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POVZETEK 
 

Projekt ROSE je obsežna raziskava, ki preverja veliko dejavnikov, ki lahko vplivajo na odnos 

učencev do naravoslovja in tehnologije. V naši raziskavi smo se osredotočili samo na nekatere 

vidike, ker nas je zanimalo ožje področje biologije, in preverili, v katero smer se razvija odnos 

do biologije med našimi osnovnošolci. 

 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšen je odnos mladostnikov do biologije kot vede 

in biologije kot šolskega predmeta, kako zahteven se učencem zdi predmet biologija ter 

kakšno je njihovo mnenje o pouku biologije. Preverili smo tudi medsebojno povezanost 

učencev v razredu in dejavnike, ki so za učence pomembni pri izbiri poklica. Sodelovalo je 

351 učencev iz treh osnovnih šol (8. in 9. razred) in dijakov iz ene srednje šole (1. in 2. 

letnik). Podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom s 87 trditvami, ki so jih anketiranci 

ocenjevali z Likertovo lestvico.  

 

Ugotovili smo, da imajo osnovnošolci in srednješolci do biologije pozitiven odnos, zavedajo 

se njenega pomena in v šoli se jim ne zdi zahtevna. Pokazala se je razlika med osnovnošolci 

in srednješolci različne starosti v odnosu do biologije, mnenju o njeni zahtevnosti in o njenem 

pomenu. Med dekleti in fanti se je pokazala razlika pri odnosu do biologije in pri mnenju o 

pomenu biologije, pri mnenju o zahtevnosti biologije pa razlike ni bilo. Dejavniki, ki so 

pomembni za bodoči poklic, se povezujejo z odnosom do biologije, mnenjem o zahtevnosti 

biologije in mnenjem o pomenu biologije. 
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ABSTRACT 
 

ROSE project is a comprehensive study in which students' attitudes towards Science and 

Technology affected by many factors have been examined. In our study, only some aspects 

have been focused due to a narrower field of biology which has been interested in, and the 

direction of the attitude between Biology to elementary school students has been checked. 

 

The purpose of the master's work has been to determine the attitude of the teenagers to 

Biology as science and Biology as a school subject, how demanding the students find the 

subject of Biology and what is their opinion of the Biology teaching. The connection of the 

students in the classroom and the factors of a great importance for the students in choosing a 

profession have also been examined. A total of 351 students from three elementary schools 

(8th and 9th grade) and students from one high school (1st and 2nd year) have taken part. 

Data have been collected in the 87-statement-questionnaire and assessed by respondents with 

the Likert scale. 

 

A positive attitude to Biology of primary and secondary schools students and their awareness 

of the importance of Biology and not finding Biology in school difficult have been found out. 

A difference between elementary and high school students of different ages in relation to 

Biology, to the complexity of Biology and the importance of Biology has been shown. A 

difference between girls and boys in relation to Biology and the view of the importance of 

Biology have been shown while a difference in the complexity of Biology has not been 

shown. Factors relevant to future careers, the attitude towards Biology, the opinion of the 

complexity of Biology and the importance of Biology are linked. 
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1 UVOD 
 

 

V Sloveniji je že kar nekaj časa opazno zmanjševanje vpisa na naravoslovne in tehniške smeri 

študija in povečan vpis na družboslovne smeri. Razlog za to je lahko, da so vrednote in 

prioritete mladih drugačne, drugačne so tudi želje po načinu življenja, izobrazbi in karieri. Na 

to lahko vpliva tudi struktura gospodarstva v državi in več delovnih mest v dejavnostih, ki se 

ukvarjajo s storitvami. Tudi drugje v razvitem svetu je v zadnjih letih opazno vse manjše 

zanimanje mladih za naravoslovje, posledica tega pa je seveda manjše število strokovnjakov s 

teh področij, ki so temeljna za gospodarski razvoj (Dolinšek, 2008).  

 

Da bi se zanimanje mladih za naravoslovje povečalo, so bile izvedene številne raziskave, ki so 

ugotavljale, kateri dejavniki vplivajo na to. Slovenska raziskava v okviru projekta ROSE je 

bila izvedena leta 2006 (Dolinšek, 2008), zajela pa je osnovnošolce s povprečno starostjo 14 

let. Najobsežnejši tovrstni izvedeni projekt ROSE je bil izhodišče za našo raziskavo, ki je 

zajela samo del vprašanj iz projekta. Raziskavo smo prilagodili glede na naše potrebe. 

 

Magistrsko delo se deli na teoretični, raziskovalni in sklepni del. Teoretični del sestavljajo 

povzetki bistvenih ugotovitev, zbranih v že izvedenih raziskavah v Sloveniji in tujini, ki so 

ugotavljale odnos učencev do biologije ali naravoslovja, zanimivost učnih tem pri pouku in 

vpliv pouka biologije ali naravoslovja na izbiro poklica. V raziskovalnem delu smo preučili 

odnos mladostnikov v Sloveniji do biologije ter vpliv starosti in spola na ta odnos. Stališča 

smo merili s pomočjo Likertove lestvice, ki nam je pomagala preveriti tudi dejavnike, ki so za 

mladostnike pomembni pri izbiri poklica, in medsebojno povezanost učencev in dijakov v 

razredu. Z zbranimi rezultati smo v sklepih opisali, kakšen je odnos mladostnikov do biologije 

na šolah, kjer smo izvedli raziskavo. 

 

Rezultati naše raziskave so lahko v pomoč strokovnjakom in institucijam, ki se ukvarjajo z 

izobraževanjem na področju biologije. 
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1.1 CILJI 
 

V raziskavi smo želeli preveriti, kakšen je odnos osnovnošolcev in srednješolcev v Sloveniji 

do biologije. Zanima nas, kako pomembna se jim zdi biologija, kako zahteven se jim zdi 

predmet biologija, kakšno je njihovo mnenje o pouku biologije. V zvezi s tem smo preverili 

tudi medsebojno povezanost učencev v razredu in dejavnike, ki so za posamezne učence 

pomembni pri izbiri poklica. 
 

 

1.2 HIPOTEZE 
 

H1: Osnovnošolci in srednješolci v Sloveniji imajo do pouka biologije pozitiven odnos. 

 

H2: Osnovnošolcem in srednješolcem v Sloveniji se biologija ne zdi zahtevna. 

 

H3: Osnovnošolci in srednješolci v Sloveniji se zavedajo pomena biologije. 

 

H4: Med osnovnošolci in srednješolci različne starosti ni razlike v odnosu do biologije, 

mnenju o zahtevnosti biologije niti mnenju o pomenu biologije. 

 

H5: Med dekleti in fanti ni razlike v odnosu do biologije, mnenju o zahtevnosti biologije niti 

mnenju o pomenu biologije. 

 

H6: Dejavniki, pomembni za bodoči poklic, ne korelirajo z odnosom do biologije, mnenjem o 

zahtevnosti biologije niti mnenjem o pomenu biologije. 
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2 PREGLED LITERATURE 
 

 

Leta 2004 so na Norveškem zasnovali mednarodni primerjalni raziskovalni projekt ROSE 

(The Relevance of Science Education), s katerim so poskusili pojasniti dejavnike, ki vplivajo 

na učenje naravoslovja in tehnike skozi oči učencev. To pomeni, da ne merijo vsebinskega 

znanja učencev na področju naravoslovnih predmetov, temveč njihov odnos do teh ved. K 

temu jih je spodbudilo dejstvo, da se v zadnjih 20 letih v Evropi zmanjšuje zanimanje za 

študij naravoslovja in tehnike, posledica česar je zaostajanje evropskih držav v razvoju za 

ZDA in Japonsko. Pri oblikovanju metodologije so uporabili izkušnje iz raziskav TIMSS in 

PISA (Dolinšek, 2008). Cilj raziskave je bil zbrati podatke, ki bi pomagali izobraževanje 

oblikovati na tak način, da bi ta negativni trend ustavili oziroma obrnili.  

