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1 UVOD 

Evolucija z naravnim izborom po več kot stoletju in pol od objave Darwinove knjige O 

izvoru vrst (1859) in množici raziskav, ki so z novimi dokazi podprle in izpopolnile 

Darwinovo teorijo, v javnosti še vedno ostaja ena izmed bolj kontroverznih znanstvenih 

teorij. Nerazumevanje osnovnih mehanizmov tega procesa in neseznanjenost z naravo 

znanstvenega dela v ljudeh še vedno vzbujata dvom v resničnost evolucijske teorije.  

A vendar je evolucija tisti koncept v biološki znanosti, ki osmisli vse ostalo biološko 

znanje. Tako kot brez znanja zgodovine človek sicer lahko pozna razmere na Bližnjem 

vzhodu, ne more pa jih razumeti, tako tudi razumevanje evolucije predstavlja temelj za 

razumevanje živega sveta, delovanja organizmov, ekosistemov in planeta kot celovitega 

sistema. Razumevanje in ne faktografsko znanje pa je tisto kakovostno znanje, ki bi ga vsi 

učitelji biologije radi prenesli na svoje učence, zato je kakovostno poučevanje evolucije v 

osnovnih šolah bistvenega pomena. 

Da bi učenci razumeli delovanje živega sveta, morajo biti učitelji na osnovnih šolah dobro 

usposobljeni za poenostavljeno, a vendar natančno podajanje snovi. Poznati morajo pasti, v 

katere se večkrat ujamejo pri poučevanju evolucije, da bodo učenci osnovno šolo zapustili 

opremljeni s kakovostnim znanjem in ne polni napačnih predstav, kot se pogosto dogaja. 

Vse več vsakdanjih problemov danes za objektivno soočanje z njimi zahteva tudi 

kakovostno znanje biologije, zato morajo osnovne šole svojim učencem zagotoviti znanje, 

ki jim bo omogočalo pravilno odločanje v življenju, da v prihodnosti ne bo trpelo tako 

človeštvo kot tudi ostali živi svet. 
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2 PREGLED LITERATURE 

V slovenskih virih o poučevanju evolucije v naših šolah najdemo zelo malo gradiv. V 

medijih večkrat lahko preberemo o tem, kako velik problem imajo s poučevanjem 

evolucijske teorije druge države, o situaciji na naših šolah pa se redko piše. Pred desetimi 

leti smo npr. v Mladini lahko brali, da se evolucijo v slovenskih osnovnih šolah še vedno 

poučuje in o evolucijski teoriji lahko beremo v vseh slovenskih osnovnošolskih učbenikih 

(Hrastar, 2004). Novejših podatkov o stanju poučevanja evolucije v slovenskih osnovnih 

šolah pa nisem našel. 

Američani se pomembnosti razumevanja evolucijske teorije in še vedno obstoječe 

kontroverznosti, ki jo ima evolucijska teorija v ameriški družbi, še kako zavedajo. National 

Academy of Sciences (NAS) in National Center for Science Education (NCSE) izdajata 

gradiva, ki učiteljem pomagajo pri soočanju z neznanstvenimi prepričanji (npr. 

kreacionističnimi) in napačnimi predstavami učencev. Poleg spletnih strani obe 

organizaciji izdajata publikacije o evolucijski teoriji in naravi znanstvenega dela. V svojih 

gradivih opozarjata tudi na vzroke, ki lahko pri učencih ustvarijo napačne predstave o 

teoriji evolucije in znanstvenem delu na splošno. Pomembno je na primer že to, da učenci 

razlikujejo med znanstvenim pomenom besede teorija in vsakdanjim pomenom te besede. 

Medtem ko je znanstvena teorija razlaga, ki je podprta z veliko količino dokazov, do 

katerih so se znanstveniki dokopali z objektivnimi metodami, teorija v vsakdanjem jeziku 

pomeni zgolj domnevo, ki temelji na osebnih izkušnjah (NAS, 2008). Taka zmotna 

prepričanja, ki se na prvi pogled morda zdijo nedolžna, so pogost vzrok napačnih predstav 

pri razumevanju teorije evolucije. 

Na zavajajoče izraze opozarja tudi Gregory (2009). V članku opozarja še na probleme, ki 

nastajajo pri poenostavljanju razlage evolucije z naravnim izborom v osnovni šoli, saj 

nenatančne poenostavitve pri razlaganju pri učencih povzročajo ustvarjanje napačnih 

predstav o znanstvenih odkritjih in naravi znanstvenega dela. Učenci velikokrat ne 

razumejo, da se pri procesu evolucije spreminja zgolj pogostost alelov v genskem skladu 

populacije in ne posamezni organizmi. Na antibiotike, ki jih uporablja človek, se na primer 

ne prilagodijo posamezne bakterije, ampak zaradi kontakta z antibiotiki preživijo le tiste, ki 

so odporne, in zgolj te prenesejo svoje dedne lastnosti na potomce. Skozi generacije se 

prilagajajo populacije in ne posamezni organizmi. Gregory opozarja tudi na pogosto 

napačno razumljene izraze, kakršen je na primer fitnes. Medtem ko v vsakdanji rabi o 

fitnesu govorimo v povezavi s telesno kondicijo posameznika, ista beseda v evolucijski 
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teoriji služi za opisovanje razmnoževalne uspešnosti organizma. Večji fitnes imajo 

organizmi z več potomci, ne glede na njihovo telesno kondicijo. 

V pomoč pri poučevanju teorije evolucije so učiteljem na voljo tudi internetne strani. 

Primer je stran Understanding evolution (dostopno na naslovu: 

http://evolution.berkeley.edu), na kateri učitelji ne najdejo zgolj razlago mehanizmov 

evolucije z naravnim izborom in opise kontkretnih primerov, ampak tudi mnoga učna 

gradiva in povezave do drugih virov informacij, ki so jim lahko v pomoč pri njihovem 

delu. 

Izogibati se je treba ustvarjanju napačne predstave, da je evolucijski proces progresiven in 

vedno vodi k bolj kompleksnim organizmom (Johnson in sod., 2012). Težko bi namreč 

rekli, kdaj gre pri evolucijski spremembi za pridobitev in kdaj za izgubo lastnosti oz. 

funkcije. Čeprav sta izguba in pridobitev lastnosti oz. funkcije slabo definirani, pa se ju v 

osnovni šoli vseeno pogosto uporablja. 

Učni načrti, tako slovenski kot ameriški, predvidevajo poučevanje naravoslovja že zgodaj 

v osnovni šoli. Obstajajo raziskave o tem, na kakšen način učence že tako zgodaj v razvoju 

uspešno seznaniti z evolucijskimi koncepti (Nadelson, 2009).  Učne ure, v katerih so 

učenci na primeru slik iskali podobnosti in razlike med različnimi organizmi, tako sedaj 

živečimi kot tudi izumrlimi, so se izkazale za uspešne. 

Našteta gradiva so le vrh ledene gore, in tujejezične literature o problemih, ki se pojavljajo 

pri poučevanju teorije evolucije, definitivno ne manjka. V Sloveniji se po koncu 

veljavnosti starega učnega načrta za devetletno osnovno šolo (Verčkovnik in sod., 2000) 

prav tako poudarja, kako nujno je kvalitetno poučevanje evolucijske teorije v osnovni šoli 

(Vilhar, 2009) in Zavod Republike Slovenije za šolstvo je že organiziral več izobraževanj 

za učitelje na temo poučevanja evolucije. Rezultati anket, ki sem jih poslal osnovnošolskim 

učiteljem kažejo, da si ti želijo več podobnih izobraževanj o poučevanju evolucije in 

slovenskih gradiv o evoluciji. 

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/news/061201_quietcrickets
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3 NAMEN DELA 

Da bi ugotovil stanje na področju poučevanja evolucije v slovenski osnovni šoli, sem 

najprej analiziral učne načrte in učbenike. 

Predvideval sem, da bo z uvedbo novega učnega načrta iz leta 2011, ki poučevanju 

evolucije namenja več časa kot stari učni načrti za devetletko, potreba po opisih sodobnih 

primerov evolucije z naravnim izborom v slovenskem jeziku velika. Od učiteljev se 

namreč od uvedbe devetletke ni zahtevalo, da evoluciji tako v razredu kot pri iskanju 

aktualne literature namenjajo veliko časa. To domnevo sem preveril z anketo, ki sem jo 

poslal osnovnošolskim učiteljem. 

Za podporo učiteljem sem pripravil dva opisa sodobnih primerov evolucije z naravnim 

izborom. Primera sem poskušal predstaviti na razumljiv, a hkrati nezavajajoč način, tako 

da bi bila primerna za uporabo pri pouku biologije v osnovni šoli.  
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4 MATERIALI IN METODE 

Zanimalo me je, kako se je obseg poučevanja evolucije v osnovni šoli spreminjal v zadnjih 

desetletjih ter kateri konkretni primeri naravnega izbora so bili v tem času najbolj pogosto 

obravnavani.  

Z izvedbo ankete med osnovnošolskimi učitelji biologije sem ocenil njihovo poznavanje 

procesa evolucije in njihovo seznanjenost s konkretnimi primeri naravnega izbora. 

Naslednji korak je bila priprava gradiv za učitelje biologije v osnovni šoli. Raziskal sem 

dva učiteljem slabo poznana oz. nepoznana primera raziskav evolucije z naravnim 

izborom, ki sem ju izbral na podlagi rezultatov analize učnih načrtov in učbenikov ter 

ankete med učitelji.  
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4.1 Pregled učnih načrtov in učbenikov 

Analiziral sem učne načrte za osemletko (Cvetko in Šavli, 1962; anon., 1969; Lužnik in 

sod., 1973; ZSRSŠ, 1984), stari učni načrt za devetletko (Verčkovnik in sod., 2000) in novi 

učni načrt za devetletko (Vilhar in sod., 2011). V učnih načrtih in njim pripadajočih 

učbenikih (preglednica 1) sem iskal primere in razlage naravnega izbora. Pri analizi sem 

upošteval tudi v učnih načrtih zapisana priporočila za poučevanje posameznih vsebinskih 

sklopov. 

Preglednica 1. Analizirani učni načrti in njim pripadajoči učbeniki. 

Učni načrti Pripadajoči učbeniki 

Cvetko V., Šavli A. 1962. Predmetnik in učni načrt za 

osnovne šole. Celje: Državna založba Slovenije 

Lovše Ž., Vukelič N., Vodnik F. 1965. Razvojni nauk: 

Biologija za 8. razred osnovnih šol. Ljubljana: Mladinska 

knjiga 

Anon. 1969. Predmetnik in učni načrt za osnovno šolo. 

Ljubljana: Prosvetni delavec. Ponatis iz objav 

republiškega sekretariata za prosveto in kulturo z dne 15. 

junija 1966, št. 2, 3, 4, 5 

Vukelič N., Vodnik F. 1972. Razvojni nauk: Biologija za 

8. razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga 

Lužnik M. in sod. 1973. Osnovna šola: Vsebina vzgojno 

izobraževalnega dela. Ljubljana: Zavod za šolstvo SR 

Slovenije 

Lučovnik J. 1982. Razvojni nauk: Biologija za osmi 

razred osnovne šole. Ljubljana: Državna založba Slovenije 

Drašler J., Kmecl D., Rotar D., Vogelnik H., Vardian M., 

Voje B., Gosar M., Žumer C. 1984. Program življenja in 

dela osnovne šole: 4. zvezek: Naravoslovno-matematično 

vzgojno-izobraževalno področje. Ljubljana: Zavod SR 

Slovenije za šolstvo 

Lučovnik J. 1987. Razvojni nauk: Biologija za osmi 

razred osnovne šole. Ljubljana: Državna založba Slovenije 

Verčkovnik T., Zupan A., Mršič H., Novak T., Novak B., 

Škornik M. 2000. Učni načrt: Biologija. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: Zavod RS za 

šolstvo 

Mihelič B., Pintarič D. 2004. Biologija 8: Učbenik za 8. 

razred devetletke. Ljubljana: Rokus 

Novak B. 2000. Biologija 8: Učbenik za 8. razred 

devetletne šole. Ljubljana: Državna založba Slovenije 

Vilhar B., Zupančič G., Gilčvert Berdnik D., Vičar M., 

Zupan A., Sobočan V., Devetak B., Sojar  A. 2011. 

Program osnovna šola: Biologija: Učni načrt Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 
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4.2 Izvedba ankete med učitelji 

Da bi ugotovil, kako dobro so osnovnošolski učitelji biologije pripravljeni na poučevanje 

evolucije in katere primere raziskav evolucije z naravnim izborom poznajo, sem sestavil 

vprašalnik o poučevanju biologije s poudarkom na evoluciji (glej prilogo 1). Vprašalnik 

vsebuje nekaj začetnih demografskih vprašanj (starost, izobrazba...), tem pa sledi 10 

vprašanj zaprtega tipa, dve vprašanji odprtega tipa in prostor za dodatne komentarje. 

Osebnih podatkov od anketirancev nisem zahteval, vendar pa popolna anonimnost zaradi 

pošiljanja preko elektronske pošte ni bila mogoča. 

Vprašalnik sem poslal učiteljem, katerih elektronske naslove imajo zbrane v Sekciji za 

biološko izobraževanje Društva biologov Slovenije. Vprašalnik sem poslali dvakrat (24. 

maja in 21. junija 2012). Ker sem želel ugotoviti pripravljenost na poučevanje evolucije, 

preden so v veljavo vstopili novi učni načrti za devetletko (Vilhar in sod., 2011), sem z 

zbiranjem izpolnjenih vprašalnikov zaključili 22. avgusta 2012. Septembra se je namreč v 

9. razredu že začelo poučevanje biologije po novih učnih načrtih, poleg tega pa je Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo 23. in 24. avgusta organiziral izobraževanje profesoric in 

profesorjev biologije za uvajanje posodobljenega učnega načrta, na katerem je bilo nekaj 

predavanj vezanih tudi na evolucijsko teorijo. 

Vse prejete vprašalnike sem pred analizo oštevilčil, tako da je vsak anketiranec prejel svojo 

identifikacijsko številko. 

4.3 Priprava gradiva za učitelje 

Glede na rezultate anket sem izbral dva novejša in med učitelji, ki so sodelovali v naši 

raziskavi, še nepoznana primera raziskav evolucije z naravnim izborom. Pri izbiri primerov 

sem se osredotočil na novejše znanstvene raziskave, saj poznavanje teh učencem omogoča 

seznanitev z delovanjem sodobne znanosti. Posebno pozornost sem namenil primernosti 

obeh primerov za uporabo pri pouku biologije v osnovni šoli, zato sem ju opisal na 

strokovno manj zahteven način in predstavil še nekaj poenostavitev, ki jih učitelji lahko 

uporabijo med razlago v osnovni šoli. Primera sem opisal v skladu s smernicami novega 

učnega načrta za biologijo (Vilhar in sod., 2011) in gradiv, ki sem jih omenil v poglavju 

Pregled literature. Pri opisovanju sem za lažje razumevanje uporabljal slovensko 

terminologijo. 

Opisoma sem v prilogi dodal še dva delovna lista za učence. 
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5 REZULTATI IN RAZPRAVA 

5.1 Pregled učnih načrtov in učbenikov 

Namen analize učnih načrtov in učbenikov za biologijo je bil ugotoviti, kakšno je bilo 

poučevanje o evoluciji z naravnim izborom v obdobjih, ko so veljali različni učni načrti, 

zato sem za primerjavo obravnaval učne načrte, ki so navedeni v preglednici 1. Učbenike 

sem analiziral zato, da bi ugotovil, na katerih konkretnih primerih so učitelji skozi različna 

obdobja učencem razlagali proces evolucije z naravnim izborom. 

5.1.1 Analiza učnih načrtov in učbenikov za osemletko 

V obdobju osemletne osnovne šole, ki sem ga zajel z analizo učnih načrtov in učbenikov, 

izdanih med letoma 1962 in 1987, je veljal ustaljen pristop k obravnavanju evolucijske 

teorije v osnovni šoli, ki se je z leti predvsem dopolnjeval z novimi znanstvenimi spoznanji 

in večjim številom primerov evolucije z naravnim izborom. Sistematični obravnavi 

evolucijske teorije je bil vedno posvečen celoten 8. razred. V vseh pregledanih učnih 

načrtih in učbenikih je zgodovinski razvoj evolucijske misli s poudarkom na Darwinovih 

spoznanjih zajet v prvem učnem sklopu. Sledi učni sklop Dokazi za razvojni nauk, v 

katerem so našteti dokazi, ki podpirajo evolucijsko teorijo (prilagojenost živali na različna 

okolja, fosili, zakrneli in homologni organi, podobnost v razvoju vretenčarskih zarodkov). 

Poglavje je bilo v učnem načrtu iz leta 1973 preimenovano v Spoznanja na katerih temelji 

razvojni nauk s pojasnilom, da je evolucijska teorija podprta z zadostnim številom 

dokazov, da je ni več potrebno dodatno dokazovati. Učenci naj bi to snov dojeli kot veliko 

zmago naprednih smeri v razvoju naravoslovja in človeške družbe. Sledi učni sklop z 

naslovom Temelji razvojnega nauka (v kasnejših učnih načrtih Vzroki in pota razvoja), v 

katerem se obravnava hiperprodukcijo (čezmerno potomstvo) in boj za obstanek, umetni 

izbor, naravni izbor ter po letu 1969 tudi genetiko (poudarjena je razlika med mutacijami 

in modifikacijami). V tem sklopu so se učenci seznanili z vzroki za naravni izbor 

(hiperprodukcija potomcev, variabilnost kot posledica mutacij, izbor s strani okolja). V 

učnem načrtu iz leta 1973 je posebej poudarjeno, da je to sklop, kateremu mora učitelj 

posvetiti največ ur. V vseh pregledanih učnih načrtih in učbenikih sledita še dva učna 

sklopa o razvoju človeka in njegovem mestu v naravi.  

