razlike v tem, v kolikšni meri sprejemajo teorijo 

evolucije, smo sprejeli, saj statistično pomembnih razlik nismo opazili. 

Osmo hipotezo, da med mladostniki obeh držav ni razlike v tem, v kolikšni meri sprejemajo 

teorijo evolucije, smo zavrnili. Od 21 trditev v sklopu A, kjer smo preverjali kreacionistične 

trditve, smo našli 15 statistično pomembnih razlik. Biološko gledano je odnos italijanskih 

učencev bolj ustrezen kot pri slovenskih učencih.  
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7. POVZETEK 
 

Poznavanje evolucije je dandanes za človeka zelo pomembno, saj je le-ta ključ do vseh 

vprašanj o nastanku človeka. Kljub temu, da otrokom podajamo znanje o evoluciji že v 

šolskih klopeh, večina ljudi o tem še vedno ni dovolj informirana. Prav zato smo z našo 

raziskavo želeli ugotoviti, koliko znanja imajo današnji mladostniki o teoriji evolucije in 

kakšen odnos imajo do nje. Ker mejimo na Italijo, smo želeli raziskavo razširiti in preveriti še, 

kako je s tem na italijanski strani meje.  

V raziskavi smo pripravili vprašalnik, ki ga je izpolnilo 116 učencev. Sodelovali so učenci 8. 

in 9. razreda iz slovenske osnovne šole ter enako stari učenci dveh italijanskih šol. Zajeli smo 

od 25 do 33 učencev vsake starosti (2228 %). Spola sta bila približno enakomerno 

zastopana.  

 
Vprašalnik vsebuje dve zaključeni enoti. V prvi smo spraševali po demografskih podatkih 

sodelujočih (starost, spol, šola), v drugi pa je bilo 65 trditev, povezanih z evolucijskim 

razvojem, in 2 trditvi, povezani z raziskavo. Ta del je sestavljen iz štirih vsebinskih sklopov. 

Trditve, označene s črko A, se nanašajo na kreacionizem, s črko B so označene trditve, ki se 

tičejo splošne razgledanosti oziroma odnosa do evolucije, pod kratico UN so trditve o 

evoluciji, ki preverjajo znanje, ki naj bi ga učenci usvojili po učnem načrtu, s črko C pa so 

označene trditve, ki ugotavljajo, koliko učenci verjamejo v mejne vede. Trditvi pod črko P sta 

preverjali, ali se je anketiranim zdel vprašalnik razumljiv in ali jim je bilo všeč sodelovati v 

tej raziskavi. Vsak učenec je odgovarjal tako, da je s štiristopenjsko Likertovo lestvico ocenil 

svoje strinjanje z danimi trditvami. Ocena 1 je pomenila »nikakor se ne strinjam«, ocena 4 pa 

»zelo se strinjam«.  

 
Vprašalnik je bil anonimen. Zbrane podatke smo statistično obdelali s programom SPSS. Za 

ugotavljanje statistično pomembnih razlik smo uporabili neparametrična statistična testa 

Kruskal-Wallis in Mann-Whitney. 

 
Postavili smo osem hipotez. Prvo hipotezo, da slovenski in italijanski mladostniki nimajo 

zadovoljivega znanja o evolucijskem razvoju živih bitij, smo zavrnili, saj odgovori kažejo, da 

imajo učenci dobro evolucijsko znanje. Drugo hipotezo, da imajo starejši mladostniki v 

našem vzorcu boljše znanje o evolucijskem razvoju kakor mlajši mladostniki, smo sprejeli. 

Rezultati kažejo, da se odgovori starejših mladostnikov bolj nagibajo k pravilnim kot pri 
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mlajših učencih. V sklopu B (evolucija) smo našli 4 statistično pomembne razlike ter v sklopu 

UN (učni načrt) 9 statistično pomembnih razlik. Tretjo hipotezo, da med dekleti in fanti ni 

razlik v znanju o evolucijskem razvoju, smo sprejeli. Četrto hipotezo, da med mladostniki 

obeh držav ni razlik v znanju o evolucijskem razvoju, smo delno sprejeli. V sklopu B 

(evolucija) smo med 16 trditvami našli 2 statistično pomembni razliki, v sklopu UN (učni 

načrt) pa eno statistično pomembno razliko. Peto hipotezo, da slovenski in italijanski 

mladostniki večinoma sprejemajo teorijo evolucije, smo sprejeli. Odgovori  kažejo na to, da 

njihovega znanja ne opredeljuje vera. Šesto hipotezo, da starejši mladostniki v našem vzorcu 

v večji meri sprejemajo teorijo evolucije kakor mlajši mladostniki, smo sprejeli. Pri 

odgovorih mlajših učencev smo opazili, da se bolj strinjajo s trditvami, ki se navezujejo na 

versko prepričanje kot starejši učenci. Našli smo 15 statistično pomembnih razlik. Sedmo 

hipotezo, da med dekleti in fanti ni razlike v tem, v kolikšni meri sprejemajo teorijo evolucije, 

smo sprejeli, saj statistično pomembnih razlik nismo opazili. Osmo hipotezo, da med 

mladostniki obeh držav ni razlike v tem, v kolikšni meri sprejemajo teorijo evolucije, smo 

zavrnili. Od 21 trditev v sklopu A, kjer smo preverjali kreacionistične trditve, smo našli 15 

statistično pomembnih razlik. Biološko gledano je znanje italijanskih učencev bolj ustrezno 

kot znanje slovenskih učencev.  
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ZAHVALA 

 

 

Diplomsko delo sem opravljala pod mentorstvom izr. prof. dr. Jelke Strgar, ki se ji iskreno 

zahvaljujem za strokovno vodenje, dragocene nasvete in potrpežljivost.  

Zahvala gre tudi učiteljicam Manici Božič in Maji Peterin, brez katerih ne bi prišla do želenih 

odgovorjenih vprašalnikov.  

Posebna zahvala pa gre mojim najbližjim, prijateljem in študijskim kolegom, ki so me ves čas 

spodbujali in verjeli vame.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

 

PRILOGE 

Priloga A 

VPRAŠALNIK            

 

Razred:                                                                                                                      Spol:  Ž   M 

  

Pozdravljen/-a! 