 

Med dejavniki, ki vplivajo na izbiro študija je tudi stopnja razvoja družbe. Raziskave so 

pokazale, da so v manj razvitih družbah znanstveniki bolj cenjeni kot v bogatejših družbah, 

medtem ko v razvitem svetu znanstveniki niso vzorniki mladostnikom (Sjøberg in Schreiner, 

2006). Schreinerjeva (2006) meni, da bi morali pri oblikovanju učinkovitega naravoslovnega 

izobraževanja upoštevati kulturo učencev, njihove prioritete in zanimanja. Čeprav je bilo v 

preteklosti opravljenih veliko raziskav, ki so ugotavljale odnos in zanimanje učencev za 

znanost, še vedno ne znamo odgovoriti na vprašanje, kako učence bolj pritegniti k pouku 

naravoslovja in jim približati naravoslovne poklice (Lavonen in sod., 2008). 

 

Prvo raziskavo v okviru projekta ROSE so izvedli leta 2005 v 25 državah Evrope, Azije, 

Afrike in Južne Amerike, leta 2008 pa je sodelovalo že 39 držav, vključno s Slovenijo. Pri nas 

je bila raziskava prvič izvedena leta 2006 na reprezentativnem vzorcu učencev 8. razreda 

osnovne šole in je pokazala, da rezultati naših učencev ne odstopajo bistveno od tistih v 

drugih evropskih državah (Dolinšek, 2008). 

 

Raziskava preverja, katere naravoslovne teme učenca zanimajo, njegov odnos do 

okoljevarstva, poznavanje znanosti, mnenje o znanosti in tehnologiji, dejavnike, povezane z 

izbiro poklica, izvenšolske izkušnje, mnenje o sebi kot raziskovalcu in njegov socialni status 

(The ROSE questionnaire).   

 

Projekt ROSE ugotavlja torej vse te vidike za celotno naravoslovje. Podobne, vendar bistveno 

manj obsežne raziskave o odnosu učencev do posameznih naravoslovnih ved pa so izvedli 

tudi drugi. Na biološkem področju so Prokop in sod. (2007) ugotavljali odnos do biologije 

med osnovnošolci tako, da so ga  merili s pomočjo treh ocen, ki so jih dali učenci, in sicer 

ocene zanimanja za biološke teme, pomena biologije na splošno in zahtevnosti pouka 

biologije. 

 

Na to, kakšen odnos imajo ljudje do biologije na splošno oziroma njenih posameznih 

področij, vpliva med drugim njihova starost. Več raziskav je pokazalo, da se s starostjo 

zmanjšuje zanimanje za biologijo (Prokop in sod., 2007, Gnidovec, 2012) in da živa bitja 

starejše učence manj pritegnejo kot mlajše (Strgar, 2008).  

 

Poleg starosti na odnos vpliva tudi spol, čeprav tu rezultati niso povsem enoznačni. Tako je 

Prokop s sodelavci (2007) ugotovil, da osnovnošolke na Slovaškem bolj zanima biologija kot 

osnovnošolce. Uitto in sod. (2006) pa so v svoji raziskavi, ki so jo izvedli na srednješolcih na 

Finskem, ugotovili, da dekleta pritegnejo druge biološke teme kot fante.  
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V turški raziskavi (Usak in sod., 2009), izvedeni na študentih naravoslovnih in družboslovnih 

smeri, pa pri nobeni skupini niso našli razlik med spoloma glede odnosa do biologije. 

 

Chang (2009) je v svojo raziskavo na Tajvanu vključil 942 učencev devetega razreda. 

Izpolnjevali so vprašalnik, povzet po raziskavi ROSE (The ROSE questionnaire), strinjanje z 

danimi trditvami so ocenjevali s pomočjo Likertove lestvice. Rezultati te raziskave so 

pokazali, da se fantje raje učijo naravoslovne predmete (vede o Zemlji, biologija, kemija) in 

imajo tudi bolj pozitiven odnos do tehnologije. Fantje so tudi bolj zainteresirani za učenje o 

trajnostnem razvoju v povezavi z življenjem in okoljem. Pomembne razlike pa sta pokazali 

samo postavki o trajnostnem razvoju v povezavi z okoljem in kemija. Ugotovili so, da dekleta 

niso zainteresirana za učenje o znanosti in tehnologiji, vendar pa so bile življenjske izkušnje z 

znanostjo in tehnologijo pri dekletih večje kot pri fantih. Dobljeni rezultati so pokazali tudi 

visoko pozitivno korelacijo med učenjem in življenjskimi izkušnjami, povezanimi z znanostjo 

in tehnologijo. Kot dobro so bili ocenjeni tudi načini spodbujanja deklet za učenje o znanosti 

in tehnologiji. 

Korelacije med učenjem in življenjskimi izkušnjami z znanostjo in tehnologijo so bile visoke, 

pomembna korelacija se ni pokazala samo med življenjskimi izkušnjami z informacijsko 

tehnologijo in učenjem kemije. Odnos učencev do tehnologije pa je pokazal pomembno 

korelacijo med njihovim učenjem in življenjskimi izkušnjami z znanostjo in tehnologijo 

(Chang, 2009). 

 

Jenkins (2006) je v raziskavo vključil 1277 učencev iz 34 šol v Veliki Britaniji, stari pa so bili 

14 in 15 let. Svoje strinjanje z danimi trditvami o tem, kaj bi se radi učili, so učenci ocenjevali 

s pomočjo štiristopenjske Likertove lestvice. Vprašalnik je spraševal še po temah, kot so 

njihova služba v prihodnosti, naravoslovni predmeti, izvenšolske izkušnje ter njihovo mnenje 

o znanosti in tehnologiji.  

Mnogo razlik med spoloma je bilo statistično značilnih. Dekleta so na splošno v odgovorih 

izražala manj samozavesti in so bila manj optimistična kot fantje (Jenkins, 2006). Učenci 

imajo pozitivne poglede na vlogo in prispevek znanosti in tehnologije, čeprav obstajajo tudi 

nekatere minimalne razlike. Menijo, da sta znanost in tehnologija pomembni za družbo, 

ustvarjata tudi boljše možnosti za prihodnje generacije in vsakdanje življenje naredita bolj 

zdravo, lažje in udobno. Manjša je stopnja strinjanja obeh spolov s tem, da so koristi znanosti 

večje od morebitnih škodljivih učinkov. Manjši delež deklet in fantov se strinja, da znanost in 

tehnologija pomagata izkoreniniti revščino in lakoto po svetu in da pomagata revnim. Fantje 

so bolj optimistični glede koristi znanosti in imajo več zaupanja v znanost, znanstvenike in 

znanstvene metode. Dekleta so podobno optimistična, vendar pa imajo manj zaupanja v 

znanost, znanstvenike in metode. Malo se jih tudi strinja, da znanost in tehnologija lahko 

rešita skoraj vse težave. Večina vprašanih meni, da znanost in tehnologija nista vzroka 

okoljskih problemov. 

Dojemanje znanosti in tehnologije pri učencih je povezano z izvenšolskimi izkušnjami in tudi 

s spolom. Zanimiva je ugotovitev, da se učenci ne strinjajo, da znanost in tehnologija 

pomagata reševati vprašanje revščine, po drugi strani pa se strinjajo, da država potrebuje 

znanost in tehnologijo, da se lahko primerno razvija (Jenkins, 2006). 

. 

Na Švedskem (Jidesjö, 2008) so raziskavo izvedli na osnovni in srednji šoli. Sodelovale so tri 

mestne osnovne šole na jugu Švedske, vključili pa so pet razredov. Tako je sodelovalo 112 

učencev (53 deklet in 59 fantov), starih 10, 11 in 12 let. Sodelovalo je tudi 29 srednjih šol, 

vsaka šola je sama izbrala razred, ki bo sodeloval v raziskavi.  
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Vključenih je bilo 751 učencev, starih 15 let. Izpolnjevali so vprašalnik, povzet po raziskavi 

ROSE, želeli pa so ugotoviti, kakšne so razlike med osnovnošolskimi in srednješolskimi 

dekleti in fanti na področju odnosa do znanosti in tehnologije. 