Takšen način obravnavanja evolucijske teorije je prisoten v vseh analiziranih učnih načrtih 

za osemletno osnovno šolo. Skozi leta so se ti predvsem nadgrajevali z novimi 

znanstvenimi spoznanji s področja genetike in ekologije. Zanimivo je na primer, da je v 
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prvih dveh analiziranih učnih načrtih iz leta 1962 in 1969 govora o človekovem uspešnem 

podrejanju naravnega okolja, leta 1973 pa je v učnem načrtu zadnji sklop namenjen 

predvsem naravovarstvu. Ob pregledu učnih načrtov je tako opazna tudi sprememba 

človekovega odnosa do narave. 

V učnem načrtu za osemletko iz leta 1984, ki je bil zadnji učni načrt izdan pred uvedbo 

devetletke, je bilo pouku biologije namenjenih 184 šolskih ur (70 ur v 6. razredu, 66 ur v 7. 

in 48 ur. v 8.). O evoluciji z naravnim izborom je v omenjenem učnem načrtu zapisano 

sledeče: 

1. ENOTNOST IN RAZNOLIKOST NARAVE (11 ur) 

1. 5. Charles Darwin in njegova spoznanja o razvoju živega sveta. Sodobni znanstveniki, ki 

nadaljujejo njegovo delo. 

3. VZROKI IN POTA RAZVOJA (14 ur) 

3. 8. Boj za obstanek in naravni izbor. 

3. 9. Nastajanje novih vrst. Vrsta. Populacija. Podvrste in nove vrste. Prilagojenost je 

posledica naravnega izbora. Vaja: Raziskovanje naravnega izbora. (ZSRSŠ, 1984, str. 64, 66) 

 

V času bivše Jugoslavije je bil v posameznem učnem letu učiteljem biologije v Sloveniji za 

vsak razred osnovne šole na voljo zgolj en učbenik (preglednica 1). Učbeniki so se skozi 

leta postopno dopolnjevali, posodabljali in izboljševali. Zadnji izmed analiziranih 

učbenikov, ki so bili izdani pred uvedbo devetletke, je Razvojni nauk iz leta 1987. V tem 

učbeniku so zbrani mnogi primeri evolucije z naravnim izborom, ki so se skozi desetletja 

uporabljali pri pouku biologije v osemletni osnovni šoli.  

Na začetku poglavja Naravni izbor je na primeru anemije srpastih celic razložen pojem 

naravni izbor (Lučovnik, 1987, str. 92). Na primeru je pokazano, da je ista lastnost v 

različnih okoljih lahko bolj ali manj uspešna. V sledečih podpoglavjih so razloženi različni 

dejavniki, ki omogočajo naravni izbor. 

Vpliv neživih dejavnikov na evolucijo je razložen na sledečih dveh primerih:  

Merjenja krtov pred zadnjo vojno in po njej so pokazala, da živijo danes v Evropi v povprečju 

precej manjši krti, kot pred vojno. Zimi v letih 1941/42 in 1946/47 sta bili izredno ostri in 

dolgi. Takrat je poginilo zelo veliko žuželk in krti so stradali. Na boljšem so bili manjši krti, 

ker so potrebovali manj hrane. Posledice ostre zime je preživelo več majhnih krtov, ki so imeli 

dedne zasnove za majhno rast. Ti so zaplodili več mladičev kot veliki krti in povprečje velikosti 

se je pomaknilo navzdol. 
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Zanimiv primer vpliva nežive narave na naravni izbor je podal že Darwin, ko je opisal 

razmere na otočju Kerguelen v Indijskem oceanu. To otočje zelo pogosto obiskujejo hudi 

viharji, ki pomečejo v morje vse, kar ni dobro pritrjeno ali skrito v kakšni razpoki. Ohranijo se 

lahko le osebki, ki lahko kljubujejo takšnim razmeram, zato rastejo na tem otočju le prav nizke 

in polegle rastline z zelo močnimi koreninami, njihova semena pa so težka in brez letalnih 

naprav. Žuželke na tem otočju imajo zakrnela krila ali pa so nekrilate; teh viharji ne morejo 

pometati v morje kot njihove krilate sorodnike. (Lučovnik, 1987, str. 92) 

 

Vpliv plenilcev na evolucijo plena je razložen na primeru volka in srne (Lučovnik, 1987, 

str. 93). 

Vpliv plena na evolucijo plenilcev pa je razložen na sledečem primeru: 

Kričeča, svarilna barva je postala dejavnik naravnega izbora tudi med plenilci. Ptiči, ki jim 

svarilna barva ni pomenila nič, so bili pogosto žrtve strupenih izločkov svojega plena, ptiči s 

prirojenim strahom pred kričečimi barvami pa so ostajali pri življenju in ta strah prenašali na 

potomce. (Lučovnik, 1987, str. 95) 

 

Sledi še razlaga, da se bakterije evolucijsko spreminjajo in tako razvijejo odpornost na 

antibiotike (Lučovnik, 1987, str. 95 – 96). 

Spolni izbor je razložen na primeru pava (Lučovnik, 1987, str. 96). 
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5.1.2 Analiza starega učnega načrta in učbenikov za devetletko (2000) 

V prvem učnem načrtu za devetletno osnovno šolo iz leta 2000 biologiji pripada 116 

šolskih ur (52 ur v osmem razredu in 64 ur v devetem). O naravnem izboru je govora le v 

sledeči učni temi: 

UČNA TEMA: BIOLOGIJA KOT VEDA O ŽIVLJENJU 

CILJI 

Učenci: 

• spoznajo Darwinovo razvojno teorijo. (Verčkovnik in sod., 2000, str. 10) 

 

Sledita še učni temi Sistematika z evolucijo in Sistematika in evolucija, v okviru katerih pa 

se sistematiko obravnava nefilogenetsko in evolucijsko zgodovino brez mehanizmov 

evolucije. Med cilji piše zgolj, da morajo učenci dobiti osnovno časovno predstavo o 

razvoju živih bitij ter spoznati evolucijski razvoj pomembnejših rastlinskih in živalskih 

skupin. Naravni izbor tako v ciljih kot tudi didaktičnih priporočilih ni nikoli omenjen 

(Verčkovnik in sod., 2000, str. 13 - 15). 

Učni načrt za devetletno osnovno šolo predvideva, da se Darwinovo evolucijsko teorijo 

obravnava v osmem razredu hkrati z definicijo biološke znanosti, pomembnejšimi misleci, 

naravoslovci in biologi. Tako se učenci z naravnim izborom seznanijo zgolj na kratko in 

veliko bolj nesistematično kot v osemletki. 

Koliko je pri biologiji v osmem razredu dejansko govora o naravnem izboru in kako 

nesistematična je razlaga le tega, lahko vidimo iz dveh bioloških učbenikov za osmi razred 

devetletne šole. 

V prvem analiziranem učbeniku (Novak, 2000) o naravnem izboru piše zgolj sledeče: 

Angleški naravoslovec Charles Darwin je leta 1858 v delu "O nastanku vrst z naravnim 

izborom" objavil razlago razvoja živih bitij, ki jo je sprejela velika večina znanstvenikov. 

Darwinova teorija je razložila tako raznovrstnost kot enotnost živih bitij. Ker se vrsta v dolgih 

obdobjih lahko razvije v dve ali več novih vrst, je živi svet raznovrsten. Zaradi boja za 

obstanek pride v naravi do izbora, tako da se nekatere spremembe ohranijo, druge pa ne. S 

kopičenjem sprememb postopoma nastane nova vrsta. (Novak, 2000, str. 23) 
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V drugem učbeniku (Mihelič in Pintar, 2004) je proces razložen bolj podrobno in v večih 

poglavjih. 

Živa bitja tekmujejo za dobrine 

V petih letih potovanj ob obalah Južne Amerike, Afrike in Avstralije je Darwin pridobil 

številna spoznanja ter nabral veliko dokazov za svoje domneve. Namesto reda je v naravi videl 

predvsem spremenljivost. 

Več kot dvajset let je potreboval, da je nova spoznanja tistega časa in svojega potovanja 

preoblikoval ter povezal v najbolj vseobsegajočo teorijo biološke znanosti. Knjiga Nastanek 

vrst z naravnim izborom je izšla leta 1859 in bila že prvi dan razprodana. Do podobnih 

ugotovitev je prišel tudi njegov znanec Alfred Wallace. Darwinove revolucionarne ideje so 

močno prehitevale tedanji čas. Prav zato, ker so bile podkrepljene z mnogimi trdnimi dokazi, 

pa so počasi zamenjale tedanjo miselnost in prerasle v nauk. (Mihelič in Pintar, 2004, str. 38) 

 

Plenilec ima od plenjenja korist, plen pa škodo. Ker je treba jesti pogosto, so živali, ki so plen, 

pogosto v nevarnosti. V šali bi lahko rekli, da "plenilska komisija kar pogosto zaseda" in izloči 

iz življenja vse, kar je prepočasno, premalo skrito ali kakorkoli premalo uspešno za trenutne 

razmere. Zato ni čudno, da so živali, ki so plen, razvile kar nekaj prilagoditev kot odgovor na 

plenilce. (Mihelič in Pintar, 2004, str. 39) 

 

V poglavju Kaj poganja proces evolucije je omenjena vloga mutacij in naravnega izbora v 

procesu evolucije. 

Miheličeva omeni brezovega pedica, vendar pa ta v učbeniku ni naveden kot dokaz za 

evolucijsko teorijo, temveč služi zgolj kot primer, na katerem se gradi ekološko 

ozaveščenost učencev (Mihelič in Pintar, 2004, str. 59).  

V primerjavi z osemletko sta poleg vsebinskega sklopa o evoluciji bistveno krajša tudi 

sklopa o genetiki in ekologiji, v katerih so se učenci osemletke seznanili z vzroki za 

evolucijo z naravnim izborom in dejavniki, ki vplivajo na ta proces.  
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5.1.3 Analiza novega učnega načrta za devetletko (2011) 

Novi učni načrt predvideva poučevanje evolucije v 9. razredu osnovne šole. Biologiji je v 

dveh šolskih letih namenjenih 116 šolskih ur (52 ur v 8. razredu in 64 ur v 9. razredu; 

Vilhar in sod., 2011, str. 36). 

Evolucija je samostojen vsebinski sklop v devetem razredu osnovne šole, znotraj katerega 

se evolucija z naravni izborom obravnava na bolj sistematičen način, kot je bilo značilno 

za obdobje osemletke. Učenci spoznajo variabilnost in izbor s strani okolja, kot dva vzroka 

za naravni izbor. Hiperprodukcija potomcev ni posebej omenjena. Zaradi pogostih 

napačnih predstav, ki si jih o procesu evolucije tekom šolanja učenci ustvarijo, je 

pomemben poudarek tudi na dejstvu, da je naravni izbor usmerjen. Evolucija z naravnim 

izborom tako ni naključna. Naključne so zgolj mutacije. 

Učni cilji, ki so povezani z naravnim izborom v vsebinskem sklopu o evoluciji, so sledeči: 

 

J EVOLUCIJA 

J1 Na našem planetu živijo milijoni vrst živali, rastlin, gliv in bakterij. Čeprav se vrste 

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

notranje zgradbe in podobnosti kemijskih procesov; to enotnost je mogoče pojasniti le 

s skupnim evolucijskim izvorom. Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila 

raznovrstnost vrst skozi mnoge generacije. 

Učenci: 

4 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. 

5 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. (Vilhar in sod., 2011) 
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5.1.4 Razprava o rezultatih analize učni načrtov in učbenikov 

Evolucija z naravnim izborom je bila najmanj od leta 1962 dalje v osemletni osnovni šoli 

osrednja tema biologije v osmem razredu. Ekologija in kasneje tudi genetika sta služili kot 

podlagi za razumevanje tega procesa. Konkretnih primerov, ki so podpirali Darwinovo 

evolucijsko teorijo, je bilo v učbenikih z vsako novo izdajo več. 

Ta tradicija sistematičnega poučevanja evolucije z naravnim izborom se je z uvedbo 

devetletke prekinila. Skrajšala sta se vsebinska sklopa o genetiki in evoluciji, ekologijo pa 

so v okviru predmeta naravoslovje učenci obravnavali v 7. razredu. Avtorji učbenikov so 

upoštevajoč učni načrt Darwinovo evolucijsko teorijo lahko le na kratko povzeli, 

morebitna podrobnejša razlaga pa je bila zgolj posledica njihove osebne odločitve. 

Ker je evolucija bistvena za razumevanje biologije, novi učni načrt za devetletko 

predvideva bolj temeljito razlago evolucijskega procesa. Učitelji med poukom evoluciji 

zelo dolgo niso namenjali veliko časa, zato lahko pričakujemo, da bodo v prihodnjih letih 

potrebovali nove konkretne primere raziskav evolucije z naravnim izborom, ki jim bodo v 

pomoč pri razlagi procesa evolucije, učenci pa bodo tako seznanjeni z novejšimi dokazi, ki 

potrjujejo Darwinovo evolucijsko teorijo. 
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5.2 Analiza ankete med učitelji 

Da bi ugotovil, kako dobro so osnovnošolski učitelji biologije pripravljeni na poučevanje 

evolucije z naravnim izborom, sem preko Sekcije za biološko izobraževanje Društva 

biologov Slovenije učiteljem poslali vprašalnik (glej prilogo 1). 

Do 22. avgusta 2012 sem prejel 38 izpolnjenih vprašalnikov. Odgovorov treh anketirancev 

nisem upošteval, ker anketiranec pod zaporedno številko 18 biologije ne poučuje, 

anketiranec 19 učencev ne uči že 20 let, anketiranec 38 pa biologijo uči v srednji in ne 

osnovni šoli.  

5.2.1 Značilnosti skupine anketirancev 

Vsi ostali anketiranci (N = 35) poučujejo biologijo v osnovni šoli in sem zato njihove 

odgovore upošteval. Poleg predmeta biologija 30 anketirancev (86 %)  poučuje še predmet 

naravoslovje, 20 (57 %) predmet gospodinjstvo, 11 (31 %) predmet kemija in 2 (6 %) 

predmet naravoslovje in tehnika (slika 1). 

 

Slika 1. Predmeti, ki jih anketiranci poučujejo (N = 35). 

Štirje učitelji (11 %) so obiskovali enopredmetni študij biologije, 15 (43 %) dvopredmetni 

študijski program Biologija-kemija, 14 (40 %) Biologija-gospodinjstvo in 1 (3 %) 

Biologija-sociologija (slika 2). Od vseh anketirancev le ena učiteljica (3 %) ni študirala 

biologije (dvopredmetni študij Kemija-gospodinjstvo). 
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Slika 2. Izobrazba anketirancev (N = 35). 

Podatek o starosti mi manjka le za enega anketiranca, ostali pa so bili stari med 31 in 62 let 

(slika 3A). Delovni staž je bil od 6 do 38 let (slika 3B). 

 

Slika 3. Starostna struktura in učiteljski staž anketirancev. A: Starostna struktura skupine anketirancev (N = 

35); B: Trajanje učiteljskega staža (N = 35). 
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Za 6 anketirancev nimam podatka o njihovem poučevanju v osemletni osnovni šoli, med 

ostalimi, ki so odgovorili na vprašanje, pa zgolj en učitelj ni poučeval v osemletki (slika 4). 

31 anketirancev (89 %) je bilo ženskega spola in zgolj trije (11 %) moškega spola. 

 

Slika 4. Izkušnje s poučevanjem v osemletki (N = 29). 
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5.2.2 Odgovori na vprašanja o poučevanju biologije v osnovni šoli 

Učitelje sem najprej vprašal, kako pogosto iz različnih virov pridobivajo podatke za 

pripravo na pouk biologije. Anketiranci so za različne vire označili, kako pogosto jih 

uporabljajo, dodatno pa so lahko navedli še druge vire in tudi za te označili pogostost 

uporabe. Če seštejemo vse odgovore „pogosto” in „zelo pogosto”, lahko ugotovimo, da 12 

anketirancev (34 %) kot vir informacij za pripravo na pouk biologije redno uporablja 

strokovne in poljudnoznanstvene revije, 12 (34 %) srednješolske učbenike, 15 (43 %) 

poljudnoznanstvene knjige, 25 (72 %) internet, 31 (89 %) pa osnovnošolske učbenike 

(slika 5). Med ostalimi viri so učitelji večkrat našteli še zapiske z izobraževanj in 

seminarjev, eden izmed anketirancev kot vir uporablja tudi literaturo za šolska tekmovanja 

in raziskovalno delo. 

 

Slika 5.Viri za pripravo na pouk. Odgovori na 1. vprašanje na anketnem listu (N = 35). Anketni list je v 

prilogi 1. 

V naslednjem vprašanju so anketiranci z oceno od 1 (nezadostno) do 5 (odlično) ocenili 

svoje zadovoljstvo s strokovno literaturo v slovenskem jeziku, ki je učiteljem trenutno na 

voljo za pripravo na pouk biologije. Če seštejemo vse odgovore „zadostno” in 

„nezadostno”, lahko ugotovimo, da je 15 učiteljev (43 %) mnenja, da bi bilo slovenskega 

gradiva o naravnem izboru več, o fosilih jih je enakega mnenja 16 (46 %) in o genskem 

inženirstvu 19 (54 %; slika 6). 

 



Lausegger A. Uporaba primerov naravnega izbora pri pouku biologije v osnovni šoli.                

   Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014 19 

 

 

Slika 6. Zadovoljstvo s strokovnimi viri v slovenskem jeziku za različne biološke teme. Odgovori na 2. 

vprašanje na anketnem listu (N = 35). Anketni list je v prilogi 1. 

Učitelje sem vprašal, kako pogosto pri pripravi na pouk posegajo po virih v angleškem 

jeziku. Na izbiro sem jim ponudil pet odgovorov od zelo pogosto do nikoli. Kar 19 

anketirancev (54 %) vire v angleškem jeziku pri pripravi na pouk uporablja redko ali nikoli 

(slika 7A). Nato so morali učitelji z oceno od 1 (nezadostno) do 5 (odlično) oceniti svoje 

znanje angleškega jezika. Kar 18  anketirancev (51 %) meni, da si zaslužijo oceno manjšo 

od 3 (dobro; slika 7B). 
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Slika 7. Pogostost uporabe strokovnih virov v angleškem jeziku in ocena znanja angleškega jezika. A: 

Pogostost uporabe strokovnih virov v angleškem jeziku. Odgovori na 3. vprašanje na anketnem listu (N = 

35). B. Ocena znanja angleškega jezika. Odgovori na 4. vprašanje na anketnem listu (N = 35). Anketni list je 

v prilogi 1. 