Sem Martina Furlani, študentka Pedagoške fakultete na Univerzi v Ljubljani. V svoji 

diplomski nalogi bom raziskovala, kakšna sta razumevanje in odnos do evolucije med 

slovenskimi in italijanskimi mladostniki. Za empirični del v diplomi sem sestavila vprašalnik, 

ki se navezuje na evolucijo. Prosim Vas, da mi pomagate in si vzamete nekaj časa za 

priložena vprašanja. Anketa je anonimna. 

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 1 2 3 4 



 

 

življenja. 

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 jo 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 je 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 očesa. 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! 

 

 

 



 

 

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. 1,30 0,684 1,67 1,007 1,67 0,925 

A8 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 1,69 1,030 1,88 0,927 2,29 1,060 

A9 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 1,58 0,792 1,88 0,881 2,21 1,022 

A10 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, rastline, živali in prvi par ljudi. 1,61 0,933 1,80 1,041 1,93 0,942 

A11 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so zapisani v Stari zavezi Svetega pisma. 2,03 0,951 2,16 0,850 2,53 0,995 

A12 Ljudi je ustvaril Bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo razvili iz predhodnih oblik življenja. 1,58 0,830 1,80 0,957 1,98 1,000 

A13 Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno pravšnji meri, da bi bilo mogoče življenje, še posebej življenje ljudi. 1,39 0,747 1,92 0,909 2,12 1,010 

A14 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi milijone let ustvaril milijone vrst. 1,61 0,899 2,00 1,000 2,38 1,152 

A15 Bog je začel evolucijo (razvoj) in jo vodil skozi milijone let. 1,52 0,870 1,88 0,881 2,50 1,128 

A16 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, natančno tako, kot je nastalo. 1,88 0,960 1,96 1,020 2,28 1,136 

A17 Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno oblikovana, kar pomeni, da mora obstajati neka višja sila ali Bog. 1,73 1,008 2,04 1,060 2,59 1,108 

A19 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta in ne naključnih dogodkov. 2,00 0,935 1,96 0,999 2,57 1,156 

A20 
Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se ne bi mogli pojaviti zaradi naključnih dogodkov ali genetskih sprememb 

(mutacij). 
2,03 0,918 2,30 1,063 2,79 0,881 

A21 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi mogli razviti zaradi naključnih dogodkov. 2,18 0,983 2,25 0,944 2,69 0,799 

A22 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe (mutacije) so posledica odločitve Boga ali neke druge višje sile. 1,39 0,788 1,64 0,810 2,18 1,088 

A24 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala živali in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 1,76 0,867 1,88 0,927 2,62 0,895 

A25 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala ljudi in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 1,55 0,850 1,92 0,909 2,52 0,941 

A32 
Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile, medtem ko so se druge lastnosti razvile z naravnim 

izborom. 
1,87 0,885 2,00 0,933 2,48 0,978 

A33 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile. 1,82 0,917 1,80 0,764 2,47 1,112 

A51 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka. 2,06 0,864 2,04 1,098 2,00 0,879 

A52 Ljudje in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka. 2,27 1,039 1,96 1,020 2,03 1,008 

B2 Ljudje smo se razvili iz opic. 3,39 0,899 3,48 0,714 3,16 0,988 

B3 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 1,52 0,834 1,56 0,821 1,68 0,805 

B4 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 3,36 0,859 3,24 1,012 3,38 0,768 

B5 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 2,00 0,750 1,96 0,735 2,09 0,823 

B6 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih. 2,88 0,740 2,68 0,945 2,97 0,700 



 

 

B7 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 2,73 1,098 3,00 0,913 2,88 0,927 

B18 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 3,73 0,574 3,28 0,980 3,55 0,841 

B44 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 2,73 0,839 2,83 0,963 2,84 0,894 

B45 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 2,36 1,025 3,12 0,726 2,69 0,883 

B46 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 2,79 0,820 2,83 0,963 3,05 0,789 

B47 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 1,97 0,883 1,92 0,954 2,16 1,040 

B48 V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali prilagodile in preživele, medtem ko so druge vrste izumrle. 2,97 0,951 3,16 0,746 3,34 0,807 

B49 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor. 2,91 0,914 3,04 0,841 2,83 0,861 

B50 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor. 2,91 0,914 2,80 1,000 2,93 0,856 

B53 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 2,65 0,877 2,56 0,961 2,45 0,976 

B54 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali trditve, drugih pa ne. 2,50 0,842 2,40 0,764 2,81 0,854 

UN23 
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. 
2,36 1,084 2,32 0,988 3,10 0,810 

UN26 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 2,94 1,059 2,92 0,862 3,28 0,812 

UN27 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost vrst skozi mnoge generacije. 3,18 0,769 3,13 0,920 3,29 0,649 

UN28 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski dejavniki so vzrok za evolucijo in raznovrstnost organizmov. 2,79 0,781 3,21 0,833 3,14 0,789 

UN29 
Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih osebkov povzročajo variabilnost (raznolikost) določene lastnosti v 

populaciji. 
2,73 0,977 2,88 0,781 2,97 0,878 

UN30 
Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki njim in njihovim potomcem omogočajo prednost pri preživetju in 

razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor). 
2,58 1,119 3,00 0,913 3,07 0,792 

UN31 Naravni izbor ni naključen. 2,45 0,995 2,40 1,041 2,55 0,940 

UN34 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti organizma nastajajo skozi mnoge generacije. 2,79 0,893 3,16 0,898 3,21 0,789 

UN35 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma. 2,45 0,971 2,28 0,980 2,71 0,918 

UN36 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike življenja. 3,12 0,992 3,25 0,794 3,26 0,762 

UN37 Zemlja je stara približno 4,6 milijarde let. 2,73 1,180 2,84 0,943 2,93 0,915 

UN38 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 2,85 1,064 2,60 0,957 3,03 0,858 

UN39 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale. 3,27 0,719 2,80 1,041 3,34 0,785 

UN40 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 3,12 0,927 3,12 0,927 3,34 0,690 