Ugotovili so (Jidesjö, 2008), da tako osnovnošolce kot srednješolce zanimata znanost in 

tehnologija. Tudi starost vpliva na zanimanje mladih za znanost in tehnologijo. Veliko tem, ki 

so jih osnovnošolci ocenili kot zanimive za učenje, se srednješolcem ni zdelo zanimivih. 

Podatki, zbrani v tej raziskavi, nam omogočajo, da naredimo primerjave med spoloma in 

obema starostnima skupinama. Mlajša dekleta zanimajo teme o živalih v domačem okolju, v 

drugih delih sveta, nevarne živali, ogrožene in izumrle živali, srednješolk pa te teme ne 

zanimajo in jih bolj pritegnejo zdravstveni problemi. Osnovnošolke zanima tema o vesolju, 

kar pa se pri srednješolkah ne pokaže. Srednješolke so pokazale tudi več zanimanja za teme o 

prehrani, zdravilih, sodobnih boleznih, kot so rak, HIV/AIDS in kako se zavarujemo pred 

spolno prenosljivimi boleznimi. Teme, ki so zanimive srednješolkam, na primer branje misli, 

šesti čut in intuicija, osnovnošolk ne zanimajo. Za to temo so nizko zanimanje pokazali tudi 

srednješolski fantje. Mlajša dekleta imajo enak odnos do vsebin, povezanih z znanostjo, kot 

starejši fantje. Teme, ki vključujejo kontracepcijo, ne zanimajo mlajših deklet, po drugi strani 

pa so spolno prenosljive bolezni in načini zaščite pred njimi na vrhu najljubših tem, ki 

zanimajo srednješolke. 

Veliko več istih tem kot pri dekletih zanima tako osnovnošolske kot srednješolske fante. 

Osnovnošolske fante bolj zanimajo teme, kot so, kako kasete, CD-ji in DVD-ji lahko shranijo 

glasbo in jo predvajajo, uporaba laserjev za tehnične namene in tudi izvor in evolucija 

življenja na Zemlji ter kloniranje živali. Te štiri teme srednješolskih fantov ne zanimajo, bolj 

pa so jim všeč teme, kako telovaditi, da ostanemo v formi, vesolje in pojavi, ki jih 

znanstveniki ne morejo razložiti. Zanimivo je dejstvo, da dve zelo pomembni temi, ozonski 

plašč in učinek tople grede osnovnošolskih fantov sploh ne zanimata, kar poudarja to, da 

sodobni izzivi ne zanimajo mlajših učencev. Presenetljivo je tudi, da srednješolce poleg 

motenj hranjenja, zanimata tudi plastična in kozmetična kirurgija (Jidesjö, 2008). 

Učenci se ne želijo učiti o odnosu med znanostjo in religijo, o kmetovanju ter alternativnih 

terapijah in njihovi učinkovitosti. Kot je bilo že ugotovljeno, veliko mlajših učencev zanima 

znanost, predvsem sama vsebina znanosti, ne pa tudi, kako ta vpliva na družbo (Littledyke, 

cit. v Jidesjö, 2008). Srednješolci so pokazali zelo malo zanimanja za pet tem, čeprav se z 

njimi srečujejo v vsakdanjem življenju. Te teme so rastline v njihovem okolju, kako gore, 

reke in oceani delujejo in se razvijajo, kako rastline rastejo in se razmnožujejo, kako delujejo 

detergenti in mila ter katere znanstvenike poznajo. 

 

Razlike med spoloma so raziskali že v mednarodni študiji ROSE (Schreiner, 2006) in 

usklajenost med dekleti in fanti v zahodnem svetu kaže na to, da nastanejo razlike zaradi 

kulturnih dejavnikov in ne zaradi različnih načinov poučevanja. Ta raziskava je pokazala, kaj 

se zdi učencem pomembno, da se učijo, in kaj se zgodi, če postavimo naravoslovje kot 

pomemben del v učni načrt. Katere vsebine vključimo v učni načrt, je odvisno od spola in 

starosti učencev. 

 

V naslednji raziskavi na Švedskem (Jidesjö, 2009) so ugotavljali, o katerih temah se želijo 

učiti švedski učenci in kakšno je njihovo mnenje o naravoslovju in tehnologiji. Sodelovalo je 

751 učencev, starih 15 let. Podatke so zbrali z vprašalnikom, povzetem po raziskavi ROSE, 

razdeljenem v sedem kategorij, v članku pa sta predstavljeni dve že omenjeni kategoriji. 

Učencem se zdi šolsko naravoslovje zanimivo, vendar ne, če ga primerjajo z drugimi 

predmeti. Strinjajo se, da bi se vsakdo v šoli moral učiti o naravoslovju in da je v vsakdanjem 

življenju tudi uporabno. Ne želijo pa si preveč učenja o tem, ker so druge teme bolj zanimive. 
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V naravoslovju ne vidijo perspektive za bodoči poklic, zelo malo si jih tudi želi izbrati tak 

poklic (Jidesjö, 2009). 

Razlik med spoloma je zelo malo, z nekaj izjemami. Zelo malo deklet si želi zaposlitve v 

tehnologiji, medtem ko so fantje pokazali malo bolj pozitiven odnos za tako kariero. 

Dekletom se zdi šolsko naravoslovje tudi težje kot fantom. Najbolj zanimive teme za učenje 

so moje telo, zdravje in bolezni. Želijo se učiti, kaj jesti in kako telovaditi, da bi ohranili 

zdravo telo ter kako alkohol, narkotiki in kajenje vplivajo na telo. Najmanj jih zanimajo teme, 

kako različni inštrumenti proizvajajo zvok, učinkovitost krem, da ohranjajo kožo mlado, kako 

proizvedemo in shranimo hrano, vrtnarjenje in kmetijski pridelki, kako delujejo optični 

instrumenti, ekološko kmetijstvo, rastline v našem okolju, kako delujejo detergenti in kako 

nafto pretvorimo v druge izdelke (Jidesjö, 2009). 

Nekatere teme so zanimive za oba spola, pri nekaterih pa prihaja do razhajanj. Tema o tem, 

kako telovaditi, da bi ohranili zdravo telo in tema vesolje se zdita zanimivi fantom in 

dekletom. Dekleta bolj zanimajo teme, kot so človeško telo, zdravje, bolezni, droge, motnje 

prehranjevanja, splav in zakaj sanjamo. Fante pa bolj zanimajo teme, kot so vesolje, 

eksplozivne kemikalije, orožje, bombe in nova tehnologija. Učence, ki nameravajo študirati 

naravoslovje, zanimajo iste teme kot druge učence (Jidesjö, 2009).  

 

V raziskavo na Japonskem (Ogawa, 2004) so vključili 19 šol, vključenih pa je bilo 560 

učencev devetega razreda. Na rezultatih trditev, da je šolska znanost zanimiva in da imajo 

naravoslovne predmete raje kot večino drugih šolskih predmetov, so učence razvrstili v štiri 

skupine.  

V prvi skupini so učenci, ki jih zanima šolska znanost in imajo radi naravoslovne predmete, v 

drugi skupini so učenci, ki jih zanima šolska znanost, vendar imajo raje druge predmete, v 

tretji so tisti, ki jih šolska znanost ne zanima in imajo raje druge predmete in v četrti skupini 

so tisti, ki jih šolska znanost ne zanima, vendar imajo radi naravoslovne predmete. V prvo 

skupino se je uvrstilo 181 učencev, v drugo 175, v tretjo 181 in v četrto samo 13 učencev. Da 

je v četrti skupini tako malo učencev, lahko razložimo tako, da jih šolska znanost ne zanima, 

vendar imajo naravoslovne predmete radi zaradi praktičnega dela, poskusov in ker uporabljajo 

opremo in znanstvene aparate. Zaradi majhnega števila učencev, so četrto skupino izključili iz 

raziskave. (Ogawa, 2004). 