 

 

Slika 8. Povezava med znanjem angleščine in uporabo virov v angleškem jeziku (N = 35). 
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Načeloma bi morali imeti učitelji možnost, da strokovno literaturo po odobritvi s strani 

vodstva šole kupijo iz javnih sredstev. Anketiranci so se pri naslednjem vprašanju odločali, 

katera izmed ponujenih situacij v zvezi z nakupom strokovnega gradiva najbolj ustreza 

stanju na njihovi osnovni šoli. Enaindvajsetim (62 %) vodstvo šole nakup strokovne 

literature občasno odobri, osem anketirancev (24 %) pa meni, da jim vodstvo nakup 

gradiva odobri preredko (slika 9). Med drugim so učitelji navedli, da si včasih gradivo 

kupijo kar sami. Odgovora anketiranca pod zaporedno številko 7 nisem štel, ker je obkrožil 

dve nasprotujoči si trditvi („Vodstvo šole mi občasno odobri nakup strokovne literature, 

vendar dovolj pogosto, da to zadostuje mojim potrebam.” in „Za nakup strokovne literature 

mi letno pripada znesek, s katerim sam/a razpolagam in ne zadostuje mojim potrebam.”). 

 

Slika 9. Nakup strokovne literature. Odgovori na 7. vprašanje na anketnem listu (N = 34). Učitelji so morali 

označiti katera izmed situacij najbolj ustreza stanju na njihovi osnovni šoli. Anketni list je v prilogi 1. 

Zanimalo me je tudi, kako pomembno se anketirancem zdi, da bi se posebej za učitelje 

sproti pripravljala kakovostna in sodobna gradiva v slovenskem jeziku, ki bi sledila 

razvoju na področju biološke znanosti. Triintrideset učiteljev (94 %) je bilo mnenja, da je 

priprava takšnih gradiv pomembna (slika 10).  
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Slika 10. Pomembnost sprotne priprave kakovostnih in sodobnih bioloških gradiv za učitelje. Odgovori na 5. 

vprašanje na anketnem listu (N = 35). Učitelje sem vprašal, kako pomembna se jim zdi priprava gradiv v 

slovenskem jeziku, ki bi sledila razvoju na področju biološke znanosti.  Anketni list je v prilogi 1. 
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5.2.3 Odgovori na vprašanja o poučevanju evolucije v osnovni šoli 

Anketirance sem vprašal, kako potrebno se jim zdi dodatno izobraževanje za učitelje, ki bi 

jih pripravilo na poučevanje evolucije v skladu z novim učnim načrtom. Tudi pri tem 

vprašanju je bilo 33 anketirancev (94 %) mnenja, da za kakovostno izvedbo pouka 

evolucije po novem učnem načrtu osnovnošolski učitelji potrebujejo dodatno 

izobraževanje (slika11). 

 

Slika 11. Strinjanje s trditvijo, da učitelji z uvedbo novega učnega načrta potrebujejo dodatno izobraževanje o 

evoluciji. Odgovori na 6. vprašanje na anketnem listu (N = 35). Učitelje sem vprašal v kolikšni meri se 

strinjajo s trditvijo, da osnovnošolski učitelji za kakovostno poučevanje evolucije potrebujejo dodatno 

izobraževanje. Anketni list je v prilogi 1. 

Anketirance sem prosil, da z oceno od 1 (nezadostno) do 5 (odlično) ocenijo, če 

znanstvenim spoznanjem in odkritjem na področju evolucije sledijo dovolj dobro, da je 

njihovo poučevanje še vedno v skladu s spoznanji sodobne znanosti. Le en anketiranec 

meni, da razvoju znanosti na tem področju ne sledi dovolj dobro (slika 12). 
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Slika 12. Sledenje evolucijski znanosti. Odgovori na 10. vprašanje na anketnem listu (N = 35). Anketirance 

sem prosil, da ocenijo svoje sledenje znanstvenim spoznanjem in odkritjem, da  njihovo poučevanje ostaja v 

skladu s sodobno znanostjo. Anketni list je v prilogi 1. 

Anketni vprašalnik je vseboval še dve vprašanji odprtega tipa. V 8. vprašanju sem 

anketirance spraševal po knjigah o evoluciji, ki so jih (vsaj delno) prebrali v zadnjih 15 

letih (preglednica 2). V prazna polja so morali vpisati avtorja in naslov knjige, z oceno od 

1 (zelo neuporabna) do 5 (zelo uporabna) pa so morali oceniti še uporabnost vsake 

navedene knjige pri pripravi na pouk.  

S knjigo Štiri razsežnosti evolucije in člankom Mladi Charles Darwin so se učitelji lahko 

seznanili v okviru mednarodnega posveta Biološka znanost in družba: Biodiverziteta – 

raznolikost živih sistemov, ki je potekal leta 2009. 
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Preglednica 2. Knjige o evoluciji kot so jih navedli anketiranci. 

Skupina knjig 

 
Naslov knjige 

Zaporedna številka anketiranca in navedba iz ankete 

Uporabnost 

pri pouku 

   

Poljudnoznanstvene knjige o evoluciji 

 Jablonka E., Lamb M. J. Štiri razsežnosti evolucije.  

 1.  Eva Jablonka: Štiri razsežnosti evolucije 4 

 3.  Eva Jablonka in Marion, Lamb Štiri razsežnosti evolucije  3 

 7.  Jablonka Eva: štiri razsežnosti evolucije 4 

 12.  Štiri razsežnosti evolucije 3 

 20.  Jablonka: Štiri razsežnosti evolucije 4 

 21.  Eva Jablonka in Marion J. Lamb: Evolucija v štirih dimenzijah 4 

 23.  Eva Jablonka, Marion Lamb: Evolucija v štirih dimenzijah 4 

 25.  Štiri razsežnosti evolucije, Eva? 5 

 29.  E. Jablonka, M. J. Lamb, Štiri razsežnosti evolucije 4 

 33.  E. Jablonka, M. J.Lamb Štiri razsežnosti evolucije 3 

 Pond C. M., Silwertown J. W. 99 % opica: Kako evolucija sešteva.  

 1.  Jonathan Silvertown: 99 % OPICA - Kako evolucija sešteva 5 

 
15.  Pond, Caroline Margaret  

Silvertown, Jonathan W.: 99% opica : Kako evolucija sešteva 
4 

 21.  Jonathan Silvertown: 99% OPICA, Kako evolucija sešteva 5 

 22.  Jonathan Silverstone - 99% opica 5 

 29.  J. Silvertown, 99% opica 4 

 30.  99% opica, Jonathan Silvertown 4 

 33.  Jonathan Silvertown 99% opica 4 

 38.  Silvertown: 99% opica 4 

 Darwin C. O nastanku vrst z naravnim izborom.  

 4.  Nikolaj Pečenko: O NASTANKU VRST 
1
 4 

 7.  Darwin: O nastanku vrst 5 

 11.  Nastanek vrst z naravnim izborom 4 

 25.  O nastanku vrst 5 

 27.  Charles Darwin O nastanku vrst 5 

 29.  C. Darwin, O nastanku vrst 4 

 Dawkins R. Sebični gen.  

 7.  Dawkins: Sebični gen 5 

 23.  Richard Dawkins: Selfish gene 4 

 29.  R. Dawkins, Sebični gen 4 

 38.  Dawkins: Sebični gen 5 

 
Turney J. Darwin danes (Darwin Now). Ljubljana: British Council Slovenia, 

2009. 
 

 4.  British Council: DARWIN NOW, DARWIN DANES 5 

 17.  Darwin danes, ob 200 letnici rojstva C. Darwina 5 

 25.  Darwin danes 4 
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Skupina knjig 

 
Naslov knjige 

Zaporedna številka anketiranca in navedba iz ankete 

Uporabnost 

pri pouku 

   

 Dawkins R. Največja predstava na Zemlji: Dokazi o evoluciji.  

 7.  Davkins: Dokazi o evoluciji 4 

 25.  Največja predstava na Zemlji, Richard Dawkins 5 

 27.  Richard Dawkins Največja predstava na Zemlji 5 

 Mayr E. Filozofija evolucije.  

 4.  Ernest Mayr: FILOZOFIJA EVOLUCIJE 4 

 Webster S. Najlepša knjiga o evoluciji.  

 4.  Stephen Webster. NAJLEPŠA KNJIGA O EVOLUCIJI 5 

 Radoman P. Teorija organske evolucije.  

 18.  P. Radoman: Teorija organske evolucije  

 De Panafieu J. B. Šolska enciklopedija: Evolucija: nenavadna družina.  

 5.  Jean Baptist de Panafieu, Šolska enciklopedija Evolucija  

 Dawkins: Slepi urar.  

 38.  Dawkins: Slepi urar  

 Dawkins: Razpletanje mavrice.  

 38.  Dawkins: Razpletanje mavrice  

Poljudnoznanstveni članki o evoluciji 

 

Boyd P. D. A. Mladi Charles Darwin – študent, naravoslovec in vrtnar. 

Biodiverziteta – raznolikost živih sistemov: zbornik prispevkov posveta. 

Biološka znanost in družba, 2009, str. 89 – 103. 

 

 

1.  Peter d. A. Boyd: Mladi Charles Darwin - študent, naravoslovec in vrtnar 

(Članek v zborniku prispevkov posveta BIODIVERZITETA raznolikost 

živih sistemov) 

5 

 7.  Zbornik: biodiverziteta in ostali zborniki iz Biološka znanost 5 

 

21.  Biodiverziteta – raznolikost živih sistemov (Zbornik prispevkov 

mednarodnega posveta Biološka znanost in družba, Ljubljana, 1. in 2. 

oktober 2009) 

4 

Učbeniki 

 Lučovnik J. Razvojni nauk: Biologija za osmi razred osnovne šole.  

 10.  Razvojni nauk, učbenik 4 

 11.  Razvojni nauk 4 

 18.  J. Lučovnik: Razvojni nauk 4 

 28.  Lučovnik Razvojni nauk 4 

 
Vilhar B., Tratnik M., Stušek P., Škornik S. Evolucija, biotska pestrost in 

ekologija - Evolucija 
 

 3.  Evolucija - učbenik za gimnazijo 
2
 4 

 29.  B. Vilhar, M. Tratnik s sod., Evolucija, biologija v gimnaziji 4 

 Tome D., Vrezec A. Evolucija, biotska pestrost in ekologija - Ekologija  

 7.  Tome, Vrezec: Evolucija, biotska pestrost 5 

 Kreft S., Krapež S. Genetika in evolucija: biologija za gimnazije.  

 7.  Kreft; Krapež: Genetika in evolocija 5 
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Skupina knjig 

 
Naslov knjige 

Zaporedna številka anketiranca in navedba iz ankete 

Uporabnost 

pri pouku 

   

 
Razvoj življenja od molekule do človeka. Ljubljana : Državna založba 

Slovenije, 1974. 
 

 18.  Skupina avtorjev: Od molekule do človeka 5 

 Ostale navedbe  

 14.  učbeniki 4 

Drugi viri 

 Ridley: Genom.  

 20.  Ridley: Genom 4 

 23.  Matt Ridley: Genom 5 

 25.  Genom 4 

 27.  Matt Ridley: Genom 5 

 Noble D. Glasba življenja: biologija onkraj genoma.  

 3.  Denis Noble, Glasba življenja  3 

 7.  Noble: Glasba življenja 4 

 19.  Noble, Biologija onkraj genoma 5 

 Gilroy A. M., MacPherson B. R., Ross L. M. (ur.). Atlas of anatomy.  

 18.  A. Gilroy, B. Macpherson, L. Ross: Atlas of anatomy 4 

 Trstenjak A. Pota do človeka: Metode spoznavanja ljudi.  

 4.  A. Trstenjak: Pota do človeka  

 Salza A. Evolucija človeka (naravoslovni atlasi MK).  

 20.  Salza: Evolucija človeka (naravoslovni atlasi MK) 4 

 Soban D. Linnejeva pisma Scopoliju.  

 21.  Darinka Soban: Linnejeva pisma Scopoliju 3 

 Lučovnik J. in Pavšič J. Razvoj življenja na Zemlji.  

 22.  Lučovnik Jurij in Jernej Pavšič – Razvoj življenja na Zemlji 4 

 Novak T. in Grabnar M. Biologija 7 in 8.  

 22.  Tone Novak – Biologija 7 in 8 4 

 Novak T. Evolucija.  

 22.  Tone Novak – Evolucija 5 

 34.  Evolucija Tone Novak 4 

 Fukuyama F. Konec Človeštva.  

 22.  Francis Fukuyama – Konec Človeštva 4 

 Jerman I. Evolucija.  

 26.  Igor Jerman: Evolucija 4 

 Bryson B. Kratka zgodovina skoraj vsega.  

 27.  Bill Bryson Kratka zgodovina skoraj vsega 5 

 36.  Bill Bryson Kratka zgodovina skoraj vsega 4 

 Turk T. Pod gladino Mediterana.  

 27.  Tom Turk: Pod gladino Mediterana 5 
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Skupina knjig 

 
Naslov knjige 

Zaporedna številka anketiranca in navedba iz ankete 

Uporabnost 

pri pouku 

   

 Štern A.  

 34.  Arturn Štern 4 

 Bajd B.  

 35.  B. Bajd 5 

   

 Gould S. J. Darwinova revolucija.  

 38.  Gould: Darwinova revolucija 4 

 Ostale navedbe  

 6.  nobene knjige  

 28.  biologija za srednje šole 4 

 28.  izvor človeka 3 

 

Opombe: 

1 Anketiranec je v naknadni korespondenci pojasnil, da je s svojim odgovorom mislil na Darwinovo knjigo O 

nastanku vrst z naravnim izborom. 

2 Anketiranca sem zaradi nejasnega odgovora ponovno vprašal, točno kateri učbenik je imel v mislih. Potrdil 

mi je, da je imel v mislih učbenik Evolucija, biotska pestrost in ekologija – Evolucija. 

 

V naslednjem vprašanju sem učitelje vprašal po konkretnih primerih naravnega izbora, ki 

jih poznajo dovolj dobro, da bi jih bili pripravljeni uporabiti pouku (preglednica 3). 

Primere so na kratko opisali (ime vrste, geografska lokacija, lastnostpod naravnim 

izborom), označiti pa so morali še, katere od navedenih primerov so pri pouku že 

uporabljali in katere še nameravajo uporabiti. Učitelji so pojem primer naravnega izbora 

pogosto zamenjevali s primeri umetnega izbora, speciacije, fenotipske plastičnosti, pogosto 

pa so naštevali tudi primere evolucijske zgodovine. 

Preglednica 3. Primeri naravnega izbora, kot so jih navedli anketiranci 

Kategorija odgovorov   

 Primer   

 Zaporedna številka anketiranca in njegova navedba 

primera naravnega izbora 

Primer že 

uporabil/a pri 

pouku 

Primer namerava 

uporabiti pri 

pouku 

Primeri naravnega izbora   

 Brezov pedic   

 1.  brezov pedic x  

 3.  brezov pedic - svetli in temni primerki; onesnaženost 

zaradi industrijske revolucije, Anglija 

x  
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Kategorija odgovorov   

 Primer   

 Zaporedna številka anketiranca in njegova navedba 

primera naravnega izbora 

Primer že 

uporabil/a pri 

pouku 

Primer namerava 

uporabiti pri 

pouku 

 5.  brezov pedic, Anglija, barva kril x x 

 6.  brezov pedic x  

 9.  Brezov pedic  x 

 17.  brezov pedic (Anglija) x x 

 20.  brezov pedic in industrijski melanizem x  

 30.  Brezovi pedici, Birmingham, barva x  

 33.  barvni vzorec kril brezovega pedica x  

 36.  oblike brezovega prelca v industrijski pokrajini x  

 38.  brezov pedic x  

 Galapaški ščinkavci   

 1.  Darwinovi ščinkavci; GALAPAŠKO OTOČJE x  

 7.  Darvinovi  ščinkavci, Nova Zelandija-izolacija 

osebkov 

  

 18.  Ščinkavci in oblika njihovih kljunov x  

 20.  Darwinovi ščinkavci x  

 22.  Darwinovi ščinkavci x  

 23.  Ščinkavci na Galapagosu; prilagoditve na različne 

vire hrane 

x  

 29.  Darwinovi ščinkavci   

 30.  Darwinovi ščinkavci, Galapaški otoki, kljuni x  

 Anemija srpastih celic   

 1.  Anemija srpastih celic; to je krvna bolezen, ki se 

deduje recesivno, heterozigoti nimajo težav. V Afriki 

jih ta bolezen ščiti pred malarijo. Torej ista lastnost 

je lahko v nekem okolju uspešna. 

x  

 Galapaška želva   

 1.  GALAPAŠKA ŽELVA  x 

 Evropski krt   

 5.  krti, Balkan, mraz … x x 

 Gupiji   

 18.  Gupiji :spremebe v populaciji teh rib: velikost, število 

mladičev  

x  

 38.  poskusi z gupiji  x  

Primeri speciacije   

 Različne vrste lisic   

 7.  razvojna vrsta pri lisici-razvoj glede na geografsko 

lego: polarna lisica, fenek, lisica zmernega območja  

  

Primeri iz evolucijske zgodovine   

 Evolucija konj   

 5.  razvojna vrsta konja, sprememba noge, št. prstov, 

čeljust, forma telesa, sprememba življenjskega okolja 

x x 

 13.  konji x  
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Kategorija odgovorov   