UN41 
Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe 

podnebja). 
2,88 0,992 2,96 0,935 3,26 0,849 

UN42 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, izumrle. 3,15 1,149 3,20 0,764 3,40 0,815 

UN43 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim izvorom. 2,55 0,905 2,72 0,792 2,89 0,859 

C55 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 2,42 1,091 2,96 0,889 2,93 0,835 

C56 Akupunktura lahko olajša bolečine. 2,85 0,972 2,56 0,917 2,93 0,769 



 

 

C57 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno zapestnico. 2,33 0,957 2,44 0,961 2,52 0,822 

C58 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik pregleda šarenico očesa. 2,15 0,972 2,52 0,823 2,64 0,831 

C59 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 1,79 0,893 2,12 1,013 2,45 0,976 

C60 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale. 1,58 0,902 2,24 0,723 2,40 0,954 

C61 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi boleznimi bo nekdo zbolel. 2,64 1,084 2,68 0,988 2,67 1,033 

C62 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko stanje drugih ljudi. 2,67 1,051 2,60 1,000 2,69 0,940 

C63 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na spol otroka. 2,12 1,083 2,04 1,098 2,00 0,973 

C64 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 2,03 1,045 1,92 1,038 2,19 1,146 

C65 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 2,15 1,121 2,04 0,978 2,55 1,046 

P66 Vprašalnik je bil razumljiv. 2,61 0,966 2,56 0,961 3,07 0,746 

P67 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 2,48 1,121 2,40 1,080 2,88 1,077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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.  

  1. letnik 4. razred 8. razred 9. razred 

Št. Trditev M SD M SD M SD M SD 

A1 Zemlja je stara manj kot 10.000 let. 1,67 1,007 1,30 0,684 1,77 0,951 1,59 0,911 

A8 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 1,88 0,927 1,69 1,030 2,42 1,065 2,19 1,061 

A9 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 1,88 0,881 1,58 0,792 2,38 1,061 2,06 0,982 

A10 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, rastline, živali in prvi par ljudi. 1,80 1,041 1,61 0,933 1,88 0,927 1,97 0,967 

A11 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so zapisani v Stari zavezi Svetega pisma. 2,16 0,850 2,03 0,951 2,65 1,093 2,44 0,914 

A12 Ljudi je ustvaril Bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo razvili iz predhodnih oblik življenja. 1,80 0,957 1,58 0,830 2,19 1,132 1,81 0,859 

A13 
Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno pravšnji meri, da bi bilo mogoče življenje, še posebej življenje 

ljudi. 
1,92 0,909 1,39 0,747 2,38 1,134 1,91 0,856 

A14 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi milijone let ustvaril milijone vrst. 2,00 1,000 1,61 0,899 2,46 1,174 2,31 1,148 

A15 Bog je začel evolucijo (razvoj) in jo vodil skozi milijone let. 1,88 0,881 1,52 0,870 2,62 1,169 2,41 1,103 

A16 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, natančno tako, kot je nastalo. 1,96 1,020 1,88 0,960 2,46 1,174 2,13 1,100 

A17 Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno oblikovana, kar pomeni, da mora obstajati neka višja sila ali Bog. 2,04 1,060 1,73 1,008 2,96 0,955 2,31 1,148 

A19 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta in ne naključnih dogodkov. 1,96 0,999 2,00 0,935 2,88 1,177 2,31 1,091 

A20 
Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se ne bi mogli pojaviti zaradi naključnih dogodkov ali 

genetskih sprememb (mutacij). 
2,30 1,063 2,03 0,918 2,68 0,802 2,88 0,942 

A21 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi mogli razviti zaradi naključnih dogodkov. 2,25 0,944 2,18 0,983 2,65 0,892 2,72 0,729 

A22 
Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe (mutacije) so posledica odločitve Boga ali neke druge višje 

sile. 
1,64 0,810 1,39 0,788 2,44 1,121 1,97 1,031 

A24 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala živali in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 1,88 0,927 1,76 0,867 2,88 0,909 2,41 0,837 

A25 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala ljudi in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 1,92 0,909 1,55 0,850 2,54 1,029 2,50 0,880 

A32 
Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile, medtem ko so se druge lastnosti razvile z 

naravnim izborom. 
2,00 0,933 1,87 0,885 2,65 1,093 2,34 0,865 

A33 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile. 1,80 0,764 1,82 0,917 2,73 1,116 2,25 1,078 

A51 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka. 2,04 1,098 2,06 0,864 2,42 0,809 1,66 0,787 

A52 Ljudje in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka. 1,96 1,020 2,27 1,039 2,38 0,898 1,75 1,016 

B2 Ljudje smo se razvili iz opic. 3,48 0,714 3,39 0,899 3,08 1,017 3,22 0,975 

B3 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 1,56 0,821 1,52 0,834 1,44 0,651 1,88 0,871 

B4 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 3,24 1,012 3,36 0,859 3,31 0,679 3,44 0,840 

B5 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 1,96 0,735 2,00 0,750 2,08 0,845 2,09 0,818 



 

 

B6 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih. 2,68 0,945 2,88 0,740 2,88 0,766 3,03 0,647 

B7 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 3,00 0,913 2,73 1,098 2,60 0,957 3,09 0,856 

B18 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 3,28 0,980 3,73 0,574 3,42 0,758 3,66 0,902 

B44 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 2,83 0,963 2,73 0,839 2,65 0,892 3,00 0,880 

B45 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 3,12 0,726 2,36 1,025 2,50 0,949 2,84 0,808 

B46 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 2,83 0,963 2,79 0,820 2,88 0,726 3,19 0,821 

B47 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 1,92 0,954 1,97 0,883 2,58 1,065 1,81 0,896 

B48 V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali prilagodile in preživele, medtem ko so druge vrste izumrle. 3,16 0,746 2,97 0,951 3,08 0,796 3,56 0,759 

B49 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor. 3,04 0,841 2,91 0,914 2,62 0,941 3,00 0,762 

B50 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor. 2,80 1,000 2,91 0,914 2,96 0,871 2,91 0,856 

B53 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 2,56 0,961 2,65 0,877 2,46 0,905 2,44 1,045 