Temi, kako mobilni telefoni oddajajo in prejemajo sporočila ter možne nevarnosti sevanja 

mobilnih telefonov in računalnikov, ne pokažeta bistvenih razlik pri dekletih, velike razlike pa 

najdemo pri fantih (Ogawa, 2004). Tudi dekleta v tretji skupini kažejo interes za te teme, to pa 

zato, ker ta dekleta pogosteje uporabljajo mobilni telefon kot pa fantje v katerikoli skupini. 

Rada tudi pošiljajo sporočila, medtem ko pri fantih tega ni opaziti. Čeprav dekleta v tretji 

skupini na splošno ne kažejo zanimanja za znanost in tehnologijo, jih teme, kot sta delovanje 

mobilnih telefonov in možni stranski učinki delovanja mobilnih telefonov na človeško telo, 

zelo zanimajo. To pa zato, ker se zavedajo, da v vsakdanjem življenju potrebujejo mobilni 

telefon. Na podlagi teh ugotovitev bi učitelji lahko razširili učne dejavnosti tudi na področje 

mobilnih telefonov. 

Nekaj razlik najdemo tudi pri izvenšolskih izkušnjah Japonskih učencev (Ogawa, 2004). Kar 

nekaj učencev preživi počitnice na podeželju z družino in precej jih ima izkušnje z 

nomadskim načinom življenja, ki je v nekaterih delih sveta še vedno priljubljen. Dekleta in 

fantje iz prve skupine imajo največ izkušenj glede oskrbe živali na kmetiji, medtem ko imajo 

dekleta in fantje iz tretje skupine najmanj takih izkušenj. Tukaj se pokaže povezava med 

neposrednimi izkušnjami in pozitivnim odnosom učencev do naravoslovja. 
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Pomembne razlike med vsemi tremi skupinami so tudi glede obiska naravoslovnih središč in 

muzejev ter glede branja naravoslovnih knjig (Ogawa, 2004). Prva skupina ima na področju 

teh tem veliko izkušenj, tretja skupina pa najmanj. Prva skupina veliko bere o naravi in 

znanosti, medtem ko tretja skupina prebere zelo malo knjig in revij. 

 

V raziskavi na Švedskem (Oscarsson, 2009) je sodelovalo 751 učencev iz 29 srednjih šol, 

starih 15 let. Poleg učencev je vprašalnike rešilo tudi 110 učiteljev naravoslovja. Podatke so 

zbrali z vprašalnikom, povzetim po raziskavi ROSE. V članku je predstavljena primerjava 

med tem, kakšna stališča do znanosti in tehnologije imajo srednješolski učitelji naravoslovja 

in kakšna učenci ter katere teme poučujejo učitelji in o katerih temah se želijo učiti učenci. 

V prvem delu vprašalnika je 16 trditev spraševalo po mnenju učiteljev in učencev o znanosti 

in tehnologiji. Ocenjevali so svoje strinjanje o pomembnosti znanosti in tehnologije v družbi, 

nekaj trditev pa je spraševalo tudi o znanstvenikih in njihovem delu. Drugi del vprašalnika je 

učence spraševal o temah, ki se jih želijo učiti, vseboval je 108 trditev. Te trditve so združili v 

sklope, kot so strah, spektakularni pojavi, tehnološki izumi in ideje, lepota, nega, estetski 

vidiki, zdravje, osebna uporaba in pomen v vsakdanjem življenju. Ta del vprašalnika so za 

učitelje prilagodili, in sicer jih je spraševal po tem, katere teme poučujejo. Tretji del 

vprašalnika je spraševal po mnenju učiteljev o njihovih naravoslovnih predmetih. 21 vprašanj 

je učitelje spraševalo po tem, kaj se jim zdi pomembno za učence, 19 vprašanj pa po tem, kaj 

jih vodi pri pouku naravoslovja (Oscarsson, 2009). 

Na splošno imajo srednješolski učitelji naravoslovja pozitivne poglede na znanost in 

tehnologijo, strinjajo se, da lahko pomagata pozdraviti različne bolezni, da se ves čas razvijata 

in spreminjata (Oscarsson, 2009). Znanstvenikom ne zaupajo vedno, nevtralno in objektivno 

mnenje imajo tudi glede tega, ali lahko znanost in tehnologija rešita vse težave. Ne vedo, ali 

znanost in tehnologija lahko pomagata revnim ter izkoreninita lakoto in revščino po svetu. 

Skoraj enako so na ta vprašanja odgovorili tudi učenci. 

Nekatere teme, ki jih učitelji poučujejo, učencev ne zanimajo (Oscarsson, 2009). Nasprotno 

pa tem, ki so jih učenci ocenili kot zanimive, učitelji ne poučujejo. Tukaj se pokažejo 

nasprotni interesi. Po mnenju učiteljev se za ohranjanje interesov učencev za naravoslovne 

predmete zdijo pomembne izvenšolske izkušnje, eksperimentalno delo, izleti v naravo, 

ekskurzije, branje znanstvenih revij in knjig, gledanje znanstvenih oddaj, pisanje 

laboratorijskih poročil in podobno. Pri načrtovanju izobraževalnih vsebin se učiteljem zdijo 

pomembne lastne misli in ideje, izvenšolske izkušnje in želje učencev. Želijo pa se izogniti 

idejam z interneta, televizije, revij, stikom s podjetji in željam staršev.  

 

V članku (Sjøberg in Schreiner, 2006) so predstavljeni podatki iz raziskave ROSE, in sicer 

kakšen odnos imajo učenci iz različnih kultur do znanosti in tehnologije. Dekleta in fantje iz 

raziskave so stari 14 do 16 let. V tej analizi so se osredotočili na učence iz Azijskih držav, ki 

so jih primerjali z učenci z drugih celin in kultur. V grafih so države uredili tako, da so 

sosednje države dali skupaj in po stopnji razvoja, tako da so bolj razvite države na spodnjem 

delu grafa. Zelo malo učencev bi izbralo znanost in tehnologijo za nadaljnje izobraževanje in 

poklic in tudi zelo malo učencem se šolska znanost zdi zanimiva. Kljub temu pa so vidiki 

znanosti in tehnologije zanimivi kar nekaj učencem. 

Japonska je geografsko bližje Filipinom in Maleziji kot pa Evropi, vendar učence zanimajo 

podobne teme kot evropske učence (Sjøberg in Schreiner, 2006). Verjetno zato, ker je 

Japonska zelo razvita država. Učence iz Malezije, Filipinov, Indije in Bangladeša prav tako 

zanimajo podobne teme.  Odnos ruskih učencev do znanosti je podoben odnosu učencev iz 

Latvije in Estonije. Ti ruski učenci prihajajo iz Karelije, to je iz regije blizu Finske in Baltskih 

držav.  
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Na splošno imajo mladi pozitiven odnos do znanosti in tehnologije. Mladi iz Bangladeša, 

Indije, Filipinov in Malezije imajo pozitiven odnos, na Japonskem pa so mladi bolj neodločni 

in skeptični do vloge znanosti in tehnologije v družbi kot pa v drugih državah. Ne strinjajo se 

s trditvijo, da so koristi znanosti večje od morebitnih škodljivih učinkov (Sjøberg in 

Schreiner, 2006). 

Velika razhajanja med državami so bila pri trditvi »rad bi postal znanstvenik«. V zelo razvitih 

državah je strinjanje s to trditvijo zelo nizko, v manj razvitih državah pa se učenci bolj 

strinjajo (Sjøberg in Schreiner, 2006). Fantje se s to trditvijo strinjajo bolj kot dekleta, ta 

razlika med spoloma je posebej opazna na Japonskem.  