 Primer   

 Zaporedna številka anketiranca in njegova navedba 

primera naravnega izbora 

Primer že 

uporabil/a pri 

pouku 

Primer namerava 

uporabiti pri 

pouku 

 23.  Evolucija konja, paleontološki dokazi, prilagoditve 

na trši teren, hrano z več celuloze 

x  

 29.  Razvoj konja (gozd, stepa) x  

 Žirafin vrat   

 5.  žirafa po Darwinu, Afrika, dolg vrat x x 

 18.  Žirafin vrat x  

 29.  Žirafe z daljšim vratom x  

 33.  dolžina vratu pri žirafah x  

 Archeopteryx   

 23.  Archeopteryx - primerjava s plazilci in ptiči, pojem 

vmesni člen 

x  

 Dinozavri v mezozoiku   

 25.  Dinozavri v mezozoiku x  

Primeri umetnega izbora   

 Kulturne rastline   

 7. Umetni izbor koruza, pšenica; umetni izbor zelje: 

divje---brokoli, zelje, ohrovt 

x  

 13.  koruza x  

 25.  kulturne rastline, ki jih gojimo na vrtu izvirajo iz 

divjerastočih 

x  

 13.  vzgoja vrtnic iz divjerastočega šipka x  

 Domače živali   

 7.  razvoj domačih kokoši-prednost spolnih lastnosti   

 22.  udomačitev volka - pes x  

 27.  Vzrediteljstvo (psi, živina, ptiči...) x  

Primeri fenotipske plastičnosti   

 Rogač   

 6.  rogač x  

 Miši   

 18.  Miši, ki se prilagodijo količini hrane in pogojem v 

okolju 

x  

 Planika   

 18.  prilagoditve planike, ki jo presadimo v vrt x  

 Regrat   

 6.  višinski in nižinski regrat x  

 7.  fenotip regrat v različnih okoljih V GLAVNEM 

PRIMERE IZ UČBENIKA RAZVOJNI NAUK 

  

Ostali primeri   

 17.  zaraščanje travnika (Polskava) x x 

 14.  primeri v učbeniku za 8.r x  

 22.  poskus z gozdnimi miši (siva : rjava) x  

 26.  siva miš, rjava miš, spreminjanje barve podlage in 

možnost, da je miška plen sove 

 x 
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Kategorija odgovorov   

 Primer   

 Zaporedna številka anketiranca in njegova navedba 

primera naravnega izbora 

Primer že 

uporabil/a pri 

pouku 

Primer namerava 

uporabiti pri 

pouku 

 29.  Svetlorjava miš, siva miš in sova  x 

 22.  črvi in ptiči  x 

 24.  metulji x  

 24.  kljuni ptic x  

 25.  zlata krastača, leopard iz Zanzibarja x  

 25.  soška postrv x  

 27.  Fosilne najdbe x  

 27.  Koevolucija (rastline – opraševalci) x  

 27.  Spolni izbor (obarvanost samcev...) x  

 27.  Odpornost na antibiotike (mutacije pri bakterijah) x  

 30.  hrošči odporni na pesticide  x 

 36  svarilne, varovalne barve, mimikrija x  

 36.  mutacije, modifikacije x  

 38.  gamsi v Alpah/Pirenejih x  

 38.  kuščarice na otokih Jadrana x  

 38.  spolne celice x  

 

Zanimalo me je, katere izmed navedenih primerov naravnega in umetnega izbora, 

speciacije, fenotipske plastičnosti in primere iz evolucijske zgodovine lahko najdemo v 

analiziranih učbenikih (preglednica 4). Večino naštetih primerov najdemo v učbenikih za 

osemletno osnovno šolo. 

Preglednica 4. Viri navedenih primerov iz preglednice 3. 

Kategorija primerov  

 Primer Viri primera 

Primeri naravnega izbora  

 Brezov pedic Lučovnik, 1982, str. 99. 

Lučovnik, 1987, str.  

Mihelič, Pintar, 2004, str. 59. 

 Galapaški ščinkavci Ridley, 2009, str. 57. 

 Anemija srpastih celic Lučovnik, 1982, str. 96 – 97. 

Lučovnik, 1987, str. 91. 

 Galapaška želva Vilhar, 2009, str. 130 – 132. 

 Evropski krt Lučovnik, 1982, str. 98. 

Lučovnik, 1987, str. 92. 

 Gupiji Ridely, 2009, str. 59. 



Lausegger A. Uporaba primerov naravnega izbora pri pouku biologije v osnovni šoli.                

   Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014 32 

 

Kategorija primerov  

 Primer Viri primera 

Primeri speciacije  

 Različne vrste lisic Lučovnik, 1982, str. 104 – 105. 

Lučovnik, 1987, str. 99. 

Primeri iz evolucijske zgodovine  

 Evolucija konj Lučovnik, 1982, str. 44 – 45. 

Lučovnik, 1987, str. 54 – 55. 

Vukelič, Vodnik, 1972, str. 60. 

Lovše, Vukelič, Vodnik, 1965, str. 55 – 56. 

Mihelič, Pintar, 2004, str. 68. 

 Žirafin vrat Lučovnik, 1982, str. 24. 

Lučovnik, 1987, str.29. 

Mihelič, Pintar, 2004, str. 38 – 39. 

Primeri umetnega izbora  

 Umetni izbor – koruza Lučovnik, 1982, str. 147 – 149. 

Lučovnik, 1987, str. 102 – 103. 

Primeri fenotipske plastičnosti  

 Rogač Lučovnik, 1982, str. 61 – 62. 

Lučovnik, 1987, str. 70 – 71. 

Vukelič, Vodnik, 1972, str. 83. 

Lovše, Vukelič, Vodnik, 1965, str. 69. 

 Regrat Lučovnik, 1982, str. 62 – 63. 

Lučovnik, 1987, str. 72 – 73. 

Vukelič, Vodnik, 1972, str. 72. 

Lovše, Vukelič, Vodnik, 1965, str. 67 - 68. 
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5.2.4 Razprava o rezultatih ankete med učitelji 

Zaradi majhnega števila učiteljev, ki so se odločili izpolniti vprašalnik, vzorec ni bil 

najbolj reprezentativen, vendar pa iz dobljenih rezultatov ankete vseeno lahko oblikujemo 

okvirne zaključke. 

Kot kaže analiza, novejši učbeniki ne vsebujejo veliko primerov naravnega izbora, 

osnovnošolski učbeniki pa učiteljem predstavljajo primaren vir informacij za pripravo na 

pouk biologije (slika 5). Učitelji zato očitno posegajo po starejših učbenikih, saj med 

naštetimi primeri naravnega izbora skoraj izključno najdemo zgolj primere iz starih 

osnovnošolskih učbenikov, ki so se uporabljali pred uvedbo devetletne osnovne šole 

(preglednica 4). 

Učitelji se teh problemov zavedajo in priznajo, da bi jim dodatna izobraževanja o 

poučevanju evolucije z naravnim izborom (slika 11) in priprava bioloških gradiv v 

slovenskem jeziku (slika 10) prišla prav. Čeprav zelo pogosto kot vir za pripravo na pouk 

biologije uporabljajo internet (slika 5), njihovo znanje angleščine zna predstavljati problem 

pri razumevanju strokovnih gradiv na medmrežju. Sami svojega znanja angleškega jezika 

ne ocenjujejo najbolje (slika 7). 

Pomankanje sodobnih gradiv o napredku evolucijske znanosti v slovenskem jeziku, lahko z 

uvedbo novega učnega načrta za učitelje predstavlja velik problem, zato sem se odločil, da 

opišem dve novejši raziskavi evolucije z naravnim izborom, ki sta primerni za uporabo v 

osnovni šoli. 
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5.3 Novi primeri evolucije z naravnim izborom 

Z izrazom novi primeri evolucije z naravnim izborom ne mislim zgolj primerov, ki so 

trenutno predmet aktualnih znanstvenih raziskav, ampak predvsem takšne, s katerimi 

učitelji in posledično njihovi učenci še niso seznanjeni. Aktualni primeri so seveda 

zaželeni, da se učenci seznanijo s trenutnim delom na znanstvenem področju, hkrati pa 

primer morda okvirno že poznajo in mora učitelj njihovo znanje zgolj nadgraditi. Pri izbiri 

primerov evolucije pa je predvsem treba paziti na druge kriterije, ki veliko bolj vplivajo na 

uporabnost teh primerov v osnovni šoli. 

5.3.1 Značilnosti dobrih šolskih primerov naravnega izbora 

Primeri evolucije z naravnim izborom, ki se uporabljajo v osnovni šoli, morajo biti na 

prvem mestu v skladu z učnim načrtom za osnovno šolo. Za razumljivo razlago teh 

primerov ni potrebno znanje, ki ga učni načrt od učencev na tej stopnji ne zahteva. Če se 

primera ne da poenostaviti v zadostni meri, da učencev ne obremenjujemo z nepotrebnimi 

strokovnimi izrazi in naravnimi procesi, ki od njih zahtevajo znanje na višji ravni, potem 

tak primer za uporabo v osnovni šoli ni primeren. 

Čeprav sem kot prvi kriterij naštel enostavnost teh primerov pa ti nikakor ne smejo biti 

tako enostavni ali poenostavljeni, da učencem ne dajo misliti. Pri poučevanju evolucije z 

naravnim izborom je namreč pomembno, da se učenci soočijo s svojimi napačnimi 

predstavami o delovanju naravnega izbora, procesu evolucije in naravi znanosti. 

Evolucija je definitivno ena bolj kontroverznih znanstvenih teorij, kar je verjetno tudi 

posledica dejstva, da imajo učenci in celo njihovi učitelji pogosto napačne predstave o tem 

procesu (Gregory, 2009). Zavajajoč je že sam izraz naravni izbor za katerega je že Darwin 

sam rekel, da preveč namiguje na aktivno izbiranje organizmov s strani narave, kar je 

potencialno lahko škodljiv antropomorfističen vidik. Pri razlagi primerov evolucije z 

naravnim izborom se je tako potrebno izogibati antropomorfističnega opisovanja, saj 

naravni izbor ni voden ne s strani organizmov, ne s strani neke druge sile. Ravno v tem je 

bistvena razlika med naravnim in umetnim izborom, ki ga vodi človek.  

Z izogibanjem napačnim poenostavitvam, na katere sem bil med opisovanjem primerov 

zelo pozoren, ne bomo samo preprečili, da bi pri učencih prišlo do ustvarjanja novih 

napačnih predstav in potlačenja starih, ampak bomo že obstoječe morda celo izpodrinili ter 

jih zamenjali s pravilnim znanstvenim mišljenjem. Vsakemu opisu sem na koncu zato 

dodal še dodatna navodila za učitelje, ki primer nameravajo uporabiti v osnovni šoli. 
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Pri opisih primerov se mi zdi pomembno tudi opisovanje znanstvenih raziskav, ki so 

pripeljale do teh odkritij. Skozi te opise se učenci bolj podrobno seznanijo z znanstvenim 

delom. Tako se izognemo tudi ustvarjanju napačnih predstav o delovanju znanosti, pri 

čemer pripomore tudi aktualnost opisanih primerov, saj znanost ne počiva na preteklih 

lovorikah, ampak z novimi raziskavami stare teorije vedno znova postavlja pod vprašaj. 
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5.3.2 Primer 1: Hitra evolucija havajskih murnov 

Znanstveniki so na začetku 21. stoletja med rednim letnim raziskovanjem ene izmed 

populacij polinezijskega poljskega murna, ki živijo na Havajskem otočju, popolnoma 

slučajno zabeležili zelo hitre spremembe v pogostosti ene od fenotipskih lastnosti. Take 

spremembe bi lahko pomenile, da gre za primer zelo hitre evolucije, zato so pojav 

podrobneje raziskali. 

 

5.3.2.1 Opis vrste 

 

Slika 13. Zemljevid Havajskega otočja. Označena so imena večjih otokov. Vir slik: 

http://www.hawaii.islands-travel.com/ in http://en.wikipedia.org/wiki/File:World_map.jpg. 

Polinezijski poljski muren (Teleogryllus oceanicus) je razširjen na mnogih pacifiških 

otokih in na severnem delu Avstralije (Johnson in sod., 2012). Tinghitella in sodelavci 

(2011) so z genetskimi analizami populacij polinezijskega poljskega murna z različnih 

pacifiških otokov in iz Avstralije ugotovili, da se je na Havaje in ostale pacifiške otoke 

razširil iz Avstralije. Zaradi omejenih letalnih zmožnosti in izolacije Havajskega otočja 

(slika 13) je zelo malo verjetno, da je Havaje dosegel brez človeške pomoči. S 

primerjanjem rezultatov genetske raziskave z rezultati antropoloških raziskav so 

znanstveniki ugotovili, da se vzorec širitve polinezijskega poljskega murna po otokih 

Polinezije ujema z vzorcem širjenja prvih človeških naseljencev (slika 14). Morda so 

murni otočje dosegli na krovu ladij, skriti v prsti ali rastlinskem materialu, možno pa je, da 

http://www.hawaii.islands-travel.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:World_map.jpg
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so jih na otočje namenoma prinesli prvotni polinezijski naseljenci. V njihovi folklori petje 

murnov namreč predstavlja oglašanje mrtvih prednikov. 

 

Slika 14. Domnevna smer selitve prvih polinezijskih naseljencev. Prirejeno po Tinghitella in sod., 2011. 

Pri murnih pojejo le samci, ki na ta način privabljajo samice, nato pa jim s petjem tudi 

dvorijo, dokler se te z njimi niso pripravljene pariti. Značilen zvok nastane, ko samec 

zobce na enem prednjem krilu drgne ob hrapav rob drugega prednjega krila (slika 15). 

Krilo ob tem zaniha, zvok pa se nato dodatno ojača na mehkejšem delu kril (harfa in 

zrcalce). Takemu načinu oglašanja živali, ko zvok nastane z drgnjenjem enega dela telesa 

ob drugega, pravimo stridulacija. 
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Slika 15. Zgradba kril in princip oglašanja pri polinezijskem poljskem murnu. A. Skica spodnje površine 

desnega prednjega krila pri samcu in samici. B. Zvok nastane, ko muren dvigne prednji krili in z zobci enega 

podrgne po hrapavem robu drugega krila. Prirejeno po 

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/news/061201_quietcrickets in 

http://crawford.tardigrade.net/bugs/BugofMonth31.html. 

Samo na Havajih se življenjski prostor polinezijskega poljskega murna prekriva z 

življenjskim prostorom zajedalske muhe vrste Ormia ochracea (Johnson in sod., 2012). 

Muha izvira iz Severne Amerike, kjer zajeda tamkajšnje vrste poljskih murnov, na Havajih 

pa so njen plen polinezijski poljski murni. Zajedalska muha ima zelo izostren sluh in 

murna najde po njegovem oglašanju. Nanj odloži ličinke (živorodna vrsta), ki se nato 

prebijejo v notranjost murna, kjer se z njim hranijo od 7 do 10 dni. Muren pogine zaradi 

poškodb, ki nastanejo pri prodoru ličink iz njegovega telesa. Murni, ki pojejo, so bolj 

izpostavljeni nevarnosti, da postanejo hrana ličinkam zajedalske muhe. 

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/news/061201_quietcrickets
http://crawford.tardigrade.net/bugs/BugofMonth31.html
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5.3.2.2 Pojav novega fenotipa v populaciji 

Evolucijski vpliv parazitske muhe na populacije polinezijskega poljskega murna na treh 

Havajskih otokih (Oahu, Kauai in Veliki otok; glej sliko 13) že od leta 1991 raziskuje 

znanstvenica Marlene Zuk, kasneje pa so se ji pridružili še John T. Rotenberry, Robin M. 

Tinghitella in drugi sodelavci (Bretman in Tregenza, 2007). Vsako leto so organizirali 

krajšo raziskovalno odpravo na otoke. Na začetku raziskav so ugotovili, da je bila na otoku 

Kauai, kjer je živela največja populacija zajedalske muhe, okužena približno tretjina vseh 

samcev (30 %). Število najdenih pojočih murnov na otoku Kauai se je z leti manjšalo in 

leta 2001 so znanstveniki med obiskom na otoku našli le enega pojočega samca. Leta 2003 

so kljub temu, da na otoku petja murnov sploh niso slišali, našli veliko več samcev. Vendar 

pa so znanstveniki ugotovili, da ti samci zaradi spremenjene zgradbe prednjih kril 

oglašanja niso bili sposobni. 

Pri pregledu prednjih kril samcev murnov, ki so jih na otoku Kauai ujeli leta 2003, so 

znanstveniki ugotovili, da so imeli murni, ki petja niso bili sposobni (v nadaljevanju  tihi 

murni), zobce na neobičajnem delu kril in bistveno manjše kot običajni (v nadaljevanju 

pojoči) samci (Zuk in sod., 2006). Prednja krila tihih samcev so bila po zgradbi veliko bolj 

podobna krilom samic kot krilom pojočih samcev. Poleg premeščenih in reduciranih 

zobcev so tihim samcem na krilih manjkali tudi harfa, zrcalce in hrapav rob (primerjava na 

sliki 16; Tinghitella in sod., 2008). 

 

Slika 16. Primerjava zgradbe prednjih kril. Prednja krila tihega samca polinezijskega poljskega murna z 

otoka Kauai so po zgradbi bolj podobna krilom samice kot pa pojočega samca. Edini ohranjen element 

stridulacijskega aparata na krilih tihih samcev so zobci, ki pa so manjši in na drugem delu kril kot tisti na 

prednjih krilih pojočih samcev. Prirejeno po 

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/news/061201_quietcrickets. 

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/news/061201_quietcrickets


Lausegger A. Uporaba primerov naravnega izbora pri pouku biologije v osnovni šoli.                

   Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014 40 

 

Leta 2004 so delež tihih samcev v omenjeni populaciji ocenili že na približno 90 % 

(Johnson in sod., 2012). Izmed 133  najdenih samcev je bilo pojočih zgolj 12. Glede na to, 

da imajo polinezijski poljski murni s Havajev (v nadaljevanju havajski murni) vsako leto 

približno štiri generacije potomcev, porast v deležu tihih samcev pa so znanstveniki zaznali 

med koncem devetdesetih let 20. stoletja in letom 2003, so znanstveniki zaključili, da je do 

tako velike spremembe v deležu tihih samcev v preučevani populaciji prišlo zgolj v 

razponu 12 – 20 generacij (Zuk in sod., 2006). 