B54 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali trditve, drugih pa ne. 2,40 0,764 2,50 0,842 2,88 0,881 2,75 0,842 

UN23 
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. 
2,32 0,988 2,36 1,084 2,96 0,720 3,22 0,870 

UN26 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 2,92 0,862 2,94 1,059 3,04 0,958 3,47 0,621 

UN27 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost vrst skozi mnoge generacije. 3,13 0,920 3,18 0,769 3,00 0,490 3,53 0,671 

UN28 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski dejavniki so vzrok za evolucijo in raznovrstnost organizmov. 3,21 0,833 2,79 0,781 2,80 0,707 3,41 0,756 

UN29 
Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih osebkov povzročajo variabilnost (raznolikost) določene 

lastnosti v populaciji. 
2,88 0,781 2,73 0,977 2,54 0,761 3,31 0,821 

UN30 
Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki njim in njihovim potomcem omogočajo prednost pri 

preživetju in razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor). 
3,00 0,913 2,58 1,119 2,81 0,801 3,28 0,729 

UN31 Naravni izbor ni naključen. 2,40 1,041 2,45 0,995 2,62 0,697 2,50 1,107 

UN34 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti organizma nastajajo skozi mnoge generacije. 3,16 0,898 2,79 0,893 2,92 0,796 3,44 0,716 

UN35 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma. 2,28 0,980 2,45 0,971 2,62 0,898 2,78 0,941 

UN36 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike življenja. 3,25 0,794 3,12 0,992 3,04 0,774 3,44 0,716 

UN37 Zemlja je stara približno 4,6 milijarde let. 2,84 0,943 2,73 1,180 2,81 0,849 3,03 0,967 

UN38 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 2,60 0,957 2,85 1,064 2,77 0,992 3,25 0,672 

UN39 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale. 2,80 1,041 3,27 0,719 3,04 0,774 3,59 0,712 

UN40 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 3,12 0,927 3,12 0,927 3,00 0,693 3,63 0,554 

UN41 
Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, 

globalne spremembe podnebja). 
2,96 0,935 2,88 0,992 3,04 0,916 3,44 0,759 

UN42 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, izumrle. 3,20 0,764 3,15 1,149 2,96 0,958 3,75 0,440 

UN43 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim izvorom. 2,72 0,792 2,55 0,905 2,88 0,927 2,91 0,818 

C55 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 2,96 0,889 2,42 1,091 2,81 0,939 3,03 0,740 



 

 

C56 Akupunktura lahko olajša bolečine. 2,56 0,917 2,85 0,972 2,85 0,925 3,00 0,622 

C57 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno zapestnico. 2,44 0,961 2,33 0,957 2,65 0,797 2,41 0,837 

C58 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik pregleda šarenico očesa. 2,52 0,823 2,15 0,972 2,35 0,936 2,88 0,660 

C59 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 2,12 1,013 1,79 0,893 2,50 0,906 2,41 1,043 

C60 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale. 2,24 0,723 1,58 0,902 2,62 0,941 2,22 0,941 

C61 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi boleznimi bo nekdo zbolel. 2,68 0,988 2,64 1,084 2,54 0,811 2,78 1,184 

C62 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko stanje drugih ljudi. 2,60 1,000 2,67 1,051 2,73 1,002 2,66 0,902 

C63 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na spol otroka. 2,04 1,098 2,12 1,083 2,27 1,002 1,78 0,906 

C64 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 1,92 1,038 2,03 1,045 2,38 1,134 2,03 1,150 

C65 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 2,04 0,978 2,15 1,121 2,81 0,939 2,34 1,096 

P66 Vprašalnik je bil razumljiv. 2,56 0,961 2,61 0,966 3,00 0,938 3,13 0,554 

P67 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 2,40 1,080 2,48 1,121 2,50 1,208 3,19 0,859 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 1,64 0,910 1,50 0,873 

A8 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 2,11 1,090 1,97 1,017 

A9 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 1,95 0,961 1,97 0,974 

A10 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, rastline, živali in prvi par ljudi. 1,89 0,985 1,73 0,944 

A11 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so zapisani v Stari zavezi Svetega pisma. 2,21 0,948 2,40 0,995 

A12 Ljudi je ustvaril Bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo razvili iz predhodnih oblik življenja. 1,89 1,003 1,77 0,909 

A13 Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno pravšnji meri, da bi bilo mogoče življenje, še posebej življenje ljudi. 1,98 1,018 1,77 0,909 

A14 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi milijone let ustvaril milijone vrst. 2,11 1,107 2,05 1,096 

A15 Bog je začel evolucijo (razvoj) in jo vodil skozi milijone let. 2,07 1,093 2,10 1,100 

A16 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, natančno tako, kot je nastalo.  2,09 1,116 2,10 1,037 

A17 Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno oblikovana, kar pomeni, da mora obstajati neka višja sila ali Bog. 2,16 1,125 2,28 1,136 

A19 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta in ne naključnih dogodkov. 2,29 1,083 2,27 1,118 

A20 Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se ne bi mogli pojaviti zaradi naključnih dogodkov ali genetskih sprememb (mutacij). 2,54 0,966 2,41 1,002 

A21 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi mogli razviti zaradi naključnih dogodkov. 2,49 0,960 2,42 0,869 

A22 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe (mutacije) so posledica odločitve Boga ali neke druge višje sile. 1,71 0,929 1,95 1,074 

A24 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala živali in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 2,09 0,940 2,33 1,003 

A25 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala ljudi in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 2,09 0,940 2,16 1,056 

A32 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile, medtem ko so se druge lastnosti razvile z naravnim izborom. 2,04 0,971 2,37 0,963 

A33 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile. 2,05 0,999 2,22 1,075 

A51 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka.  1,96 0,873 2,08 0,962 

A52 Ljudje in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka. 1,98 1,036 2,18 1,000 

B2 Ljudje smo se razvili iz opic. 3,29 0,986 3,30 0,850 

B3 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 1,70 0,893 1,53 0,728 

B4 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 3,34 0,859 3,35 0,840 

B5 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 2,07 0,735 2,00 0,823 

B6 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih. 2,93 0,759 2,83 0,785 