Velike razlike med državami in še večje razlike med spoloma pa se pojavijo pri trditvi »rad bi 

dobil službo v tehnologiji« (Sjøberg in Schreiner, 2006). Fantje v razvitih državah so to 

trditev ocenili s povprečno oceno, dekleta pa se z njo sploh ne strinjajo. Fantje in dekleta v 

državah v razvoju se bolj strinjajo s to trditvijo. Tudi tukaj se pojavijo razlike med spoloma, 

vendar niso tako opazne kot pri razvitih državah. V veliko državah, seveda z odstopanji, 

kažejo dekleta več zanimanja za študij biologije, ekologije, medicine in veterine, fantje pa so 

bolj nagnjeni k študiju tehnike in fizike. Teme, ki se zdijo zelo zanimive učencem v 

Bangladešu in Ugandi, sploh ne zanimajo učencev v bolj razvitih državah, kot so Japonska, 

Finska, Norveška in Islandija. Bolj kot je država razvita, manj zanimanja kažejo učenci za 

učenje o znanosti in tehnologiji. Na to vplivajo vrednote mladih, pogledi nase, na okolico in 

svet ter kultura, v kateri odraščajo. 

 

Sjøberg in Schreiner (2010) sta v svojem članku predstavila pregled ROSE projekta in ključne 

ugotovitve. Z vprašanji naravoslovnega izobraževanja se poleg uradnih nacionalnih 

izobraževalnih ustanov, kot so ministrstva za izobraževanje, ukvarjajo tudi učitelji 

naravoslovja, raziskovalci na akademskem področju naravoslovnega izobraževanja ter 

nacionalne in mednarodne organizacije, kot so UNESCO, EU, OECD, ki podpirajo raziskave. 

ROSE je raziskovalni projekt s široko mednarodno udeležbo, ki obravnava predvsem 

afektivne razsežnosti odnosa učencev do znanosti n tehnologije. Namen je zbrati in analizirati 

podatke o več dejavnikih, ki vplivajo na odnos učencev do znanosti in tehnologije in njihovo 

motivacijo za učenje o znanosti in tehnologiji v različnih kulturah. Zbirajo podatke o njihovih 

izvenšolskih izkušnjah, o tem, katere teme se zdijo učencem zanimive, o njihovih izkušnjah in 

pogledih na šolsko naravoslovje, o odnosu do znanstvenikov v družbi ter željah in prednostnih 

nalogah glede okoljskih izzivov. Ciljna populacija so učenci, stari 15 let. Namen raziskave 

ROSE je zbrati podatke o pogledih, stališčih in interesih mladih kot izhodišče za nadaljnjo 

razpravo.  

Pri raziskavi ROSE je sodelovalo 40 držav, še veliko več pa jih je pokazalo zanimanje za 

projekt (Sjøberg in Schreiner, 2010). Partnerji ROSE so sodelovali na konferenci ESERA 

(European Science Education Research association) in IOSTE (International Organization for 

science and Technology Education) ter na posebnih ROSE delavnicah, ki so jih gostili v več 

evropskih državah in v Maleziji. Države, ki so izpolnjevale merila za kakovost podatkov in so 

jih vključili v primerjalno analizo, so bile: Avstrija, Anglija, Bangladeš, Bocvana, Češka, 

Danska, Estonija, Finska, Gana, Grčija, Islandija, Indija (Gujarat), Indija (Mumbai), Irska, 

Japonska, Latvija, Lesoto, Malezija, Nemčija, Norveška, Filipini, Poljska, Portugalska, 

Rusija, Slovenija, Svazi, Španija, Škotska, Švedska, Trinidad, Turčija, Uganda in Zimbabve. 

Svoja poročila so objavile tudi Brazilija, Francija, Italija, Izrael in Tajvan, vendar njihovih 

podatkov niso vključili v mednarodno podatkovno datoteko. Sodelujoči naj bi uporabljali 

naključno vzorčenje, vendar nekatere države tega niso izpolnile zaradi različnih razlogov, 

predvsem zaradi omejenih finančnih virov. 
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Ključne ugotovitve so bile, da se učencem v večini držav zdita znanost in tehnologija 

pomembni za družbo. Da je zaradi znanosti in tehnologije naše življenje bolj zdravo, lažje in 

udobnejše, se bolj strinjajo učenci v manj razvitih država, bolj skeptični glede tega pa so v 

severnih evropskih državah in na Japonskem, s čimer se tudi bolj strinjajo dekleta kot fantje. 

Skeptični glede trditve, da bodo nove tehnologije delo naredile bolj zanimivo, so v severnih 

evropskih državah in na Japonskem, s čimer se dekleta bolj strinjajo kot fantje. Da so koristi 

znanosti večje od morebitnih škodljivih učinkov, se strinjajo v večini držav, učenci na 

Japonskem pa se s tem ne strinjajo (Sjøberg in Schreiner, 2010). 

 

Naravoslovje v šolah zajema 16 trditev. Pri trditvi, da je šolsko naravoslovje manj zanimivo 

kot drugi predmeti, se pokaže velika razlika med spoloma (dekleta se manj strinjajo), 

predvsem se to pokaže v bogatejših državah (Sjøberg in Schreiner, 2010).  

Podobno se je pokazalo pri trditvi, da jim je šolsko naravoslovje odprlo oči za nove in 

zanimive poklice. S trditvijo, da je šolsko naravoslovje povečalo njihove karierne možnosti, 

se manj strinjajo v štirih angleško govorečih državah kot pa v drugih delih Evrope. V večini 

evropskih držav se več kot polovica učencev strinja s tem, da jim je šolska znanost pokazala 

pomembnosti znanosti in tehnologije za naš način življenja. Tukaj so razlike med spoloma 

zelo majhne (Sjøberg in Schreiner, 2010). 

 

O katerih temah se želijo učenci učiti in katere teme se jim zdijo zanimive, preverja 106 

trditev. Učenci v manj razvitih državah pokažejo več zanimanja za učenje skoraj vseh 

navedenih tem, najmanj pa učenci severnih evropskih držav in Japonske (Sjøberg in 

Schreiner, 2010). Teme, ki jih pogosto najdemo v učnih načrtih, ne zanimajo učencev iz 

evropskih in tudi drugih bolj razvitih držav. Tema, kako rastline rastejo in se razmnožujejo, 

večine učencev sploh ne zanima, tema o kemikalijah, njihovih lastnostih in kako reagirajo, 

učencev prav tako ne zanima, sploh pa ne deklet. Enako se pokaže pri temi o znanih 

znanstvenikih. Zelo malo zanimanja učenci pokažejo tudi za temo o detergentih, milih in 

njihovem delovanju. Fante bolj zanimajo teme o tehniki, mehaniki, elektriki ter spektakularne 

in nasilne teme. Dekleta pa bolj zanimajo teme o zdravju, medicini, človeškem telesu, lepoti, 

etiki, estetiki, paranormalne teme in svetovna čudesa. 

 

Raziskava ROSE vsebuje tudi 18 trditev, ki preverjajo odnos mladih do okoljskih problemov. 

Na splošno se zdijo okoljska vprašanja pomembna vsem, vendar bolj dekletom. S trditvijo, da 

bi ljudje morali bolj skrbeti za okolje in da nanj lahko vpliva vsak posameznik, se bolj 

strinjajo dekleta. Fantje menijo, da so problemi pretirani in zaupajo strokovnjakom, da jih 

bodo rešili. Fantje se bolj kot dekleta strinjajo s tem, da znanost in tehnologija lahko rešita vse 

okoljske probleme. Dekleta menijo, da vsak posameznik lahko vpliva na to in so pripravljene 

sprejeti vse posledice take odločitve (Sjøberg in Schreiner, 2010). 

 

26 trditev preverja tudi dejavnike, ki so pomembni za bodoči poklic. Rezultati so potrdili 

začetne domneve, da imajo bistven pomen vrednote in stališča, s čimer se dekleta v vseh 

kulturah še bolj strinjajo kot fantje. Najmanj pomembne se vrednote in stališča zdijo fantom v 

bogatih nordijskih državah (Sjøberg in Schreiner, 2010). Za dekleta je pomembno sodelovanje 

z ljudmi in pomoč ljudem, kar pa sploh ne zanima fantov v Skandinaviji (Danska, Norveška, 

Švedska). Za fante je pomembno delo z rokami, stvarmi, stroji in orodji. Fantom se bolj kot 

dekletom zdi pomembno lahko delo, da zaslužijo veliko denarja, postati slaven in postati šef 

na delovnem mestu. 