Znanstveniki so leta 2003 mušje ličinke našli le v enem izmed 121 seciranih samcev 

havajskega murna (Zuk in sodelavci, 2006). Ker so v času poteka raziskav na otoku Kauai 

zabeležili močan padec v deležu okuženih samcev, hkrati pa se je v istem obdobju na otoku 

močno povečal delež tihih samcev, so domnevali, da sta pojava med seboj povezana. Po 

njihovem mnenju imajo tihi samci več potomcev zaradi daljše življenske dobe, saj se ne 

oglašajo in posledično postanejo plen zajedalske muhe redkeje kot pojoči samci. Naravni 

izbor na otoku Kaui verjetno favorizira tihe samce havajskih murnov, katerih delež se je v 

populaciji zelo hitro povečal. Znanstveniki so med raziskovanjem vpliva novega plenilca 

na havajske murne zabeležili populacijsko spremembo, ki je najverjetneje kaže na primer 

zelo hitre evolucije. 

5.3.2.3 Dedovanje zgradbe kril 

Vsaka populacijska sprememba v deležu fenotipov ni nujno tudi evolucijska, saj je za 

slednjo značilno še, da se hkrati s pogostostjo fenotipov spreminja tudi pogostost alelov v 

genskem skladu populacije. Če so znanstveniki želeli dodatno preveriti hipotezo, da se je 

na otoku Kauai populacija havajskega murna evolucijsko spremenila, so morali pokazati, 

da je variabilnost v zgradbi kril (normalna in gladka krila) dedna. Glede na hitro povečanje 

deleža samcev z gladkimi krili v preučevani populaciji in odsotnost vmesnih oblik med 

samci z normalnimi in gladkimi krili so znanstveniki domnevali, da je zgradba prednjih 

kril pri samcih odvisna od dveh alelov gena za zgradbo kril (alel za normalna krila in alel 

za gladka krila), ki se nahajata na enem izmed avtosomnih kromosomov, ali pa na spolnem 

kromosomu. 

Da bi ugotovili, če se zgradba kril dejansko deduje in na kakšen način, so znanstveniki 

izvedli serijo skrbno načrtovanih križanj. Na podlagi dobljenih razmerij med fenotipi v 

prvi in v drugi generaciji potomcev so ugotovili, da je zgradba prednjih kril pri samcih 

odvisna od dveh alelov gena za zgradbo kril, ki se nahaja na spolnem kromosomu 

(Tinghitella in sod., 2008). Njihove ugotovitve so shematično prikazane na sliki 17.  
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Slika 17. Izražanje alelov za zgradbo kril pri havajskem murnu in princip dedovanja alelov. A. Genotipi 

havajskih murnov glede na alel za zgradbo kril in njim pripadajoči fenotipi. B. Shema enega od križanj, na 

podlagi katerih so znanstveniki ugotovili način dedovanja alelov (Tinghitella in sod., 2008). Samice 

starševske generacije so iz populacije v kateri nikoli niso zabeležili tihih samcev. Nastanek F2 generacije je 

prikazan s Punnetovim kvadratom. 

Tako kot človek so tudi murni diploidni in imajo v jedru vsake telesne celice sparjene 

kromosome. Tako kot človek imajo tudi več parov avtosomnih kromosomov in en par 

spolnih. Pri človeku spol določata kromosoma X in Y (ženske imajo XX in moški XY), pri 

murnih pa je spol odvisen le od kromosoma X (samice imajo dva kromosoma X (XX) in 

samci en kromosom X (X_; Tinghitella in sod., 2008). 

Samice murnov imajo glede na gen za zgradbo prednjih kril, ki se nahaja na dveh spolnih 

kromosomih, lahko tri različne genotipe (slika 17A), vendar pa so njihovi fenotipi vedno 

enaki (vse imajo za samico normalna krila brez struktur za petje). Pri samcih, ki pa imajo 

zgolj en kromosom X, sta možna dva različna genotipa, ki se izražata tudi v dveh različnih 

fenotipih. Če ima samec na kromosomu X alel za normalna krila, je pojoč, če ima na 

kromosomu X alel za gladka krila, pa je tih. 



Lausegger A. Uporaba primerov naravnega izbora pri pouku biologije v osnovni šoli.                

   Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014 42 

 

Na sliki 17B je na primeru sheme enega izmed križanj, ki so jih izvedli znanstveniki, 

prikazan ugotovljeni način dedovanja zgradbe kril. Za križanja so uporabili tihe samce in 

samice iz populacije, ki so jo v laboratoriju vzgojili iz murnov, ulovljenih na otoku Kauai 

še pred letom 2001 (Tinghitella in sod., 2008). V tej tako imenovani „arhivski populaciji” 

znanstveniki niso nikoli našli samcev z gladkimi krili, zato so domnevali, da alel za gladka 

krila v arhivski poulaciji ni prisoten. To jim je bilo v pomoč pri interpretaciji razmerij 

fenotipov potomcev, ki so jih dobili z izvedenimi križanji.  

Z rezultati križanj so znanstveniki dokazali, da je variabilnost v zgradbi prednjih kril 

dedna, in tako podprli domnevo, da je znotraj populacije havajskega murna na otoku Kauai 

dejansko prišlo do evolucijske spremembe. 

5.3.2.4 Vpliv vedenjskih vzorcev 

Čeprav so terenska opazovanja in rezultati križanj havajskih murnov podprli hipotezo o 

hitri evoluciji, pa je znanstvenikom ostalo še nekaj nerešenih vprašanj. Eno izmed teh je 

bilo vprašanje uspešnega razmnoževanja tihih samcev, katerih delež v populaciji se je 

kljub njihovi nezmožnosti privabljanja samic za parjenje na otoku zelo hitro povečal. 

Nekateri samci poljskega murna se pri iskanju samic poslužujejo tako imenovanega 

satelitskega vedenja, kar pomeni, da se zadržujejo na kratki razdalji od pojočih samcev in 

prestrezajo samice, ki jih je pritegnilo petje (Tinghitella in sod., 2009). Znanstveniki so 

zato domnevali, da se tudi tihi samci havajskega murna pri iskanju samic vedejo podobno. 

Poleg tega jih je zanimalo še, če je bilo satelitsko vedenje med samci havajskega murna na 

otoku Kauai razširjeno že pred pojavom tihega tipa. Skrajno neverjetno je namreč, da bi se 

skoraj sočasno pojavili dve komplementarni mutaciji (sprememba zgradbe prednjih kril in 

sprememba paritvenega vedenja).  

Da bi ugotovili, v kolikšni meri njihove domneve dejansko držijo, so znanstveniki izvedli 

primerjalno raziskavo vedenja samcev polinezijskega poljskega murna iz Avstralije, s 

havajskega otoka Oahu ter iz sedanje in arhivske populacije z otoka Kauai (Tinghitella in 

sod., 2009). Samce so izpostavili posnetku petja drugega samca in ugotovili, da se nekaj 

samcev iz vsake populacije vedno zadržuje na razdalji manj kot 10 cm od zvočnika, kar 

imenujemo satelitsko vedenje. Pojoči samci se satelitskega vedenja morda poslužujejo 

zaradi neuspešnega preteklega privabljanja samic, ali pa si energetsko potratnega oglašanja 

trenutno ne morejo privoščiti. Znanstveniki so ugotovili še, da se pri iskanju samic 

satelitskega vedenja najpogosteje poslužujejo samci z otoka Kauai, pri čemer ni 

pomembno, če pripadajo sedanji ali arhivski populaciji. 
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Vedenje arhivske populacije kaže, da je bilo v populaciji havajskega murna na otoku Kauai 

satelitsko vedenje bolj pogosto kot v drugih populacijah že pred porastom deleža tihih 

samcev. Pogosto satelitsko vedenje je eden izmed dejavnikov, ki so v tej populaciji 

omogočili zelo hitro širjenje alela za gladka krila. Tihi samci so imeli namreč zaradi 

drugačnih vedenjskih vzorcev možnost, da si najdejo samice za razmnoževanje, čeprav 

oglašanja niso bili sposobni. 

5.3.2.5 Dodatne raziskave 

Znanstveniki niso pričakovali, da bodo na raziskovalnih odpravah v populaciji havajskega 

murna na otoku Kauai odkrili primer hitre evolucije. Podatkov zato niso zbirali dovolj 

sistematično in danes nekatera vprašanja o tem pojavu še vedno ostajajo odprta. Še  naprej 

raziskujejo različne dejavnike, ki bi lahko vplivali na hitrost evolucije. Poleg vedenjskih 

raziskav na samcih in samicah polinezijskega poljskega murna (Tinghitella in sod., 2011) v 

prihodnje nameravajo opazovati tudi, kako se bosta velikosti populacije zajedalske muhe in 

havajskega murna v prihodnosti spreminjali. 

Ne smemo namreč pozabiti, da je predmet evolucije tudi zajedalska muha, in ker so 

havajski murni njen edini znani gostitelj na Havajskem otočju, znanstvenike zanima, kako 

bo nenadna sprememba v populaciji havajskega murna vplivala na populacijo zajedalske 

muhe. Hitra evolucijska sprememba v populaciji havajskega murna je verjetno povezana z 

nedavnim stikom med vrstama in posledičnim pomankanjem koevolucije. O koevoluciji 

govorimo, ko interakcije med ekološko tesno povezanimi vrstami usmerjajo njihovo 

evolucijo. Koevolucija med havajskim murnom in zajedalsko muho se je pričela z njunim 

nedavnim stikom, prve posledice tega stika pa so verjetno opažene spremembe v zgradbi 

kril samcev murnov. Zaradi vse manjšega deleža pojočih samcev v populaciji havajskega 

murna je pričakovati, da se bo populacija zajedalske muhe na otoku Kauai močno 

zmanjšala (Zuk in sodelavci, 2006). Če v populaciji muhe ne bo prišlo do ustrezne 

evolucijske spremembe, lahko na tem otoku vrsta tudi izumre. 

5.3.2.6 Primernost za osnovno šolo 

Primer hitre evolucije havajskih murnov se mi z določenimi poenostavitvami zdi lahko 

predstavljiv in tako primeren tudi za obravnavo v osnovni šoli. Učitelj naj poenostavi 

razlago zgradbe in delovanja stridulacijskega aparata. Harfa in zrcalce pri samem nastanku 

zvoka ne sodelujeta, ampak nastal zvok zgolj ojačata, zato ti dve strukturi lahko izpusti iz 

razlage. Stridulacijo lahko poenostavljeno opiše kot drgnenje zobcev na spodnji površini 

enega prednjega krila ob rob drugega. Temu nato sledi tudi poenostavljena razlaga razlik 
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med obema fenotipoma samcev murnov: pojoči samci imajo normalna krila z zobci, 

medtem ko imajo tihi samci gladka krila brez zobcev (slika 18). 

 

Slika 18. Poenostavljena zgradba murnovih kril in princip oglašanja. A. Skica spodnje površine desnega 

prednjega krila pri pojočem samcu in tihem samcu. B. Zvok nastane, ko muren dvigne prednji krili in z zobci 

enega podrgne po robu drugega krila. Prirejeno po http://crawford.tardigrade.net/bugs/BugofMonth31.html. 

Genetsko ozadje primera vsaj pri samcih ni težko razumljivo. Učitelj mora v primeru, da se 

odloči za razlago sistema dedovanja, učencem vendarle povedati, da tihi samci nimajo 

popolnoma gladkih kril. Za razliko od samic imajo tihi samci še vedno zobce, vendar pa so 

ti zmanjšani do te mere, da se jih s prostim očesom ne opazi. Vidni so zgolj z elektronskim 

mikroskopom (Tinghitella in sod., 2008). Učitelj naj se sam odloči, če je razlaga 

genetskega ozadja potrebna, lahko pa to z učenci obravnava pri biološkem krožku. 

Način razmnoževanja tihih samcev je potrebno razložiti, saj je nezmožnost oglašanja 

očiten problem pri iskanju samic za parjenje. Učitelj naj učence pri tem opozori, da v tem 

primeru lahko opazujemo konflikt med dvema oblikama naravnega izbora. Zajedalska 

muha, ki je v tem primeru plenilec murnov, je vzrok ene oblike naravnega izbora, samice 

murnov pa vzrok za drugo obliko naravnega izbora (spolni izbor). 

http://crawford.tardigrade.net/bugs/BugofMonth31.html
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Evolucija havajskih murnov je tudi lep primer pomembnosti vpliva živih dejavnikov okolja 

(medvrstni odnosi - zajedalska muha, odnosi znotraj vrste - samice murna), saj si učenci 

pod dejavniki okolja pogosto predstavljajo zgolj nežive dejavnike (npr. podnebje, ki vpliva 

na gostoto dlake) in dejavnike izven populacije. 

Učencem so „zunanje” evolucijske spremembe veliko bližje kot na primer spremembe v 

učinkovitosti delovanja encimov, ki na zunaj niso vidne. Pri murnih je razlika med pojočim 

in tihim fenotipom na zunaj lepo opazna in zato je primer učencem lažje predstavljiv. 

Vseeno pa učitelj lahko opozori, da znanstveniki pri havajskih murnih trenutno raziskujejo 

zgolj eno spremenjeno lastnost. Ne smemo namreč pozabiti, da so pod pritiskom naravnega 

izbora sočasno lahko še druge lastnosti. Spremembe teh morda, tako kot pri večini 

evolucijskih sprememb, na zunaj sploh niso vidne. 

Primer evolucije havajskih murnov je z izobraževalnega stališča zanimiv tudi zato, ker gre 

pri njem za „izgubo” in ne „pridobitev” lastnosti, kar nasprotuje razširjeni napačni 

predstavi, da je evolucijski proces progresiven in vedno vodi k bolj kompleksnim 

organizmom (Johnson in sod., 2012). Težko bi sicer rekli, kdaj gre pri evolucijski 

spremembi za pridobitev in kdaj za izgubo določene funkcije oz. lastnosti. Havajski murni 

morda res niso več sposobni petja (izguba lastnosti), vendar pa bi hkrati lahko rekli tudi, da 

gre za novo pridobljeno lastnost, ki jih varuje pred plenilci. Čeprav sta izguba in pridobitev 

lastnosti oz. funkcije slabo definirani, pa se ju vseeno pogosto uporablja in je na tem mestu 

pravilno, da opozorimo na neprimerno uporabo obeh izrazov. 

Odkritje evolucije havajskih murnov na otoku Kauai se morda zdi popolnoma naključno, a 

so se v tem primeru znanstveniki dobro zavedali, kaj se lahko zgodi pri interakciji med 

dvema vrstama, ki se prej nikoli nista srečali. Zaradi njihove usposobljenosti so bili na 

pravem kraju ob točno pravem času, čeprav niso vedeli, da se bo tamkajšnja populacija 

havajskih murnov dejansko evolucijsko spremenila. Čeprav se nekatere znanstvene 

raziskave, kakršno je bilo raziskovanje vpliva zajedalske muhe na havajske murne z otoka 

Kauai, na prvi pogled laiku zdijo nepomembne, pa ravno tako zbiranje podatkov lahko 

pripelje do najbolj neverjetnih odkritij.  

5.3.2.7 Priporočeni viri za učitelje 

Poljudnoznanstvena razlaga  Quick evolution leads to quiet crickets na spletni strani 

Understanding evolution z opisom primera, slikami, vprašanji za diskusijo in stripom, 

v katerem je na posrečen način razložen pravilni pomen besede fitnes. Stran je v 
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angleškem jeziku. Dostopno na naslovu: 

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/news/061201_quietcrickets 

Posnetek pojočega murna, na katerem je lepo razviden princip petja. Dostopno na naslovu: 

http://www.youtube.com/watch?v=8E6q9W8Ur2k. 

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/news/061201_quietcrickets
http://www.youtube.com/watch?v=8E6q9W8Ur2k
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5.3.3 Primer 2: Evolucija stalne laktozne tolerance pri človeku 

Ena izmed pomembnih značilnosti danes živečih sesalcev, po kateri je skupina tudi dobila 

ime, je ta, da njihovi mladiči sesajo mleko, ki ga izločajo mlečne žleze samic. V mleku se 

poleg drugih sestavin nahajajo beljakovine, maščobe in ogljikovi hidrati, ki za razvijajoče 

se mladiče v obdobju dojenja predstavljajo vir snovi in energije. Pomembna sestavina v 

mleku večine sesalčjih vrst je mlečni sladkor ali laktoza. Izjema so le nekateri tjulnji, mroži 

in morski levi, ki v mleku nimajo nobenih ogljikovih hidratov in imajo namesto teh v 

svojem mleku večjo koncentracijo maščob (Kretchmer, 1972). Laktoza je disaharid, ki 

nastane pri reakciji kondenzacije monosaharidov glukoze in galaktoze. V človeškem mleku 

laktoza predstavlja 7 % njegove suhe mase, v mleku domačih živali pa med 4 in 5 % 

(Kipple in Ornelas, 2000). Telo sesalcev lahko absorbira samo hidrolizirano laktozo, 

razgrajeno na molekule glukoze in galaktoze. Hidrolizo laktoze na monosaharidne enote 

katalizira encim laktaza (slika 21), ki ga izloča stena tankega črevesa (sliki 19 in 20).  

 

Slika 19. Tanko črevo. A. Prebavna cev v trebušni votlini človeka. B. Stena tankega črevesa je nagubana in 

tvori resice, med katerimi ležijo kripte (vdolbine). C. Epitel tankega črevesa sestavljajo epitelne celice, 

katerih celična membrana je še dodatno nagubane z mikrovili. 
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Slika 20. Delovanje encima laktaza. A. Laktaza je transmembranski encim, ki se nahaja na celični membrani 

mikrovilov epitelnih celic tankega črevesa. B. Laktoza se veže na vezavno mesto. C. Laktaza pospeši 

razgradnjo molekul laktoze. 

 

Slika 21. Hidroliza laktoze na galaktozo in glukozo. Pri reakciji kot katalizator deluje encim laktaza. 