B7 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 2,78 0,994 2,93 0,954 

B18 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 3,64 0,699 3,45 0,910 



 

 

B44 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 2,75 0,865 2,87 0,911 

B45 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 2,64 0,862 2,73 0,989 

B46 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 2,89 0,839 2,97 0,843 

B47 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 2,11 0,928 2,00 1,025 

B48 V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali prilagodile in preživele, medtem ko so druge vrste izumrle.  3,25 0,792 3,15 0,899 

B49 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor.  2,93 0,806 2,87 0,929 

B50 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor.  2,79 0,909 3,00 0,883 

B53 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 2,43 0,988 2,62 0,895 

B54 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali trditve, drugih pa ne. 2,57 0,850 2,69 0,842 

UN23 
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. 
2,68 0,936 2,77 1,064 

UN26 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 3,14 0,903 3,07 0,918 

UN27 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost vrst skozi mnoge generacije. 3,15 0,826 3,31 0,650 

UN28 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski dejavniki so vzrok za evolucijo in raznovrstnost organizmov. 3,02 0,850 3,08 0,772 

UN29 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih osebkov povzročajo variabilnost (raznolikost) določene lastnosti v populaciji. 2,98 0,842 2,78 0,922 

UN30 
Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki njim in njihovim potomcem omogočajo prednost pri preživetju in razmnoževanju v 

določenem okolju (naravni izbor). 
2,80 0,999 3,02 0,873 

UN31 Naravni izbor ni naključen. 2,43 0,931 2,55 1,012 

UN34 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti organizma nastajajo skozi mnoge generacije.  3,09 0,880 3,07 0,841 

UN35 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma. 2,55 0,971 2,53 0,947 

UN36 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike življenja.  3,15 0,870 3,28 0,804 

UN37 Zemlja je stara približno 4,6 milijarde let. 2,89 0,966 2,82 1,033 

UN38 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 3,04 0,808 2,75 1,052 

UN39 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale. 3,18 0,897 3,23 0,810 

UN40 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 3,27 0,820 3,20 0,819 

UN41 Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe podnebja). 3,11 0,908 3,07 0,936 

UN42 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, izumrle. 3,23 0,894 3,33 0,933 

UN43 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim izvorom. 2,76 0,744 2,75 0,968 

C55 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 2,73 0,842 2,85 1,039 

C56 Akupunktura lahko olajša bolečine.  2,77 0,853 2,88 0,885 

C57 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno zapestnico. 2,38 0,865 2,52 0,911 

C58 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik pregleda šarenico očesa. 2,41 0,848 2,53 0,929 

C59 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 2,23 0,991 2,15 1,005 



 

 

C60 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale. 2,13 0,916 2,13 0,999 

C61 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi boleznimi bo nekdo zbolel. 2,63 1,037 2,70 1,030 

C62 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko stanje drugih ljudi. 2,68 0,974 2,65 0,988 

C63 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na spol otroka. 2,00 1,062 2,08 0,996 

C64 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 1,98 1,136 2,18 1,049 

C65 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 2,25 1,116 2,40 1,028 

P66 Vprašalnik je bil razumljiv. 2,79 0,868 2,87 0,911 

P67 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 2,79 1,074 2,55 1,126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 SDS M SD 

A1 Zemlja je stara manj kot 10.000 let.   2,60 0,548 1,38 0,677 1,56 0,892 1,53 0,857 1,71 1,267 

A8 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve.   2,80 1,095 1,86 0,915 1,80 0,862 2,15 1,144 1,93 1,072 

A9 
Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji 

pojavil človek. 
  2,00 1,000 1,97 0,981 1,81 0,911 2,06 1,018 1,71 0,825 

A10 
Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, rastline, živali in 

prvi par ljudi. 
  3,00 0,707 1,55 0,827 1,25 0,577 2,08 1,036 1,57 0,756 

A11 
Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so zapisani v 

Stari zavezi Svetega pisma. 
  2,00 1,000 2,24 1,023 1,75 0,775 2,56 0,958 2,29 0,914 

A12 
Ljudi je ustvaril Bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo razvili iz 

predhodnih oblik življenja. 
  3,00 0,707 1,76 0,951 1,31 0,602 1,94 0,958 1,71 0,994 

A13 
Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno pravšnji meri, da bi 

bilo mogoče življenje, še posebej življenje ljudi. 
  3,20 0,447 1,86 1,026 1,44 0,892 1,88 0,878 1,86 1,027 

A14 
Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi milijone let ustvaril 

milijone vrst. 
  3,00 1,225 2,00 1,134 1,56 1,094 2,13 0,991 2,29 1,204 

A15 Bog je začel evolucijo (razvoj) in jo vodil skozi milijone let.   3,20 0,837 2,07 1,132 1,88 1,204 2,08 1,007 2,00 1,177 

A16 
Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, natančno tako, kot je 

nastalo. 
  2,40 1,342 1,93 1,033 1,88 0,957 2,27 1,122 1,93 0,997 

A17 
Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno oblikovana, kar pomeni, 

da mora obstajati neka višja sila ali Bog. 
  3,20 0,837 2,07 1,132 1,81 1,047 2,41 1,152 1,92 0,954 

A19 
Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta in ne naključnih 

dogodkov. 
  3,20 1,304 2,38 1,178 1,56 0,727 2,37 1,038 2,21 1,122 

A20 
Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se ne bi mogli 

pojaviti zaradi naključnih dogodkov ali genetskih sprememb (mutacij). 
  2,60 0,548 2,69 1,039 2,31 0,946 2,58 0,971 1,69 0,751 

A21 
Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi mogli razviti zaradi 

naključnih dogodkov. 
  3,20 0,447 2,59 0,907 2,19 1,047 2,45 0,832 2,21 1,051 

A22 
Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe (mutacije) so 

posledica odločitve Boga ali neke druge višje sile. 
  3,00 0,816 1,72 0,922 1,38 0,619 1,98 1,093 1,71 0,994 

A32 
Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile, 

medtem ko so se druge lastnosti razvile z naravnim izborom. 
  2,60 1,140 2,34 0,974 2,06 0,998 2,20 0,948 2,00 1,080 