Zelo malo mladih se strinja s trditvijo »rad bi postal znanstvenik«, še posebej se s tem strinja 

zelo malo deklet. Bolj ko je razvita država, manjša je želja mladih, da bi postali znanstveniki. 

V revnejših državah, pa si skoraj vsak želi postati znanstvenik, vendar jih zelo malo dobi to 
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priložnost. Manj kot polovica fantov in še manj deklet bi imelo poklic v tehnologiji, kar 

opazimo v vseh bolj razvitih državah, najbolj je to opazno na Japonskem. V revnejših državah 

pa si jih zelo veliko želi poklic v tehnologiji (Sjøberg in Schreiner, 2010). 

 

Iz zbranih podatkov, statistik in poročil je očitno, da se sektor znanosti in tehnologije v Evropi 

sooča z resno težavo, to je zaposlovanjem. Nizek delež deklet, ki se odločijo za študij in 

poklic naravoslovja, matematike ali tehnologije, je pomembna skrb v večini držav. Podatki iz 

raziskave ROSE lahko dajo vpogled v to, kako povečati interes deklet in njihovo motivacijo 

za študij in poklic na teh področjih. Dekleta so bolj kot fantje usmerjena v vrednote. Lahko 

rečemo, da so bolj idealistične, usmerjene v ljudi, kot tudi v skrb za okolje (Sjøberg in 

Schreiner, 2010). 

 

V raziskavo na Islandiji (Stefánsson, 2006) so vključili 620 učencev (310 deklet in 310 

fantov), starih 15 let, kar je bilo takrat 14 % vseh učencev desetega razreda na Islandiji. 

Vprašalnik so povzeli po raziskavi ROSE, vseboval je 58 trditev. Vprašalnik je bil razdeljen 

na tri dele, v prvem delu je bilo 26 trditev, ki so vsebovale vprašanja  o poklicu, v drugem in 

tretjem delu pa je bilo 32 trditev o pogledu na znanost in tehnologijo ter  mnenju učencev o 

šolskem naravoslovju in tehnologiji. 

Rezultati so pokazali, da učence na splošno zanima šolsko naravoslovje in da ga imajo pri 

pouku dovolj. Pozitiven odnos med trditvama, da je šolsko naravoslovje lahko prihodnost za 

poklicno kariero in da se učenci zanimajo za biologijo, je pokazal, da bi učenci radi obiskali 

več delovnih mest, ki so povezana z naravoslovjem, in tako prišli v stik z resnično znanostjo. 

Nekateri učenci so se strinjali s trditvijo, da bi se morali vsi v šoli učiti naravoslovje, drugi pa 

se s tem niso strinjali. Naravoslovje je po mnenju učencev zamudno in težko (Stefánsson, 

2006). 

Učenci povezujejo znanost in tehnologijo predvsem s stroji in inovacijami, znanost se jim zdi 

pomembna za družbo, ni pa nujno pomembno, da se o tem učijo vsi učenci (Stefánsson, 

2006). Islandski učenci imajo tudi razvito kritično razmišljanje glede vprašanj o znanosti in 

tehnologiji. Velika večina učencev se ni strinjala z izjavo, da bosta znanost in tehnologija 

rešili vse težave. S to trditvijo se bolj strinjajo fantje kot pa dekleta. Učenci so imeli težave 

tudi pri povezavi znanosti in tehnologije z islandskimi podjetji in možnimi zaposlitvami. 

Podjetja, ki so jih navedli, pa po njihovem mnenju nimajo privlačnih delovnih mest, ker je 

delovna atmosfera neosebna in ne omogoča dovolj časa za prijatelje in družino. Kljub temu pa 

so ta delovna mesta označili kot pomembna za državno gospodarstvo. 

Učencem se izraz znanstvenik zdi neprivlačen, zelo malo znanstvenikov tudi poznajo. 

Zdravnikov, inženirjev in ostalih, ki delajo v biokemiji, niso označili kot znanstvenike. 

Učenci poznajo znanstvenika kot nekoga, ki dela poskuse in pomaga ljudem lajšati življenje z 

inovacijami (Stefánsson, 2006). 

Kot privlačno kariero so označili medicinsko stroko, zato ker je pomembna, zabavna, 

zanimiva, omogoča dobro plačo in možnost napredovanja. Veliko učencev je pokazalo 

nerealno sliko o svojem bodočem poklicu, želeli bi imeti tudi več informacij o poklicih, 

povezanih z znanostjo (Stefánsson, 2006). Televizija je glavni vir informacij o znanstvenih 

poklicih, pomembni so tudi internet in starši. Zanima jih delo, kjer bi lahko pomagali ljudem, 

ki bi jim omogočilo spodobno plačo, veliko počitnic in dobro delovno atmosfero ter bilo 

zabavno.  

 

Tudi v Izraelu je Trumper (2006) izvedel raziskavo kot del ROSE projekta. Raziskava je 

zajela 635 učencev devetega razreda iz 25 šol. Zanimal ga je interes učencev za biologijo ob 

koncu njihovega obveznega šolanja, kar je povezano tudi z njihovim mnenjem o 
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naravoslovnih predmetih, izvenšolskimi izkušnjami z biologijo in odnosom do znanosti in 

tehnologije.  

Raziskava je pokazala, da obstaja zanimanje za učenje biologije, vendar ne veliko; dekleta so 

zanjo pokazala večje zanimanje kot fantje. Zanimanje učencev za učenje biologije so tesno 

povezali z njihovim negativnim mnenjem o naravoslovnih predmetih. Učence bolj zanimajo 

predmeti, povezani z osebnim življenjem učencev in njihovimi potrebami, zanima jih 

biologija človeka, manj pa se zanimajo za rastline in živali. Biologija, ki se jo učijo v šoli, pa 

ne zanima učencev s pozitivnim pogledom na znanost, torej tistih, ki se jim zdi znanost 

pomembna za njihovo prihodnost in ki jih zanimajo naravni pojavi. Te ugotovitve so sprožile 

kritična vprašanja o uvajanju sprememb v izraelske učne načrte v osnovnih in srednjih šolah, 

saj je bil njihov cilj prihodnje generacije pripraviti za življenje v znanstveno-tehnološki dobi 

(Trumper, 2006).  

 

V raziskavo na Finskem (Uitto in sod. 2006) so vključili 3626 učencev iz 75 šol s povprečno 

starostjo 15 let. Uporabili so vprašalnik povzet po raziskavi ROSE in ga prevedli v finščino. 

Vprašalnik je vseboval 108 trditev o zanimanju učencev o naravoslovnem izobraževanju, 61 

trditev pa je spraševalo po izvenšolskih dejavnostih. 

Dekleta in fante pri biologiji zanimajo različne teme. Več fantov kot deklet je pokazalo 

zanimanje za osnovne procese v biologiji, kot so celični pojavi in ekologija. Več deklet kot 

fantov pa zanimajo teme o človeškem telesu, zdravju, še posebej pa osebni videz, telovadba, 

zdrava prehrana in motnje hranjenja. Izvedena je bila tudi mednarodna primerjalna raziskava, 

ki je ugotovila, da je več kot 43 % finskih deklet in 20 % fantov, starih 15 let, nezadovoljnih s 

svojo težo (Mulvihill, Németh in Vereecken, cit. v Uitto in sod., 2006). 