Ko mladiči zadostno dozorijo, samice z dojenjem prenehajo, hkrati pa upade tudi 

produkcija laktaze v črevesni steni mladičev. Odrasli sesalci so tako laktozno netolerantni, 

saj laktoze niso več zmožni učinkovito prebaviti. Uživanje mleka, ki vsebuje laktozo, 

povzroča pri odraslih sesalcih občutek napihnjenosti, vetrove, drisko in tudi trebušne krče. 

5.3.3.1 Laktozna toleranca pri odraslem človeku je posebnost 

Pri večini ljudi sinteza laktaze med 2. in 5. letom starosti upade za 90 % (Kipple in 

Ornelas, 2000), obstajajo pa samo pri človeku odrasli posamezniki, ki so laktozno 
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tolerantni. Ti laktozo učinkovito prebavljajo in po zaužitju mleka ne trpijo za opisanimi 

stranskimi učinki. Človek je tako edini znani sesalec, pri katerem so določeni posamezniki 

sposobni tudi v odraslosti uživati mleko, ne da bi trpeli za negativnimi stranskimi učinki. 

Navkljub temu, da je laktozna netoleranca izvorno stanje, je v zahodnih kulturah dolgo 

veljala za bolezen. O simptomih, ki se pri nekaterih ljudeh pojavijo po zaužitju mlečnih 

izdelkov, naj bi prvi pisal že Hipokrat leta 400 pr. n. št., podrobnejše znanstvene raziskave 

tega pojava pa so bile mogoče šele z razvojem novih znanstvenih metod, ki so se pojavile v 

60. letih 20. stoletja (Kipple in Ornelas, 2000). 

Za ugotavljanje laktozne netolerance so zasnovali dva testa: krvni laktozni tolerančni test 

in vodikov dihalni test. Pri krvnem laktoznem tolerančnem testu se po krajšem postenju 

določi koncentracija glukoze v krvi (Lehrer, 2014). Po zaužitju v vodi raztopljene laktoze, 

se koncentracija glukoze v krvi meri vsako uro. V primeru laktozne netolerance, vsako uro 

izmerimo približno enako koncentracijo glukoze v krvi. V primeru tolerance na laktozo pa 

koncentracija glukoze v krvi s časom narašča. Če koncentracija glukoze po dveh urah 

naraste za več kot 30 mg/dl, je oseba laktozno tolerantna, če pa v istem časovnem intervalu 

koncentracija naraste za manj kot 20 mg/dl, pa je oseba laktozno netolerantna. Na podlagi 

vmesnih vrednosti med 20 in 30 mg/dl težko rečemo, kako tolerantna je oseba na laktozo. 

Vodikov dihalni test se prav tako opravlja na tešče. Najprej izmerimo kontrolno 

koncentracijo vodika v izdihanem zraku, nato pa preučevana oseba spije kozarec vode v 

kateri je raztopljena laktoza. Vsake pol ure nato  preučevana oseba piha v posebno vrečko. 

V izpihanem zraku izmerimo koncentracijo vodika. V primeru, da se laktoza ne prebavi, bo 

izmerjena koncentracija s časom naraščala, saj bakterije v debelem črevesu laktozo 

razgradijo na maščobne kisline in pline, med katerimi je tudi vodik. Del nastalih plinov 

potuje skozi steno debelega črevesa do kapilar, nato pa po krvi doseže pljuča. Zato lahko 

izmerimo spremembo koncentracije vodika v izdihanem zraku. Preučevana osebe je 

laktozno tolerantna, če koncentracija vodika v izdihanem zraku ne naraste za več kot 12 

ppm. Zaradi nastalih plinov imajo ljudje z laktozno netoleranco po zaužitju mlečnih 

izdelkov občutek napihnjenosti in pogoste vetrove (Ingram in sod., 2009). Značilen 

simptom laktozne netolerance je tudi driska. Povečana koncentracija laktoze v lumnu 

črevesa povzroči nastanek osmotskega gradienta, kar je vzrok prehajanja vode v lumen 

debelega črevesa. Posledično je blato bolj tekoče, kot je normalno. 

Cuatrecasas in sodelavci so leta 1965 postavili hipotezo, da laktozno netoleranco povzroča 

preredko uživanje mleka in mlečnih izdelkov. Leta 1966 pa so v ZDA zabeležili prve rasne 

razlike v pogostosti laktozne netolerance, zato so znanstveniki začeli domnevati, da gre pri 

laktozni netoleranci verjetno za podedovano in ne pridobljeno lastnost. V raziskavah v 
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ZDA so laktozno netoleranco zabeležili pri 90 % oseb azijskega porekla, 74 % potomcev 

ameriških staroselcev, 70 % temnopoltih oseb in zgolj 20 % belcev (Bayless in 

Rosensweig, 1966). Glede na to, da poreklo vpliva na to, ali bo oseba laktozno 

netolerantna ali ne, je laktozna netoleranca očitno podedovana lastnost. Hkrati je razvidno, 

da je večina ljudi laktozno netolerantnih. 

Tudi raziskave pogostosti laktozne netolerance v drugih državah so pokazale, da je večina 

ljudi pravzaprav laktozno netolerantnih (slika 22A). Na Daljnem vzhodu je večina ljudi 

laktozno netolerantnih, delež le teh pa se nato zmanjšuje proti zahodu in je najmanjši na 

severozahodu Evrope. Delež laktozno netolerantnih je velik tudi med afriškimi 

populacijami z izjemo posameznih plemen, ki so odvisna od živinoreje. Zelo majhen delež 

laktozno netolerantnih so zabeležili tudi med Beduini na Bližnjem vzhodu. 

A 

 
 

B 

  

 

Slika 22. Pogostost laktozne tolerance in alela -13910*T v populacijah po svetu. A. Pogostost laktozne 

tolerance v populacijah po svetu. Pike predstavljajo lokacije, kjer so bile opravljene raziskave. Drugod je 
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prikazana ocena pogostosti. Rdeča barva pomeni od 90 % do 100 % in modra od 0 % do 10 % (glej legendo). 

B. Zemljevid pogostosti alela -13910*T v populacijah po svetu. Zvezdice predstavljajo lokacije, kjer so bile 

opravljene raziskave. Drugod je prikazana ocena pogostosti. Vir slik: http://www.ucl.ac.uk/mace-

lab/resources/glad/LP_maps. 

5.3.3.2 Laktozna toleranca je avtosomska nepopolno-dominantna lastnost 

V sedemdesetih letih 20. stoletja so biopsije sten tankega črevesa pokazale, da ljudje 

izločajo tri različne količine laktaze. Znanstveniki so domnevali, da homozigoti za 

laktozno toleranco sintetizirajo največjo količino encima, homozigoti za laktozno 

netoleranco najmanj in heterozigoti vmesno količino (Ho in sod., 1982). Družinske 

raziskave laktozne tolerance v osemdesetih letih 20. stoletja so pokazale, da se gen za 

laktozno toleranco izraža neodvisno od spola in tako ni vezan na spolne kromosome. 

Laktozna toleranca je torej avtosomska lastnost; gen za laktozo se namreč nahaja na enem 

izmed avtosomov. Znanstveniki so ugotovili tudi, da je alel za laktozno toleranco 

dominanten alelu za laktozno netoleranco. To je v nasprotju z rezultati biopsij, ki so 

pokazale na nepopolno (intermediarno) dominanco in ne na popolno dominanco alela za 

laktozno toleranco. Laktozna toleranca se obnaša kot dominantna lastnost zato, ker je 

srednja količina encima laktaze, ki jo izloča črevesna stena heterozigotov, zadostna za 

učinkovito prebavo laktoze v zdravem osebku (slika 23). V resnici je seveda ta količina 

manjša kot pri homozigotu za laktozno toleranco. V primeru stresa ali bolezni pri 

heterozigotih vseeno lahko pride do sekundarne laktozne netolerance, kar za homozigote 

za laktozno toleranco ne velja (Swallow, 2003). 

 

Slika 23. Možni genotipi in fenotipi za sintezo laktaze. Homozigot za laktozno toleranco in heterozigot 

tolerirata laktozo, medtem ko je homozigot za laktozno netoleranco ne tolerira. 

Na začetku devetdesetih let 20. stoletja znanstveniki s primerjavo rezultatov 

sekvencioniranja gena LCT (gen na 2. kromosomu, ki kodira zaporedje aminokislin v 

laktazi) laktozno netolerantnih in laktozno tolerantnih oseb niso zaznali nobenih razlik v 

nukleotidnem zaporedju, ki bi jih lahko povezali z razlikami v aktivnosti laktaze (Ingram 
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in sod., 2009). Tako so domnevali, da obstajajo razlike na regulacijskem genu, ki uravnava 

prepisovanje gena LCT. Točkovno mutacijo (zamenjavo enega nukleotida z drugim) so 

leta 2002 odkrili finski znanstveniki. S primerjavo DNA več finskih družin so možni vzrok 

za razlike v laktazni aktivnosti našli v polimorfizmu enega nukleotida, kjer je nukleotid 

citidin (alel -13910*C) zamenjan s timidinom (alel -13910*T). Polimorfizem je od LCT 

gena oddaljen približno 14000 nukleotidov (slika 24, Enattah in sod., 2002).  

 

Slika 24. Polimorfizem enega nukleotida na regulacijskem genu za LCT. A. Regulacijski gen za LCT pred 

mutacijo (tako imenovan alel -13910*C). B. Po zamenjavi citidina z nukleotidom timidinom nastane alel -

13910*T, ki  povzroča povečano izražanje gena LCT in posledično toleranco na laktozo pri odraslih ljudeh. 

Ugotovili so, da je za laktozno toleranco odgovoren alel -13910*T, ki se nahaja na genu 

sosednjemu genu LCT. Razširjenost alela -13910*T se je popolnoma ujemala s pogostostjo 

laktozne tolerance v različnih evropskih populacijah (glej sliko 22). Povezavo med alelom 

in laktozno toleranco so kasneje potrdile tudi in vitro študije, saj naj bi alel -13910*T 

povzročal povečano transkripcijo (prepis iz DNA v mRNA) gena LCT, kar bi v telesu 

rezultiralo v povečani sintezi laktaze (Ingram in sod., 2009). 

Medtem ko se pogostost alela -13910*T v evropskih populacijah dosledno ujema s 

pogostostjo laktozne tolerance, pa je omenjeni alel v populacijah v Podsaharski Afriki in 

med Beduini, v katerih so prav tako zabeležili visok delež laktozno tolerantnih, zelo redek 

(Ingram in sod., 2009). Leta 2007 so znanstveniki našli tri druge možne vzroke za laktozno 

toleranco v afriških populacijah. Z raziskavami DNA prebivalcev Tanzanije, Kenije in 

Sudana so polimorfizme enega nukleotida, ki verjetno povzročajo toleranco na laktozo v 

afriških populacijah, odkrili na treh različnih genih (Tishkoff in sod., 2007). Tako kot -

13910*T tudi ti aleli in vitro kažejo sposobnost spodbujanja prepisovanja gena LCT. 
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5.3.3.3 Koevolucija genov in kulture 

Konvergentna evolucija tolerance na laktozo (povečanje v frekvenci večjega števila alelov, 

ki se nahajajo na različnih delih DNA, imajo pa vsi enak učinek) kaže na močan naravni 

izbor v človeških populacijah s kulturo pitja mleka. V tistih populacijah, kjer je bilo 

razširjenjo le uživanje mlečnih izdelkov iz fermentiranega mleka (sir, jogurt...), ne pa tudi 

pitje mleka, se toleranca na laktozo ni razširila. Pri fermentaciji mleka namreč bakterije 

razgradijo mlečni sladkor, tako da uživanje teh mlečnih izdelkov pri laktozno netolerantnih 

ljudeh nima negativnih stranskih učinkov. Vzroke za pozitiven izbor alelov za laktozno 

toleranco v različnih populacijah moramo tako iskati med pozitivnimi učinki pitja mleka na 

uspešnost preživetja in razmnoževanja. Ti zaenkrat še niso popolnoma jasni in trenutno 

obstaja zgolj nekaj hipotez. Na severu, kjer so ljudje toplo oblečeni, je bilo pitje mleka 

morda pomembno zaradi nezadostne sinteze vitamina D (Ingram in sod., 2009). Za sintezo 

vitamina D, ki v črevesu sodeluje pri absorbciji kalcija, je namreč potrebna izpostavljenost 

kože sončni svetlobi. Pozimi je zaradi prekritosti kože z oblačili tvorba vitamina D 

otežkočena in bolj ko gremo proti poloma, daljše postajajo zime. Proteini in laktoza v 

mleku naj bi tako pomagali pri absorbciji kalcija in delovali kot delno nadomestilo za 

vitamin D pri ljudeh, ki živijo v hladnih okoljih. Hkrati je bilo mleko tudi pomemben vir 

hrane, saj vsebuje ogljikove hidrate, beljakovine in maščobe. V nerodovitnih in suhih 

krajih mleko predstavlja pomemben vir tako hrane kot tudi vode. Mleko je tudi vir čiste 

vode v onesnaženih okoljih ali pa v primeru epidemij. Laktozno tolerantne populacije so s 

pitjem mleka tako lahko preživele v krajih, kjer so bili življenske razmere za ostale ljudi 

neprimerne. Hkrati s pozitivnim izborom je v teh populacijah deloval tudi negativni izbor, 

saj pitje mleka v primeru laktozne netolerance povzroča prebavne motnje, ki so bile v 

preteklosti lahko smrtne. Tako je zaradi kulture pitja mleka v teh populacijah delež 

laktozno netolerantnih ljudi s časom upadal, medtem ko se je delež ljudi tolerantnih na 

laktozo povečeval. 

Že od začetka raziskav evolucije tolerance na laktozo je bilo očitno, da sta vse večja 

pogostost alelov za toleranco na laktozo in pojav kulture mleka povezana, vendar pa niso 

imeli še nobenih dokazov, da so se novonastali aleli dejansko širili sočasno s kulturo pitja 

mleka. Genetske raziskave so pokazale, da se je alel -13910*T v Evropi pojavil v obdobju 

pred približno 12.500 - 7.500 leti (Coelho in sod., 2005). Arheologi so nato leta 2008 

preučili več kot 2.200 primerkov lončevine z Bližnjega Vzhoda in jugovzhodne Evrope 

(Evershed in sod., 2008). Starost preučevane lončevine je bila med 7.000 in 9.000 let. Na 

lončevini so našli sledove pomembnejših maščobnih kislin, ki jih najdemo v mleku, kar je 

dokaz, da so pred 9.000 leti ljudje v tem koncu sveta že uživali mlečne izdelke. Glede na 
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to, da se je alel -13910*T v Evropi razširil najkasneje pred približno 7.500 leti, Evropejci 

pa so morda mleko pili že pred približno 9.000 leti, je popolnoma možno, da sta pojava 

povezana. Evolucija tolerance na laktozo pri človeku je tako možen primer tega, kako 

človek s spreminjanjem svojega načina življenja, vpliva tudi na genetsko razsežnost svoje 

evolucije. 

5.3.3.4 Primernost za osnovno šolo 

Približno 39 % odraslih oseb v Sloveniji je netolerantnih na laktozo (Karas in Lukač-

Bajalo, 2005) in tako mleka ne pijejo, pred pitjem mleka za normalno prebavo zaužijejo 

tablete laktaze, ali pa namesto navadnega mleka pijejo mleko brez mlečnega sladkorja. 

Problem laktozne netolerance je tako v Sloveniji dokaj aktualen in iz tega gledišča zna biti 

zanimiv za osnovnošolce. 

Primer je zanimiv za obravnavo v osnovni šoli tudi zato, ker gre za enega redkih, dokaj 

nedavnih in dobro raziskanih primerov evolucije z naravnim izborom v zgodovini človeške 

vrste. Je tudi eden lepših primerov vpliva kulture na evolucijo človeka. Dejavnik 

naravnega izbora v tem primeru ni zunanji, ampak vrsta z vpeljavo novih navad nezavedno 

sama usmerja svojo evolucijo. Pri tem lahko učitelj zgolj omeni, da so bile vpeljane navade 

morda na različnih koncih sveta res enake (pitje mleka), vendar pa zaenkrat vse kaže, da so 

bile genetske spremembe v različnih populacijah drugačne. Evolucija na laktozo tako služi 

tudi kot primer konvergentne evolucije na biokemijski ravni. 

Delovanje encimov in zgradbo prebavnega sistema učenci obravnavajo že v osmem 

razredu, tako da razumevanje fenotipskih sprememb ne bi smelo biti problematično. Bolj 

zapleteno je razumevanje genotipskih sprememb. Tukaj namreč ne gre za mutacijo na 

genu, ki je nosilec lastnosti, ampak na regulacijskem genu, ki zgolj uravnava izražanje 

nosilca lastnosti (slika 24). Regulacijskih genov se v osnovni šoli ne obravnava, zato je 

morda bolje, da učitelj to podrobnost izpusti in razlago o genotipski spremembi poenostavi. 

Učitelj lahko primer uporabi tudi za primerjavo pojmov dominanca, nepopolna 

(intermediarna) dominanca in kodominanca, ki so vsi vključeni v učni načrt. Kot je bilo že 

prej omenjeno, se je toleranco na laktozo obravnavalo kot avtosomsko dominantno 

lastnost, vendar pa sedaj iz rezultatov biopsij vemo, da heterozigoti izločajo količino 

laktaze vmesno količini laktaze, ki jo izločata homozigota. Če gledamo količino izločene 

laktaze, gre pri tem primeru za nepopolno-dominantno lastnost, saj imamo tri in ne dva 

fenotipa. 
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Primer sem opisal tako, da sem sledil znanstvenim odkritjem po časovnem zaporedju. Tak 

način razlage se mi zdi zelo pomemben zato, da se učenci seznanijo z delovanjem znanosti. 

Primer je s tega stališča še posebej zanimiv, ker je v poteku raziskav večkrat prišlo do 

zanimivih preobratov v razumevanju pojava (laktozna netoleranca ni bolezen, laktozna 

toleranca ni dominantna ampak nepopolna dominantna lastnost). Taki preobrati razlago 

lahko naredijo še bolj zanimivo za učence, hkrati pa pokažejo, da znanost ni nezmotljiva in 

postopoma napreduje do vedno bolj natančne razlage sveta. To pomaga preprečevati 

napačno predstavo o znanosti, da gre zgolj za zbirko nedvomljivih resnic. 