A33 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile.   3,20 0,837 2,21 1,114 1,75 1,065 2,19 0,991 1,86 0,864 

A51 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka.   1,80 0,837 2,14 0,990 2,25 1,000 1,96 0,862 1,86 0,949 

A52 Ljudje in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka.   2,20 1,095 1,97 1,052 1,88 0,885 2,23 1,022 2,00 1,109 

B2 Ljudje smo se razvili iz opic.   3,40 1,342 3,31 0,930 3,31 0,946 3,23 0,921 3,43 0,756 



 

 

B3 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri.   2,00 1,000 1,64 0,911 1,50 0,730 1,58 0,750 1,64 0,929 

B4 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo.   3,40 0,894 3,45 0,783 3,19 0,981 3,33 0,879 3,36 0,745 

B5 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših.   2,20 1,095 2,24 0,830 1,88 0,719 1,94 0,777 2,07 0,616 

B6 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih.   3,60 0,548 2,79 0,559 2,94 0,772 2,83 0,834 2,93 0,917 

B7 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali.   3,00 1,225 3,03 0,906 2,63 1,088 2,76 0,971 3,07 0,917 

B18 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle.   3,40 0,548 3,83 0,384 3,69 0,793 3,40 0,913 3,36 1,082 

B44 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek.   2,80 0,837 2,72 0,922 3,00 0,966 2,76 0,815 2,93 1,072 

B45 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije.   3,00 0,000 2,62 0,942 2,69 1,014 2,65 0,947 2,86 0,949 

B46 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov.   3,20 0,447 2,93 0,766 3,00 0,894 2,92 0,891 2,79 0,893 

B47 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov.   3,40 0,894 2,14 0,875 1,69 0,793 2,00 0,970 2,00 1,109 

B48 
V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali prilagodile in 

preživele, medtem ko so druge vrste izumrle. 
  2,80 1,095 3,38 0,728 3,00 0,730 3,21 0,893 3,14 0,949 

B49 
Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni 

izbor. 
  3,00 1,225 2,90 0,817 2,94 0,772 2,85 0,894 3,00 0,961 

B50 
Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni 

izbor. 
  3,00 1,225 3,07 0,753 2,88 0,885 2,81 0,908 2,86 1,099 

B53 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve.   2,20 0,837 2,59 0,983 2,79 0,802 2,40 1,015 2,71 0,726 

B54 
Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali trditve, drugih pa 

ne. 
  3,50 0,577 2,59 0,946 2,60 0,828 2,65 0,814 2,43 0,756 

UN23 

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. 

  3,20 0,447 2,93 0,961 2,81 1,047 2,63 1,010 2,36 1,082 

UN26 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja.   3,00 0,707 3,48 0,574 2,94 0,929 2,98 1,019 3,00 0,961 

UN27 
Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost vrst skozi 

mnoge generacije. 
  3,00 0,000 3,41 0,628 3,44 0,629 3,10 0,806 3,15 0,899 

UN28 
Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski dejavniki so vzrok 

za evolucijo in raznovrstnost organizmov. 
  3,00 0,000 3,21 0,774 2,75 1,065 3,00 0,767 3,31 0,751 

UN29 
Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih osebkov 

povzročajo variabilnost (raznolikost) določene lastnosti v populaciji. 
  2,40 0,894 3,07 0,842 2,44 1,153 2,88 0,758 3,14 0,949 

UN30 

Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki njim in njihovim 

potomcem omogočajo prednost pri preživetju in razmnoževanju v določenem 

okolju (naravni izbor). 

  2,80 ,447 3,21 0,620 2,63 1,025 2,81 1,030 3,07 1,072 

UN31 Naravni izbor ni naključen.   3,00 0,707 2,14 0,932 2,73 0,884 2,62 0,973 2,29 1,069 

UN34 
Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti organizma 

nastajajo skozi mnoge generacije. 
  3,20 0,837 3,21 0,774 3,19 0,655 2,94 0,895 3,14 1,099 

UN35 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma.   2,80 1,095 2,76 0,786 2,44 1,031 2,44 1,018 2,50 0,941 

UN36 
Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike 

življenja. 
  2,60 0,894 3,34 0,721 3,38 0,719 3,14 0,917 3,29 0,825 



 

 

UN37 Zemlja je stara približno 4,6 milijarde let.   2,80 0,837 3,10 0,860 3,00 1,033 2,65 1,027 2,93 1,141 

UN38 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let.   3,00 0,707 3,10 0,772 3,06 0,854 2,69 1,020 2,93 1,141 

UN39 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale.   3,40 0,548 3,14 0,875 3,13 0,885 3,25 0,789 3,21 1,122 

UN40 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo.   3,20 0,837 3,21 0,902 3,19 0,834 3,17 0,834 3,57 0,514 

UN41 
Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne katastrofe 

(veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe podnebja). 
  3,20 0,447 3,14 0,833 2,88 1,025 3,13 0,929 3,00 1,109 

UN42 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, izumrle.   3,20 0,837 3,55 0,686 3,25 0,856 3,19 1,030 3,14 0,949 

UN43 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim izvorom.   3,20 0,447 2,71 0,854 2,44 0,814 2,83 0,879 2,79 0,975 

C55 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi.   3,00 0,707 2,76 0,830 3,00 1,033 2,77 0,962 2,64 1,151 

C56 Akupunktura lahko olajša bolečine.   3,40 0,548 2,83 0,889 2,69 1,014 2,83 0,857 2,79 0,802 

C57 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno zapestnico.   3,00 0,000 2,45 0,870 2,06 0,772 2,46 0,896 2,64 1,082 

C58 
Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik pregleda šarenico 

očesa. 
  2,60 0,548 2,69 0,806 2,13 0,957 2,52 0,918 2,21 0,893 

C59 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika.   2,40 0,894 2,45 1,021 1,75 0,683 2,19 1,049 2,07 0,997 

C60 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale.   2,40 1,140 2,10 0,817 1,88 0,957 2,25 1,007 1,93 0,997 