Dekleta in fantje imajo tudi različne izvenšolske izkušnje. Dekleta zanimajo gospodinjska 

dela, kot je kuhanje, fantje pa imajo več izkušenj s konstruiranjem modelov in uporabo 

kompletov za naravoslovne poskuse (science kit). Kar se tiče uporabe računalnika, ni bilo 

veliko razlike, vendar pa dekleta uporabljajo računalnik bolj za pošiljanje elektronske pošte, 

fantje pa bolj za igranje igric. Kot je bilo ugotovljeno v mednarodni primerjalni raziskavi, 21 

% finskih fantov in 3 % deklet, starih 15 let, med tednom porabi več kot 3 ure dnevno za 

igranje računalniških igric (Todd in Currie, cit. v Uitto in sod., 2006).  

Obstaja povezava med zanimanjem za biologijo in izvenšolskimi izkušnjami finskih učencev 

devetega razreda (Uitto in sod., 2006). Da bi izboljšali motivacijo in spretnost učenja 

biologije, bi izvenšolske izkušnje učencev morali povezati z izobraževanjem v razredu. Lahko 

bi uvedli tudi več dela na terenu, izvenšolske učilnice, z manjšimi študijami ali opazovanjem 

narave in ekskurzije, torej izkustveno učenje, ki da boljše rezultate kot klasični pouk v 

razredu, kjer učenje temelji bolj na teoriji kot pa praksi. K večji motivaciji pripomorejo tudi 

ogledi živalskih in botaničnih vrtov, obiski različnih drugih institucij, kmetij in prehranskih 

obratov. 
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3 MATERIAL IN METODE 
 

 

3.1 VZOREC 
 

V raziskavo so bile vključene tri osnovne šole na Gorenjskem, in sicer Osnovna šola Toneta 

Čufarja na Jesenicah, Osnovna šola Koroška Bela in Osnovna šola Josipa Vandota v Kranjski 

Gori. Vključena je bila tudi Ekonomska gimnazija in srednja šola v Radovljici. Celotni vzorec 

je zajel 351 učencev in dijakov iz 8. in 9. razreda osnovne šole ter 1. in 2. letnika srednje šole. 

Vprašalnike so udeleženci izpolnjevali pri rednem pouku v šoli. Nekateri udeleženci 

anketnega vprašalnika niso izpolnili v celoti. Največ (47,3 %) anketnih vprašalnikov so 

izpolnili na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli v Radovljici, na Osnovni šoli Toneta Čufarja 

je anketni vprašalnik rešilo 24,5 % učencev, najmanj pa na Osnovni šoli Josipa Vandota, kar 

prikazuje tabela 1. 

 

Razporeditev udeležencev glede na razred oziroma letnik, ki ga obiskujejo, prikazuje tabela 2. 

Največ udeležencev je bilo iz 8. razreda (28,5 %), takoj zatem sledijo udeleženci iz 1. letnika 

srednje šole (27,6 %), nato iz 9. razreda (24,2 %), najmanj udeležencev pa je bilo iz 2. letnika 

(19,7 %). 

 

Na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli v Radovljici smo anketirali 166 dijakov iz treh 

srednješolskih programov (tabela 3). Največ anketiranih dijakov (57,8 %) obiskuje smer 

medijski tehnik, 22,9 % jih obiskuje smer ekonomska gimnazija, smer ekonomski tehnik pa 

obiskuje 19,3 % dijakov. 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da je bilo anketiranih približno enakovredno število moškega (53,0 %) 

in ženskega spola (47,0 %). 
 

Tabela 1: Razporeditev anketiranih glede na šolo, ki jo obiskujejo 

Šola Število  Delež (%) 

OŠ1 

OŠ2 

OŠ3 

SŠ1 

86 

65 

34 

166 

24,5 

18,5 

9,7 

47,3 

Skupaj  351 100 

 

 

Tabela 2: Razporeditev anketiranih glede na razred oziroma letnik, ki ga obiskujejo 

Razred/Letnik Število  Delež (%) 

OŠ – 8. 

OŠ – 9. 

SŠ – 1. 

SŠ – 2. 

100 

85 

97 

69 

28,5 

24,2 

27,6 

19,7 

Skupaj  351 100 
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Tabela 3: Razporeditev anketiranih glede na srednješolski program, ki ga obiskujejo 

Program Število  Delež (%) 

1 - ekonomska gimnazija 

2 - ekonomski tehnik 

3 - medijski tehnik 

38 

32 

96 

22,9 

19,3 

57,8 

Skupaj 166 100 

 

Tabela 4: Razporeditev anketiranih glede na spol 

Spol Število  Delež (%) 

Ženski  

Moški 

165 

186 

47,0 

53,0 

Skupaj  351 100 

 

 

3.2 ANKETNI VPRAŠALNIK 

 
Podatke za raziskavo smo zbrali z metodo anketiranja. Anonimni vprašalnik je vseboval 87 

trditev zaprtega tipa (priloga A). Vprašalnik smo povzeli po raziskavi The Relevance of 

Science Education oz. ROSE (The ROSE questionnaire, n.d.), dodali pa smo še nekaj trditev o 

odnosih med sošolci. Razdeljen je bil na tri vsebinske enote. Prva enota je spraševala po 

demografskih podatkih udeležencev, in sicer po spolu, razredu oziroma letniku in pri 

srednješolcih še po izobraževalnem programu, ki ga obiskujejo. Druga vsebinska enota je bila 

sestavljena iz treh delov: 26 trditev (trditve P1 do P26) je preverjalo dejavnike, povezane z 

bodočim poklicem, 53 trditev (trditve OB27 do OB79) je preverjalo mnenje učencev o 

biologiji kot vedi in o pouku biologije, 6 trditev (trditve S80 do S 85) pa je preverjalo 

povezanost učencev v razredu. Zadnji, tretji vsebinski sklop je vseboval dve trditvi (trditvi 

R86 in R87), z njima pa smo preverili, ali je bil vprašalnik razumljiv in v kolikšni meri je bilo 

anketiranim všeč sodelovanje v raziskavi.  

 

Učenci in dijaki so svoje strinjanje z danimi trditvami ocenjevali s pomočjo štiristopenjske 

Likertove lestvice, na kateri je ocena 1 pomenila »sploh ni pomembno« ali »sploh se ne 

strinjam«, ocena 4 pa »je zelo pomembno« ali pa »zelo se strinjam«. 
 

3.3 OBDELAVA PODATKOV 
 

Zbrane podatke smo vnesli v za ta namen pripravljeno preglednico v programu Excel, nato pa 

smo jih obdelali s statističnim programom SPSS.  
 

3.3.1 ANOVA 
 

Statistično pomembnost razlik med odgovori učencev različne starosti, šole in 

izobraževalnega programa smo ugotavljali z enosmerno analizo variance (ANOVA). Pri 

trditvah, pri katerih je Levenov preizkus pokazal statistično pomembno razliko varianc, pa 

smo uporabili rezultate Welchovega F preizkusa.  
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3.3.2 Test t 
 

Statistično pomembnost razlik med odgovori učencev različnega spola smo ugotavljali s 

testom t. 
 

3.3.3 Faktorska analiza 
 

Vseh 85 trditev smo razdelili v dva sklopa in ju analizirali z metodo vodilnih komponent 

(PCA) z ortogonalno rotacijo (varimax), da bi ugotovili, koliko dejavnikov (faktorjev) vsebuje 

vsak od njiju. Pred tem smo ugotovili, da je bila vrednost Kaiser-Meyer-Olkin pri obeh 

sklopih dobra (0,8) ali zelo dobra (0,9), kar pomeni, da je bil naš vzorec dovolj velik za PCA 

(tabela 5). Tudi Bartlettov preizkus sferičnosti je bil za oba sklopa visoko signifikanten (p < 

0,001), kar kaže na to, da so bile korelacije med trditvami dovolj velike za izvedbo PCA 

(tabela 5). 

 

Rezultat faktorske analize je bilo večje število komponent (faktorjev). Najprej smo upoštevali 

vse komponente, katerih lastna vrednost (eigenvalue) je bila vsaj 1. Potem smo izločili še 

nekaj komponent, pri katerih je bila vrednost Cronbachove α manjša od priporočene, ki je 0,7. 