5.3.3.5 Priporočeni viri za učitelje 

Poljudnoznanstvena razlaga  Got lactase? na spletni strani Understanding evolution z 

opisom primera in veliko uporabnimi povezavami za učitelje. Stran je v angleškem 

jeziku. Dostopno na naslovu: 

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/news/070401_lactose 

Dokumentarec Got lactase? Film je v angleškem jeziku. Dostopno na naslovu: 

http://www.youtube.com/watch?v=umiLaW5AmKg. 

Jablonka E., Lamb M. J. 2009. Štiri razsežnosti evolucije. Ljubljana, Zavod RS za šolstvo: 

str. 283 - 287. Raznolikost kot eden izmed pogojev za evolucijo z naravnim izborom 

ni zgolj genetsko pogojena. Avtorici pokažeta, da obstajajo štiri razsežnosti evolucije 

oz. štirje sistemi dedovanja, ki so vanjo vpleteni: genetski, epigenetski, vedenjski in 

simbolni. Na omenjenih straneh je med drugimi primeri koevolucije genov in kulture 

opisan tudi primer evolucije tolerance na laktozo pri odraslem človeku. 

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/news/070401_lactose
http://www.youtube.com/watch?v=umiLaW5AmKg
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6 SKLEPI 

Rezultati vprašalnika, ki sem ga poslal slovenskim osnovnošolskim učiteljem biologije, 

kažejo na to, da imajo učitelji težave s poučevanjem evolucije z naravnim izborom, na kar 

so v anketi opozorili tudi sami. Anketiranci so se skoraj soglasno strinjali, da za 

kakovostno izvedbo pouka evolucije po novem učnem načrtu potrebujejo dodatno 

izobraževanje. Hkrati se jim je zdelo pomembno, da bi se za učitelje sproti pripravljala 

kakovostna in sodobna gradiva v slovenskem jeziku, ki bi sledila razvoju na področju 

biološke znanosti. Primeri naravnega izbora, ki so jih našteli v anketi, so večinoma stari 

primeri iz učbenikov za osemletno osnovno šolo, kar so pokazali rezultati analize starih 

učbenikov za slovenske osnovne šole. Analiza slovenskih osnovnošolskih učnih načrtov in 

učbenikov za biologijo je pokazala tudi na zmanjšan obseg poučevanja evolucije z 

naravnim izborom na slovenskih osnovnih šolah v obdobju veljave starega učnega načrta 

za devetletno osnovno šolo, kar je verjetno tudi razlog za težave, ki jih imajo sedaj 

slovenski osnovnošolski učitelji pri poučevanju evolucije z naravnim izborom. 

Glede na rezultate ankete, sem se odločil, da v pomoč učiteljem v diplomski nalogi opišem 

dva novejša primera raziskav evolucije z naravnim izborom in ju opremim z dodatnimi 

navodili ter komentarji. Tako ju bodo učitelji pri pouku biologije v osnovni šoli uporabljali 

brez, da bi si pri tem učenci ustvarili napačne predstave o evoluciji z naravnim izborom. 

V prihodnosti bodo učitelji verjetno potrebovali še več podobnih opisov primerov raziskav 

na področju evolucije z naravnim izborom, vendar pa upam, da bom s svojo diplomsko 

nalogo pomagal opozoriti na težavnost poučevanja evolucije z naravnim izborom in z 

opisanima primeroma vsaj malce pripomogel k bolj kakovostnemu poučevanju evolucije 

na slovenskih osnovnih šolah. 
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7 POVZETEK 

Kakovostno biološko znanje postaja vse bolj nepogrešljivo tako pri reševanju družbenih 

kot tudi osebnih problemov. Za razumevanje in ne zgolj poznavanje živega sveta pa je 

razumevanje evolucijske teorije bistvenega pomena. 

Raziskal sem zahteve glede poučevanja evolucijske teorije v osnovnošolskih učnih načrtih 

za biologijo iz različnih obdobij slovenskega šolstva in njim pripadajoče učbenike. 

Medtem ko je bilo v osemletni osnovni šoli pri pouku biologije evoluciji posvečeno 

praktično celotno zadnje leto z velikim poudarkom na razumevanju mehanizmov evolucije, 

se je po uvedbi devetletke od učiteljev zahtevalo le močno okrnjeno poučevanje evolucije 

v povezavi s sistematiko in evolucijsko zgodovino, nikjer pa ni bilo omenjeno obvezno 

razumevanje mehanizmov evolucije. Novi učni načrt za biologijo iz leta 2011 evolucijo 

obravnava kot osrednji koncept pri pouku biologije, zato me je zanimalo, kako dobro so 

učitelji pripravljeni na bolj podrobno poučevanje evolucije v osnovni šoli. 

Na ankete, ki sem jih poslal osnovnošolskim učiteljem biologije, je odgovorilo 35 

učiteljev. Čeprav sem prejel malo rešenih anket, so si bili rezultati teh tako podobni, da na 

njihovi podlagi vseeno lahko oblikujemo določene zaključke. Rezultati kažejo, da za 

pripravo na pouk večina učiteljev uporablja osnovnošolske učbenike. Med primeri 

evolucije z naravnim izborom, ki so jih učitelji našteli v vprašalniku, najdemo pretežno 

primere iz starih učbenikov za osemletno osnovno šolo, saj se tudi učitelji strinjajo, da 

učbeniki za devetletko ne vsebujejo veliko primerov evolucije z naravnim izborom. 

Učitelji z novejšimi primeri raziskav o evoluciji z naravnim izborom večinoma niso 

seznanjeni. V veliki meri se strinjajo in ocenjujejo, da je za poučevanje določenih 

bioloških tem (naravni izbor, gensko inženirstvo, fosili) občutno premalo gradiv v 

slovenskem jeziku. Učitelji se strinjajo tudi s tem, da je priprava gradiv, v katerih bi se 

lahko seznanili z novimi primeri evolucije z naravnim izborom, zelo pomembna. 

Da bi učiteljem biologije nudil podporo pri poučevanju evolucijske teorije, sem raziskal in 

opisal dva novejša primera raziskav evolucije z naravnim izborom, ki jih učitelji lahko 

uporabijo pri pouku biologije v osnovni šoli. Pripravil sem tudi primere vprašanj za 

preverjanje znanja. Prvi primer opisuje hitro evolucijo polinezijskega poljskega murna 

(Teleogryllus oceanicus) na Havajih, katerega populacije so pod vplivom zajedalca v veliki 

meri izgubile sposobnost oglašanja. Drugi primer opisuje evolucijski razvoj stalne laktozne 

tolerance pri človeku, ki je edini sesalec, pri katerem v nekaterih populacijah posamezniki 
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po prenehanju dojenja ne izgubijo sposobnosti prebavljanja laktoze. Stalna laktozna 

toleranca se je razvila sočasno s kulturo pitja mleka med 7.000 in 5.000 pr. n. št. 
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8 SUMMARY 

High-quality biological knowledge is becoming increasingly important in dealing with 

both social as well as personal problems. In order to really understand the living world 

however, the understanding of evolutionary theory is essential. 

I explore the requirements for the teaching of evolutionary theory in biology curricula from 

different periods of Slovenian education system and the corresponding textbooks. While in 

the eight-year elementary school in biology the whole last year was devoted to teaching 

evolution, with a strong emphasis on understanding the mechanisms of evolution, after the 

introduction of nine-year primary school teachers were only required to teach evolution in 

conjunction with systematics and evolutionary history, understanding of the mechanisms 

of evolution however wasn`t required. The new curricula for biology from 2011 regards 

evolution as a central concept in biology, so we wanted to explore how well elementary 

school teachers are prepared for teaching evolution in more detail. 

To our survey, which I have sent to the elementary school biology teachers, only 35 

teachers responded. Although I received only a few surveys, the results of these are so 

similar that on this basis, some conclusions can still be made. The results show that the 

majority of teachers use elementary school textbooks in preparation for class. Among the 

examples of evolution by natural selection the teachers listed in the questionnaire, we 

mostly find examples from old textbooks for eight-year elementary school. Teachers agree 

that textbooks for nine-year elementary school do not contain many examples of evolution 

by natural selection. Teachers are generally not familiar with more recent examples of 

research on evolution by natural selection. To a large extent they agree and estimate that 

there is a noticeable lack of materials in the Slovenian language for the teaching of some 

biological subjects (natural selection, genetic engineering, fossils). Teachers also agree 

with the fact that the preparation of materials, in which they could familiarize themselves 

with new examples of evolution by natural selection, is very important. 

In order to provide support for biology teachers in the teaching of evolutionary theory, I 

investigate and describe two recent case studies of evolution by natural selection that 

teachers can use in elementary school. I have also provided examples of questions for the 

examination. The first example describes the rapid evolution of the Polynesian field cricket 

(Teleogryllus oceanicus) on Hawaii. Under the influence of a parasitic fly cricket 

maleshave lost their ability to make sound. The second example describes the evolutionary 

development of permanent lactose tolerance in humans, as we are are the only mammal 
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species whose individuals in some populations do not lose the ability to digest lactose even 

in adulthood. Permanent lactose tolerance has evolved simultaneously with the culture of 

milk drinking between 7,000 and 5,000 BC. 
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Priloga 2: Tabela odgovorov učiteljev 

Legenda odgovorov je na koncu preglednice. 

Ident. št. anketiranca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 LEGENDA

Datum izpolnjevanja ankete
22.5.

2012

26.5.

2012

25.5.

2012

25.5.

2012

25.5.

2012

25.5.

2012
XXX

24.5.

2012

24.5.

2012

2.5.

2012

24.5.

2012 XXX = podatek manjka

Starost 40 47 33 51 51 40 41 51 49 50 46

Spol 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 = moški, 2 = ženski

Poučevani predmeti

naravoslovje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = prekrižan odgovor, XXX = neprekrižan odgovor

biologija 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kemija XXX XXX XXX XXX XXX 1 XXX XXX 1 1 XXX

gospodinjstvo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XXX XXX

naravoslovje in tehnika 1 XXX XXX XXX XXX XXX 1 XXX XXX XXX XXX

drugo XXX XXX XXX 1 XXX XXX XXX 1 1 XXX XXX 1 = navedba drugih predmetov (glej tabelo komentarjev), XXX = ni navedbe

Učiteljski staž 14 27 6 28 31 13 16 29 28 27 25

Dokončan študij

število predmetov 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 = enopredmetni, 2 = dvopredmetni, 

biologija 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = navedena študijska smer, XXX = nenavedena študijska smer

kemija XXX XXX XXX XXX XXX 1 XXX XXX 1 1 XXX

gospodinjstvo 1 1 1 1 1 1 1 XXX XXX 1

drugo - navedba 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1 XXX XXX 1 = navedba drugih predmetov (glej tabelo komentarjev), XXX = ni navedbe

Viri za pripravo pouka

osnovnošolski učbeniki 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 1 = nikoli, 2 = redko, 3 = včasih, 4 = pogosto, 5 = zelo pogosto, XXX = brez odgovora

srednješolski učbeniki 3 2 3 3 2 2 4 3 3 5 XXX

univerzitetni učbeniki 3 1 2 3 3 1 2 2 2 2 XXX

knjige 4 3 5 3 3 4 5 3 3 3 3

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

znanstveni članki 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1

internet 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 3

drugo - navedba XXX XXX 1 XXX 1 XXX XXX XXX XXX 1 XXX 1 = navedba drugih virov (glej tabelo komentarjev), XXX = ni navedbe

drugo -  pogostost XXX XXX 3 XXX 3 XXX XXX XXX XXX 3 XXX 1 = nikoli, 2 = redko, 3 = včasih, 4 = pogosto, 5 = zelo pogosto, XXX = brez odgovora

Zadovoljstvo s slovenski viri

človeška prebavila 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 1 = nezadostno, 2 = zadostno, 3 = dobro, 4 = prav dobro, 5 = odlično, XXX = brez odgovora

sistematika rastlin 4 4 3 4 2 4 5 2 5 3 3

fosili 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2

naravni izbor 2 2 3 4 2 4 3 2 4 2 2

Mendlovi poskusi 2 2 3 4 2 2 4 4 4 3 2

gensko inženirstvo 2 1 3 4 2 3 1 2 4 1 2

gozd ekosistem 4 4 4 4 3 4 5 3 5 3 4

3 Uporaba angleških virov 2 1 3 2 2 2 4 1 1 2 1 1 = nikoli, 2 = redko, 3 = včasih, 4 = pogosto, 5 = zelo pogosto

4 Znanje angleščine 3 XXX 3 3 4 2 3 1 1 2 1 1 = nezadostno, 2 = zadostno, 3 = dobro, 4 = prav dobro, 5 = odlično, XXX = brez odgovora

5 Priprava slovenskih gradiv 5 5 5 XXX 5 5 5 5 5 5 3 1 = popolnoma nepomebno, 2 = nepomembno, 3 = neopredeljen/a, 4 = pomembno, 5 = zelo pomembno, XXX = brez odgovora

6 Pomen izobraževanja 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 1 = se sploh ne strinjam, 2 = se ne strinjam, 3 = neopredeljen/a, se delno strinjam, 5 = se zelo strinjam

7 Nakup strokovne literature 2 3 2 2 2 3 2, 6 2 2 2 2

10 Sledenje evolucijski znanosti 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 1 = nezadostno, 2 = zadostno, 3 = dobro, 4 = prav dobro, 5 = odlično

11 Poučevanje v osemletki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = da, 0 = ne

11 Število let v osemletki 3 10 1 5 15 6 3 10 18 15 2 XXX= brez odgovora

12 Prihodnje sodelovanje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 = da, 0 = ne

Dodatni komentarji 1 XXX XXX XXX XXX 1 1 XXX XXX XXX XXX 1 = komentar (glej tabelo komentarjev), XXX = ni komentarja

1 = vedno odobreno, 2 = občasno odobreno, 3 = redko odobreno, 4 = nikoli odobreno,

5 =lastni znesek zadostuje, 6 = lastni znesek ne zadostuje, 7 = drugo
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Številka 

vprašanja



 

 

 

Ident. št. anketiranca 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 LEGENDA

Datum izpolnjevanja ankete
24.5.

2012

24.5.

2012

24.5.

2012

24.5.

2012

24.5.

2012

24.5.

2012

14.6.

2012

21.6.

2012

21.6.

2012

21.6.

2012

21.6.

2012 XXX = podatek manjka

Starost 49 34 38 35 36 42 44 48 39 43 51

Spol 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 = moški, 2 = ženski

Poučevani predmeti

naravoslovje 1 1 1 1 1 XXX XXX 1 1 1 1 1 = prekrižan odgovor, XXX = neprekrižan odgovor

biologija 1 1 1 1 XXX 1 1 1 1 1 1

kemija XXX XXX XXX 1 XXX XXX XXX 1 1 XXX XXX

gospodinjstvo XXX 1 1 1 1 XXX XXX 1 XXX XXX XXX

naravoslovje in tehnika XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

drugo XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1 XXX XXX XXX 1 = navedba drugih predmetov (glej tabelo komentarjev), XXX = ni navedbe

Učiteljski staž 28 10 12 11 12 18 15 27 15 20 27

Dokončan študij

število predmetov 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 = enopredmetni, 2 = dvopredmetni, 

biologija 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = navedena študijska smer, XXX = nenavedena študijska smer

kemija 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1

gospodinjstvo 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0

drugo - navedba XXX XXX XXX XXX 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1 = navedba drugih predmetov (glej tabelo komentarjev), XXX = ni navedbe

Viri za pripravo pouka

osnovnošolski učbeniki 4 5 4 3 4 5 2 4 4 5 5 1 = nikoli, 2 = redko, 3 = včasih, 4 = pogosto, 5 = zelo pogosto, XXX = brez odgovora

srednješolski učbeniki 3 3 1 2 4 4 5 3 3 4 3

univerzitetni učbeniki 3 2 1 2 2 3 4 2 2 3 1

knjige 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3

revije 3 2 1 2 3 4 3 3 3 4 3

znanstveni članki 2 2 1 1 1 2 2 3 1 3 1

internet 4 5 5 4 3 4 2 3 4 XXX 4

drugo - navedba XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1 XXX XXX XXX XXX 1 = navedba drugih virov (glej tabelo komentarjev), XXX = ni navedbe

drugo -  pogostost XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1 = nikoli, 2 = redko, 3 = včasih, 4 = pogosto, 5 = zelo pogosto, XXX = brez odgovora

Zadovoljstvo s slovenski viri

človeška prebavila 5 4 5 3 2 4 5 3 3 5 4 1 = nezadostno, 2 = zadostno, 3 = dobro, 4 = prav dobro, 5 = odlično, XXX = brez odgovora

sistematika rastlin 4 4 5 3 2 3 4 3 3 4 4

fosili 2 4 5 2 2 3 3 3 3 3 2

naravni izbor 2 4 5 2 2 3 3 3 3 3 2

Mendlovi poskusi 3 4 5 3 2 3 4 3 3 5 3

gensko inženirstvo 2 4 4 2 1 3 3 3 3 4 2

gozd ekosistem 3 4 5 4 3 4 4 3 3 5 3

3 Uporaba angleških virov 2 5 2 3 2 4 3 3 3 4 1 1 = nikoli, 2 = redko, 3 = včasih, 4 = pogosto, 5 = zelo pogosto

4 Znanje angleščine 2 5 2 2 1 3 2 2 4 5 2 1 = nezadostno, 2 = zadostno, 3 = dobro, 4 = prav dobro, 5 = odlično, XXX = brez odgovora

5 Priprava slovenskih gradiv 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 1 = popolnoma nepomebno, 2 = nepomembno, 3 = neopredeljen/a, 4 = pomembno, 5 = zelo pomembno, XXX = brez odgovora

6 Pomen izobraževanja 5 2 2 4 5 5 5 5 4 4 5 1 = se sploh ne strinjam, 2 = se ne strinjam, 3 = neopredeljen/a, se delno strinjam, 5 = se zelo strinjam

7 Nakup strokovne literature 2 1 2 2 3 2 7 3 2 2 7

10 Sledenje evolucijski znanosti 2 5 4 2 2 4 2 3 2 4 2 1 = nezadostno, 2 = zadostno, 3 = dobro, 4 = prav dobro, 5 = odlično

11 Poučevanje v osemletki 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 = da, 0 = ne

11 Število let v osemletki 10 2 2 0 4 8 XXX 15 6 4 10 XXX= brez odgovora

12 Prihodnje sodelovanje 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 = da, 0 = ne

Dodatni komentarji XXX 1 XXX XXX XXX XXX XXX 1 XXX XXX XXX 1 = komentar (glej tabelo komentarjev), XXX = ni komentarja

Številka 

vprašanja

1

2

1 = vedno odobreno, 2 = občasno odobreno, 3 = redko odobreno, 4 = nikoli odobreno,

5 =lastni znesek zadostuje, 6 = lastni znesek ne zadostuje, 7 = drugo



 

 

 

Ident. št. anketiranca 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 LEGENDA

Datum izpolnjevanja ankete
21.6.