C61 
Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi boleznimi bo 

nekdo zbolel. 
  2,60 1,140 2,90 1,047 2,44 1,153 2,52 1,019 3,00 0,784 

C62 
Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko stanje drugih 

ljudi. 
  2,40 1,140 3,00 0,964 2,75 1,000 2,46 0,979 2,71 0,825 

C63 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na spol otroka.   2,60 1,140 1,93 0,923 1,88 0,885 2,08 1,118 2,14 1,027 

C64 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli.   2,40 1,342 1,86 1,026 2,06 1,063 2,13 1,138 2,29 1,069 

C65 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija).   3,00 1,225 2,31 1,039 1,81 0,911 2,48 1,075 2,14 1,099 

P66 Vprašalnik je bil razumljiv.   3,40 0,548 2,90 0,817 2,56 0,892 2,88 0,900 2,57 1,016 

P67 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.   3,60 0,548 2,72 1,099 2,50 1,095 2,63 1,138 2,50 1,092 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 SDS M SD 

A1 Zemlja je stara manj kot 10.000 let. 2,67 0,577 2,33 1,033 1,44 0,733 1,33 0,500 1,70 1,075 1,29 0,825 

A8 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 2,67 0,577 2,67 1,033 1,98 1,068 2,00 1,000 2,06 1,088 1,77 1,013 

A9 
Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji 

pojavil človek. 
2,33 1,155 2,33 0,516 2,04 1,038 1,67 1,000 1,97 0,951 1,57 0,756 

A10 
Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, rastline, živali in 

prvi par ljudi. 
2,33 1,155 2,00 0,894 1,90 0,995 1,11 0,333 1,91 1,011 1,50 0,855 

A11 
Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so zapisani v 

Stari zavezi Svetega pisma. 
1,67 1,155 2,50 0,837 2,25 0,977 2,11 1,167 2,39 0,966 2,50 0,941 

A12 
Ljudi je ustvaril Bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo razvili iz 

predhodnih oblik življenja. 
2,33 1,155 2,17 0,753 1,90 1,044 1,33 0,500 1,82 0,882 1,64 1,008 

A13 
Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno pravšnji meri, da bi 

bilo mogoče življenje, še posebej življenje ljudi. 
2,00 1,000 1,83 0,983 2,04 1,038 1,22 0,667 1,88 0,893 1,64 0,929 

A14 
Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi milijone let ustvaril 

milijone vrst. 
1,67 1,155 2,33 1,211 2,10 1,100 1,89 1,364 2,12 1,053 2,00 1,109 

A15 Bog je začel evolucijo (razvoj) in jo vodil skozi milijone let. 3,67 0,577 2,33 1,366 2,16 1,120 1,67 1,118 2,12 1,023 1,57 0,756 

A16 
Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, natančno tako, kot je 

nastalo.  
2,00 1,000 2,50 1,049 2,02 1,122 1,78 0,972 2,33 1,080 1,86 0,949 

A17 
Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno oblikovana, kar pomeni, 

da mora obstajati neka višja sila ali Bog. 
2,67 1,528 2,40 0,894 2,22 1,112 2,33 1,225 2,27 1,180 1,86 1,099 

A19 
Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta in ne naključnih 

dogodkov. 
2,00 1,000 2,33 1,033 2,30 1,093 1,89 1,054 2,48 1,176 2,00 1,038 

A20 
Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se ne bi mogli 

pojaviti zaradi naključnih dogodkov ali genetskih sprememb (mutacij). 
3,33 0,577 2,20 0,837 2,76 0,960 2,22 0,972 2,34 1,004 1,79 0,699 

A21 
Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi mogli razviti zaradi 

naključnih dogodkov. 
3,33 0,577 2,50 0,548 2,58 0,883 2,00 0,866 2,42 0,936 2,14 1,027 

A22 
Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe (mutacije) so 

posledica odločitve Boga ali neke druge višje sile. 
2,67 0,577 2,17 1,169 2,00 1,069 1,11 ,333 1,85 1,034 1,36 0,633 

A24 
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 2,33 0,516 2,31 0,990 2,44 1,130 2,09 1,011 1,79 0,802 

A25 
Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je oblikovala ljudi in 

druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 
3,33 0,577 2,17 0,753 2,27 1,078 1,56 0,882 2,13 0,942 1,62 0,650 

A32 
Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile, 

medtem ko so se druge lastnosti razvile z naravnim izborom. 
3,00 0,000 2,33 0,816 2,22 0,954 2,33 1,225 2,22 1,008 1,85 0,987 

A33 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile. 3,00 1,000 2,00 0,894 2,24 1,088 2,22 0,972 2,03 1,075 1,86 0,864 



 

 

A51 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka.  2,67 0,577 2,50 0,548 2,00 0,938 2,00 0,707 2,09 0,980 1,64 ,929 

A52 Ljudje in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka. 2,33 0,577 2,33 1,033 2,04 1,019 2,00 0,707 2,18 1,044 1,93 1,269 

B2 Ljudje smo se razvili iz opic. 1,67 1,155 3,33 0,516 3,31 0,969 3,22 0,833 3,42 0,830 3,29 0,825 

B3 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 2,33 1,155 1,33 0,816 1,80 0,825 1,13 0,354 1,33 0,645 1,79 0,975 

B4 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 2,33 1,528 3,00 1,265 3,49 0,674 3,67 0,500 3,18 0,983 3,36 0,745 

B5 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 2,00 1,000 3,00 0,000 2,04 0,848 1,89 0,601 1,91 0,631 2,00 0,877 

B6 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih. 3,33 0,577 3,00 0,632 2,92 0,688 2,78 0,667 2,82 0,808 2,79 1,122 

B7 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 2,33 1,155 3,00 0,632 2,82 0,974 2,78 0,833 2,91 1,027 3,00 1,109 

B18 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 2,33 1,155 3,00 1,095 3,73 0,603 3,78 0,667 3,45 0,833 3,43 1,089 

B44 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 3,33 0,577 2,50 0,548 2,80 0,833 2,78 1,202 2,85 0,870 2,79 1,122 

B45 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 3,00 1,000 2,50 1,049 2,51 0,903 2,56 1,333 2,82 0,882 3,14 0,663 

B46 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 3,33 0,577 2,67 0,516 3,00 0,866 2,56 0,882 3,00 0,791 2,79 0,975 

B47 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 2,33 0,577 2,50 1,378 2,04 0,958 2,11 1,167 1,97 0,918 2,00 1,038 

B48 
V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali prilagodile in 

preživele, medtem ko so druge vrste izumrle.  
2,67 0,577 2,50 0,837 3,45 0,673 3,00 0,866 3,03 1,015 3,21 0,802 

B49 
Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni 

izbor.  
3,33 0,577 2,67 0,816 2,92 0,845 2,56 1,014 2,94 0,864 2,93 0,997 

B50 
Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni 

izbor.  
2,33 1,155 2,83 0,753 2,88 0,909 3,00 0,707 3,03 0,847 2,71 1,139 

B53 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 3,67 0,577 3,00 0,632 2,39 0,961 2,14 0,690 2,58 1,001 2,64 0,842 

B54 
Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali trditve, drugih pa 

ne. 
3,00 0,000 2,67 1,033 2,80 0,825 2,38 1,061 2,53 0,803 2,29 0,825 

UN23 

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 2,50 0,548 2,88 0,931 3,11 1,054 2,64 1,084 2,07 0,997 

UN26 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 2,67 1,155 3,00 0,632 3,31 0,812 2,89 1,167 3,03 0,883 2,79 1,122 

UN27 
Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost vrst skozi 

mnoge generacije. 
3,00 1,000 2,83 0,408 3,28 0,730 3,33 0,866 3,21 0,696 3,23 0,927 

UN28 
Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski dejavniki so vzrok 

za evolucijo in raznovrstnost organizmov. 
2,67 1,528 2,67 0,516 3,14 0,756 2,67 1,000 3,03 0,810 3,31 0,751 

UN29 
Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih osebkov 

povzročajo variabilnost (raznolikost) določene lastnosti v populaciji. 
2,67 0,577 2,17 0,753 3,06 0,881 2,22 1,202 2,79 0,740 3,21 0,802 

UN30 

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 1,000 2,67 0,516 3,04 0,774 2,56 1,014 2,94 1,088 2,93 1,141 

UN31 Naravni izbor ni naključen. 3,00 0,000 2,83 1,169 2,42 0,928 2,50 0,756 2,67 1,080 2,07 0,917 

UN34 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti organizma 3,67 0,577 2,83 0,408 3,25 0,744 3,00 0,707 2,73 0,944 3,29 1,069 



 

 

nastajajo skozi mnoge generacije.  

UN35 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma. 3,00 1,000 2,50 0,548 2,73 0,918 2,11 0,601 2,30 1,015 2,64 1,151 

UN36 
Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike 

življenja.  
3,67 0,577 2,83 0,408 3,24 0,822 3,11 0,782 3,15 0,972 3,43 0,756 

UN37 Zemlja je stara približno 4,6 milijarde let. 3,33 0,577 2,50 0,837 2,92 1,017 3,00 1,118 2,67 0,924 3,00 1,177 

UN38 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 3,33 0,577 2,83 0,753 3,00 0,849 2,89 1,269 2,79 0,992 2,64 1,151 

UN39 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale. 3,00 1,000 3,17 0,753 3,29 0,807 2,89 0,601 3,24 0,867 3,07 1,141 

UN40 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 3,33 0,577 2,50 0,548 3,39 0,723 3,00 1,000 3,09 0,947 3,43 0,646 

UN41 
Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne katastrofe 

(veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe podnebja). 
3,00 1,000 2,67 1,033 3,20 0,849 2,67 1,000 3,12 0,992 3,07 0,917 

UN42 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, izumrle. 3,33 0,577 3,17 0,753 3,49 0,731 2,89 0,928 3,12 1,083 3,21 1,122 

UN43 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim izvorom. 2,33 1,155 3,00 0,894 2,88 0,746 2,00 1,000 2,76 0,867 2,79 0,975 

B53 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 3,67 0,577 3,00 0,632 2,39 0,961 2,14 0,690 2,58 1,001 2,64 0,842 

B54 
Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali trditve, drugih pa 

ne. 
3,00 0,000 2,67 1,033 2,80 0,825 2,38 1,061 2,53 0,803 2,29 0,825 

C55 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 2,67 0,577 2,67 0,816 2,80 0,917 2,89 1,167 2,76 0,969 2,86 1,099 

C56 Akupunktura lahko olajša bolečine.  2,67 0,577 2,67 0,816 2,84 0,834 2,22 1,093 2,94 0,864 3,00 0,877 

C57 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno zapestnico. 2,33 1,155 2,33 0,816 2,37 0,894 2,11 0,782 2,64 0,859 2,57 1,016 

C58 
Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik pregleda šarenico 

očesa. 
3,00 0,000 2,67 0,816 2,53 0,833 1,89 1,054 2,52 0,972 2,36 0,842 

C59 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 2,67 0,577 2,33 0,816 2,27 1,002 1,67 1,000 2,21 0,927 2,00 1,240 

C60 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale. 2,67 1,155 2,50 1,049 2,14 0,917 1,67 0,866 2,18 1,044 2,00 0,877 

C61 
Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi boleznimi bo 

nekdo zbolel. 
1,67 0,577 2,17 0,753 2,75 1,093 2,89 1,054 2,45 1,034 3,14 0,663 

C62 
Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko stanje drugih 

ljudi. 
2,67 0,577 2,00 0,632 2,76 0,971 2,33 1,225 2,67 1,021 2,79 0,893 

C63 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na spol otroka. 2,33 0,577 2,33 0,816 2,04 0,999 1,78 1,093 2,00 1,118 2,14 1,099 

C64 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 1,33 0,577 2,83 0,753 2,18 1,178 1,78 1,093 2,03 1,045 1,93 0,997 

C65 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 2,00 1,000 3,17 0,753 2,61 1,078 1,89 0,928 2,15 1,034 1,71 0,914 

P66 Vprašalnik je bil razumljiv. 2,67 0,577 3,17 0,983 3,04 0,747 1,89 0,782 2,79 0,927 2,64 1,008 

P67 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 3,00 0,000 2,83 0,983 3,00 1,000 2,11 1,054 2,42 1,173 2,21 1,188 

 