2012

21.6.

2012

22.6.

2012

22.6.

2012

23.6.

2012

24.6.

2012

25.6.

2012

25.6.

2012

24.6.

2012

26.6.

2012

22.6.

2012
XXX

5.6.

2012 XXX = podatek manjka

Starost 49 40 34 62 39 47 55 38 47 44 51 46 31

Spol 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 = moški, 2 = ženski

Poučevani predmeti

naravoslovje 1 1 1 1 XXX 1 1 1 1 1 XXX 1 XXX 1 = prekrižan odgovor, XXX = neprekrižan odgovor

biologija 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XXX 1 1

kemija XXX 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1 1 1 1

gospodinjstvo 1 XXX XXX 1 1 1 1 XXX 1 XXX XXX XXX XXX

naravoslovje in tehnika XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

drugo XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1 XXX 1 1 XXX 1 1 = navedba drugih predmetov (glej tabelo komentarjev), XXX = ni navedbe

Učiteljski staž 26 15 6 38 13 19 28 12 24 20 27 24 3

Dokončan študij

število predmetov 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 = enopredmetni, 2 = dvopredmetni, 

biologija 1 1 1 1 1 1 1 1 XXX 1 1 1 1 1 = navedena študijska smer, XXX = nenavedena študijska smer

kemija 1 1 XXX 1 XXX XXX XXX XXX 1 1 XXX 1 1

gospodinjstvo 0 XXX XXX XXX 1 XXX 1 XXX 1 XXX XXX XXX XXX

drugo - navedba XXX 1 1 XXX XXX 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1 = navedba drugih predmetov (glej tabelo komentarjev), XXX = ni navedbe

Viri za pripravo pouka

osnovnošolski učbeniki 5 5 5 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 1 = nikoli, 2 = redko, 3 = včasih, 4 = pogosto, 5 = zelo pogosto, XXX = brez odgovora

srednješolski učbeniki 4 4 2 XXX 4 3 4 3 3 3 3 4 4

univerzitetni učbeniki 2 3 2 XXX 5 3 1 3 2 2 2 3 5

knjige 4 4 5 3 5 3 3 3 5 3 5 3 4

revije 4 3 5 XXX 5 4 2 3 4 3 4 3 3

znanstveni članki 3 1 1 XXX 5 2, 3 1 3 1 2 1 3 1

internet 5 4 5 4 3 3 4 3 5 4 5 4 5

drugo - navedba 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1 = navedba drugih virov (glej tabelo komentarjev), XXX = ni navedbe

drugo -  pogostost 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1 = nikoli, 2 = redko, 3 = včasih, 4 = pogosto, 5 = zelo pogosto, XXX = brez odgovora

Zadovoljstvo s slovenski viri

človeška prebavila 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 1 = nezadostno, 2 = zadostno, 3 = dobro, 4 = prav dobro, 5 = odlično, XXX = brez odgovora

sistematika rastlin 5 XXX 3 4 3 5 1 4 4 4 3 4 3

fosili 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 4 1

naravni izbor 3 2 3 4 2 3 1 2 3 3 3 4 1

Mendlovi poskusi 4 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 5 1

gensko inženirstvo 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 4 1

gozd ekosistem 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 3

3 Uporaba angleških virov 3 1 4 1 4 3 1 4 2 2 3 2 3 1 = nikoli, 2 = redko, 3 = včasih, 4 = pogosto, 5 = zelo pogosto

4 Znanje angleščine 4 2 4 1 4 4 1 4 1 2 3 2 4 1 = nezadostno, 2 = zadostno, 3 = dobro, 4 = prav dobro, 5 = odlično, XXX = brez odgovora

5 Priprava slovenskih gradiv 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 1 = popolnoma nepomebno, 2 = nepomembno, 3 = neopredeljen/a, 4 = pomembno, 5 = zelo pomembno, XXX = brez odgovora

6 Pomen izobraževanja 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 1 = se sploh ne strinjam, 2 = se ne strinjam, 3 = neopredeljen/a, se delno strinjam, 5 = se zelo strinjam

7 Nakup strokovne literature 2 3 3 2 2 7 3 3 2 2 2 2 1

10 Sledenje evolucijski znanosti 4 2 4 3 4 4 2 3 3 3 2 4 1 1 = nezadostno, 2 = zadostno, 3 = dobro, 4 = prav dobro, 5 = odlično

11 Poučevanje v osemletki 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 = da, 0 = ne

11 Število let v osemletki 8 XXX XXX 20 XXX 5 XXX 3 6 3 XXX 10 XXX XXX= brez odgovora

12 Prihodnje sodelovanje 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 = da, 0 = ne

Dodatni komentarji 1 XXX XXX 1 XXX 1 XXX 1 XXX XXX XXX 1 XXX 1 = komentar (glej tabelo komentarjev), XXX = ni komentarja

Številka 

vprašanja

1

2

1 = vedno odobreno, 2 = občasno odobreno, 3 = redko odobreno, 4 = nikoli odobreno,

5 =lastni znesek zadostuje, 6 = lastni znesek ne zadostuje, 7 = drugo



 

 

Priloga 3: Tabela komentarjev 

Vprašanje Ident. št. anketiranca Komentar

Poučevani predmeti

drugi predmet-i 4 sodobna priprava hrane, načini prehranjevanja

drugi predmet-i 8 sodobna priprava hrane, načini prehranjevanja

drugi predmet-i 9 podaljšano bivanje

drugi predmet-i 21 izbirni

drugi predmet-i 32 srednja šola

drugi predmet-i 34 likovna vzgoja

drugi predmet-i 35 podaljšano bivanje

drugi predmet-i 37 dedovanje

Dokončan študij

drugo 1 doizobraževanje naravoslovja

drugo 9 doizobraževanje naravoslovja

drugo 16 doizobraževanje naravoslovja

drugo 26 kemija in fizika

drugo 27 sociologija

drugo 30 dipl. Biologinja

Viri za pripravo pouka

drugo - vir 3 zapiski z izobraževanj, seminarjev

drugo - vir 10 literatura za tekmovanja, raziskovalno delo

drugo - vir 20 seminarji za učitelje, srečanja na strokovnih posvetih

drugo - vir 25 gradiva s seminarjev

Nakup strokovne literature

drugo 20 kupi sama, knjižnica

drugo 24 vodstvo šole bi odobrilo nakup strokovne literature, ampak denarja ni

drugo 27 sam si kupuje

drugo 29 kupi si tudi sama

drugo 30 se dogovori s knjižničarko, ki naroča literaturo

Dodatni komentarji

Komentarji - vsebina 1 Učitelji najbrž potrebujejo tudi dodatno izobraževanje iz genetike. Ni veliko časa za iskanje literature.

Komentarji - vsebina 6 Stari učbeniki so bili boljši od novih.

Komentarji - vsebina 7 V slovenščini je literature malo. Internetni viri so nepreverjeni. Dostop do knjig je otežen.

Komentarji - vsebina 13 Glede na šolske razmerje je znanja s fakultete preveč.

Komentarji - vsebina 21 Dodatna izobraževanja in prevedena elektronska gradiva so dobrodošla.

Komentarji - vsebina 25 Naravni izbor obravnava v povezavi z bojem za obstanek. Lučovnikov učbenik je bil vsebinsko odličen, a je vizualno neprivlačen.

Komentarji - vsebina 28 Ima občutek, da se vračamo nazaj v program osemletke.

Komentarji - vsebina 30 Za vprašanje 9 je uporabljala primere iz učbenika Evolucija (DZS 2010).

Komentarji - vsebina 32 Z evolucijo se je ukvarjala 10 let nazaj, sedaj pa se ji ne ljubi brskat po virih.

Komentarji - vsebina 36 Uporabni so članki iz revij (Proteus). V zadnjih letih je evoluciji namenjenih malo ur.  



 

 

Priloga 4: Vprašanja za učence: Hitra evolucija havajskih murnov 

 

1. V populaciji polinezijskih poljskih murnov na havajskem otoku Kauai so 

znanstveniki med samci opazili dva fenotipa. Pojoči samci imajo na spodnji 

strani prednjih kril zobce, tihi samci pa teh zobcev nimajo (glej spodnjo skico).  

Spodnja stran prednjih kril 

pri pojočih samcih 

Spodnja stran prednjih kril 

pri tihih samcih 

  

Ali samice za razmnoževanje lažje najdejo pojoči ali tihi samci in zakaj? Na 

kakšen način samci murnov pritegnejo samice in kakšno vlogo imajo pri tem 

zobci na spodnji površini prednjih kril? 

Predviden odgovor 

Samice lažje najdejo pojoči samci, ker se lahko oglašajo. Tihi samci zaradi 

odsotnosti zobcev oglašanja niso sposobni in samice tako težje najdejo. Samci 

murnov zobce enega prednjega krila podrgnejo ob rob drugega in tako ustvarijo 

zvok. 

Opombe 

Od učencev se ne zahteva poznavanja ostalih struktur oglaševalnega aparata, saj je 

bistveno, da razumejo princip delovanja. Tudi pojem stridulacija ni obvezen. 



 

 

2. Na otoku Kauai živi zajedalska muha, ki pri iskanju gostitelja uporablja 

izostren sluh. Njeni gostitelji so murni, v katere muha odloži svoja jačeca. 

Murni poginejo, ko se iz jajčec razvijejo ličinke, ki se hranijo s svojim 

gostiteljem. 

Predstavljaj si, da se murni naselijo v istem življenskem prostoru, v katerem 

živi tudi zajedalska muha. Za katero skupino samcev murnov pričakuješ, da 

bodo imeli v novem življenskem prostoru v povprečju daljšo življensko dobo? 

Pojoči ali tihi samci murnov? Razloži. 

Predviden odgovor 

V tem primeru bi imeli daljšo življensko dobo tihi samci. Ker se ne morejo oglašati, 

jih muha težje najde in tako ne poginejo zaradi poškodb, ki nastanejo zaradi ličink. 

 

3. Tihih samcev murnov je na otoku Kauai vedno več. Razloži, kako imajo tihi 

samci murnov sploh lahko potomce? 

Predviden odgovor 

Tihi samci murnov samice najdejo tako, da se zadržujejo v bližini pojočih samcev 

in prestrezajo tiste samice, ki so jih pojoči samci pritegnili s svojim oglašanjem. 

Opomba 

Satelitsko vedenje je izraz, ki ni nujen za razumevanje razmnoževalnih navad tihih 

samcev, zato tudi poznavanje imena za takšno vedenje ni obvezno. 

 



 

 

4. Predstavljaj si, da smo imeli v populaciji havajskega murna na nekem otoku 

80 samcev in vsi so bili pojoči. Na tem otoku se zajedalska muha ni naselila. Na 

isti otok smo leta 2000 preselili 20 tihih samcev z otoka Kauai. Kateri izmed 

spodnjih grafov bolje prikazuje spreminjanje števila pojočih in tihih samcev v 

tej populaciji, kakršnega bi pričakovali v obdobju osmih let? Utemelji svojo 

izbiro! 

  

Predviden odgovor 

Pričakovano spreminjanje deleža pojočih in tihih murnov bolje prikazuje graf 2. 

Ker pojoči samci lažje najdejo samice, bi imeli več potomcev kot tihi, zato bi se 

postopno zmanjševal delež tihih samcev. V odsotnosti zajedalske muhe tihi samci 

nimajo pri preživetju nobene prednosti pred pojočimi, zato na uspešnost 

razmnoževanja vpliva le spolni izbor s strani samic. 

 



 

 

Priloga 5: Vprašanja za učence: Evolucija stalne laktozne tolerance pri 

človeku 

 

1. Na spodnji sliki so trije zapisi enačbe kemijske reakcije, ki poteka v tankem 

črevesu sesalčjih mladičev. Zakaj je pomembno, da prebavni encim laktaza 

molekule večjega mlečnega sladkorja (laktoze) razgradi na manjše sladkorje? 

 

Predviden odgovor 

Razgradnja molekul večjega mlečnega sladkorja na manjše sladkorje je pomembna 

zato, ker samo manjši sladkorji lahko prehajajo iz prebavil v kri. Sladkorji so vir 

energije za telesne celice, brez laktaze pa do teh celic nikoli ne bi prispeli. 

Opombe 

Imena sladkorjev (laktoza, galaktoza, glukoza) niso bistvena za razumevanje, zato 

ni nujno, da jih učenec navede v svojem odgovoru. Razumeti mora zgolj, da je 

laktoza prevelika za prehod skozi steno tankega črevesa v kapilare in da produkti 

reakcije predstavljajo pomemben vir energije za celice. V osnovni šoli ni obvezno 

učiti o transportnih encimih, ki sodelujejo pri absorbciji prebavljenih snovi, zato 

lahko poenostavljeno razložimo, da je laktoza za absorbcijo prevelika. 



 

 

2. Ko sesalci odrastejo, stena tankega črevesa preneha izločati encim laktazo. 

Zakaj odrasli sesalci tega prebavnega encima ne potrebujejo? 

Predviden odgovor 

Sesalčje samice dojijo le mladiče. Ker odrasli sesalci mleka ne pijejo, ampak 

preidejo na druge oblike hrane, tudi laktaze ne potrebujejo več. 

 

3. Največ ljudi, katerih tanko črevo tudi v odraslosti izloča laktazo, v Evropi 

najdemo na severu. Zakaj so v preteklosti ljudje s to različico gena na severu 

Evrope lažje preživeli kot pa ljudje brez te mutacije? 

Predviden odgovor 

Tistim ljudem, ki so zaradi mutacije mlečni sladkor v mleku lahko prebavljali, je 

mleko v teh s hrano siromašnih okoljih predstavljalo dodaten vir hrane, nedostopen 

ostalim prebivalcem. 

 

4. V sušnih okoljih mleko lahko predstavlja tudi pomemben vir čiste pitne vode. 

Vendar pa pitje mleka ljudem, katerih tanko črevo v odraslosti laktaze ne 

izloča več, škoduje, saj povzroča drisko in druge prebavne motnje. 

Zakaj so imeli ljudje, katerih tanko črevo v odraslosti ne izloča laktaze, v 

sušnih krajih manjše možnosti za preživetje kot pa tisti, katerih tanko črevo 

tudi v odraslosti izloča laktazo? 

Predviden odgovor 

Voda je potrebna za preživetje. Taki ljudje bi ob pitju mleka trpeli za drisko in s 

tem izgubili veliko vode. V sušnih krajih bi bilo to lahko usodno. Če pa bi se pitju 

mleka izogibali, bi prav tako zaužili manj tekočine kot ostali ljudje in bi imeli 

zaradi tega manjše možnosti za preživetje in uspešno razmnoževanje kot ostali. 

 



 

 

5. V spodnji tabeli črka L označuje gen za prebavljanje laktoze, črka l pa gen, ki 

ne omogoča prebavljanja laktoze. Prikazanih je vseh 6 možnih kombinacij 

genotipov staršev. Genotipom staršev v isto vrstico dopiši možne genotipe 

potomcev! Vsem genotipom spodaj pripiši še njihov fenotip! Primer 1 je že 

rešen. 

 

  Starš 1 Starš 2 Možni genotipi potomcev 

Primer 1 

Genotip Ll Ll LL Ll ll 

Fenotip prebavlja 

laktozo 

prebavlja 

laktozo 

prebavlja 

laktozo 

prebavlja 

laktozo 

ne 

prebavlja 

laktoze 
Primer 2 

Genotip LL LL    

Fenotip      

Primer 3 

Genotip LL Ll    

Fenotip      

Primer 4 

Genotip LL ll    

Fenotip      

Primer 5 

Genotip Ll ll    

Fenotip      

Primer 6 

Genotip ll ll    

Fenotip      

 



 

 

Rešitev 

  Starš 1 Starš 2 Možni genotipi potomcev 

Primer 1 

Genotip Ll Ll LL Ll ll 

Fenotip prebavlja 

laktozo 

prebavlja 

laktozo 

prebavlja 

laktozo 

prebavlja 

laktozo 

ne prebavlja 

laktoze 

Primer 2 

Genotip LL LL LL   

Fenotip prebavlja 

laktozo 

prebavlja 

laktozo 

prebavlja 

laktozo 

  

Primer 3 

Genotip LL Ll LL Ll  

Fenotip prebavlja 

laktozo 

prebavlja 

laktozo 

prebavlja 

laktozo 

prebavlja 

laktozo 

 

Primer 4 

Genotip LL ll Ll   

Fenotip prebavlja 

laktozo 

ne prebavlja 

laktoze 

prebavlja 

laktozo 

  

Primer 5 

Genotip Ll ll Ll ll  

Fenotip prebavlja 

laktozo 

ne prebavlja 

laktoze 

prebavlja 

laktozo 

ne prebavlja 

laktoze 

 

Primer 6 

Genotip ll ll ll   

Fenotip ne prebavlja 

laktoze 

ne prebavlja 

laktoze 

ne prebavlja 

laktoze 

  

 

Opombe 

Če želimo težjo nalogo, lahko tabelo sestavimo tudi tako, da so znani genotipi 

potomcev in morajo učenci ugotoviti genotipe staršev in pripadajoče fenotipe. 
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