Odločili pa smo se, da kljub vsemu ohranimo 6 komponent, pri katerih je bila vrednost 

Cronbachove α še nekoliko manjša (0,6 in 0,5). Tako smo pri enem sklopu dobili 8, pri 

drugem pa 7 komponent (tabeli 6 in 7). Pri prvem sklopu je 8 faktorjev skupaj razložilo 55,70 

% variance, pri drugem sklopu pa je 7 faktorjev razložilo 57,30 % skupne variance. 

 
 

Tabela 5: Rezultati predhodne analize primernosti vzorca za PCA 

 

Sklop trditev 

 

Št. trditev 

Vrednost 

 Kaiser-

Meyer-Olkin 

Bartlettov 

preizkus 

sferičnosti 

V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami o 

biologiji 

59 0,9 p < 0,001 

Kako pomembni so naslednji dejavniki za tvoj bodoči 

poklic 

26 0,8 p < 0,001 

 

 

3.3.4 Pearsonov koeficient korelacije 
 

S Pearsonovim koeficientom korelacije smo izračunali korelacije med faktorji, ki smo jih 

ugotovili s faktorsko analizo. 
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Tabela 6: Povzetek rezultatov faktorske analize za sklop odnos do biologije (N = 351) 

  Vrednost rotiranega faktorja (Rotated Factor Loading) 

  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  
 Trditev Pozitiven 

odnos do 

pouka 

biologije 

Splošno 

zanimanje 

za 

biologijo 

Biologija 

in pouk 

biologije 

sta 

pomembna 

Odnosi 

v 

razredu 

Pozitiven 

odnos do 

praktičnega 

dela pri 

pouku 

biologije 1 

Biološko 

znanje je 

potrebno 

Pozitiven 

odnos do 

praktičnega 

dela pri 

pouku 

biologije 2 

Biologija 

je 

pomembna 

OB34 Biologijo imam raje kot večino drugih predmetov. 0,760        

OB27 Biologija je zame eden najlažjih predmetov. 0,727        

OB28 Biologijo se hitro naučim. 0,721        

OB35 Rad bi, da bi imeli v šoli več pouka biologije. 0,699 0,417       

OB39 Veselim se pouka biologije. 0,646        

OB37 Šolska biologija je zanimiva. 0,628        

OB36 Zelo me zanima predmet biologija. 0,584 0,433       

OB301 Biologija se mi ne zdi težka. (Biologija se mi zdi težka.) 1 0,584        

OB29 Pri pouku biologije vse razumem. 0,541        

OB67 Morali bi imeti več pouka biologije. 0,536 0,482       

OB68 Kar se učimo pri biologiji, mi bo koristilo v vsakdanjem življenju. 0,496  0,422      

OB49 Všeč mi je, kako nas poučujejo biologijo. 0,491        

OB381 Med poukom biologije se dolgočasim. (Med poukom biologije se ne 

dolgočasim.) 1 
0,471        

OB50 Všeč mi je snov, ki se jo učimo pri biologiji. 0,444        

OB52 Na Univerzi bi rad študiral biologijo.  0,809       

OB54 Rad bi postal učitelj biologije.  0,796       

OB55 Rad bi opravljal poklic, ki je povezan z biologijo.  0,777       

OB53 Všeč so mi poklici, ki so povezani z biologijo.  0,757       

OB58 Rad bi se več ukvarjal z biologijo izven šole.  0,749       

OB60 Pogosto berem knjige z biološko vsebino.  0,710       

OB59 Zelo me zanima znanstveno področje biologije.  0,689       

OB56 Z drugimi se rad pogovarjam o stvareh, ki se jih učim pri biologiji.  0,632       

OB57 Rad gledam TV oddaje z biološko vsebino.  0,441       

OB74 Napredek v biologiji izboljšuje kakovost našega življenja.   0,702      

OB72 Zaradi pouka biologije bolj cenim naravo.   0,657      

OB73 Pouk biologije me je naučil, kako bolje skrbeti za svoje zdravje.   0,629      

OB78 Pri biologiji spoznamo najnovejša znanstvena odkritja.   0,624      

OB76 Zaradi pouka biologije bolje razumem svet okoli sebe.   0,623      

OB75 Biologija je naše upanje za rešitev številnih okoljskih težav.   0,603      

se nadaljuje 
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nadaljevanje Tabele 6 
OB77 Biologija mi pomaga razvijati naravoslovni način razmišljanja.   0,578      

OB79 Šolska biologija mi je odprla oči za nove in razburljive poklice.  0,403 0,548      

OB71 Menim, da mi bo snov biologije pomagala pri nadaljnjem izobraževanju.   0,531      

S82 S sošolci dobro sodelujemo.    0,823     

S84 Sošolci me imajo radi.    0,790     

S85 Sošolci mi pomagajo, kadar je treba.    0,763     

S81 Do sošolcev sem prijazen.    0,751     

S80 Med sošolci imam prijatelje.    0,679     

S83 Sošolcem, ki so imeli težave pri delu, sem pomagal.    0,663     

OB44 Všeč mi je, kadar delamo biološke poskuse.     0,708    

OB46 Praktično delo pri biologiji mi je všeč, ker uporabljam opremo in 

znanstvene pripomočke. 

    0,703    

OB45 Zanimivo se je učiti o novostih, ki se dogajajo v biologiji.     0,578    

OB43 Delo z živimi bitji pri pouku biologije je zelo zanimivo.     0,548    

OB64 Vsakdo potrebuje osnovno biološko znanje.      0,623   

OB69 Biološko znanje je pomembno za razumevanje življenja.      0,582   

OB61 Menim, da bi se vsakdo moral v šoli učiti biologijo.      0,439   

OB481 Praktično delo pri biologiji je dolgočasno. (Praktično delo pri biologiji ni 

dolgočasno.) 1 
      0,779  

OB471 Praktično delo pri biologiji je nekoristno. (Praktično delo pri biologiji je 

koristno.) 1 
      0,721  

OB631 Biologija za družbo ni pomembna. (Biologija je za družbo pomembna.) 1        0,743 

OB651 Biologija je v vsakdanjem življenju malo uporabna. (Biologija je v 

vsakdanjem življenju precej uporabna.) 1 
       0,640 

OB621 Biologija je manj pomembna kot drugi šolski predmeti. (Biologija ni 

manj pomembna kot drugi šolski predmeti.) 1 
       0,559 

 Lastne vrednosti 15,61 5,36 2,75 2,37 2,26 1,72 1,43 1,37 

 % variance 26,45 9,08 4,66 4,01 3,83 2,91 2,43 2,33 

 α 0,91 0,92 0,88 0,86 0,81 0,67 0,77 0,56 

Opomba:
 1 

Trditev je obrnjena. 
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Tabela 7: Povzetek rezultatov faktorske analize za sklop dejavniki, povezani z bodočim poklicem (N = 351) 

  Vrednost rotiranega faktorja (Rotated Factor Loading) 

  1 2 3 4 5 6 7 

 Trditev Ustvarjalnost Prosti čas  Delo z ljudmi, za 

ljudi, za okolje 

Delo v skladu z 

mano, razvoj sebe 

Fizično 

delo 

Ambicije, 

moč 

Zanimivo, 

spremenljivo delo 

P10 Izdelovanje, oblikovanje in izumljanje nečesa 0,741       

P9 Uporaba mojih talentov in sposobnosti 0,724       

P11 Ustvarjanje novih idej 0,685       

P8 Umetniško in ustvarjalno delo v umetnosti 0,681       

P13 Samostojno odločanje 0,406       

P12 Imeti veliko časa za prijatelje  0,685      

P17 Imeti veliko časa za družino  0,634      

P1 Delo z živalmi  0,603      

P23 Imeti dovolj časa za svoje dejavnosti in hobije  0,561      

P3 Delo, povezano predvsem z ljudmi in ne s stvarmi   0,760     

P4 Pomoč drugim ljudem   0,724     

P26 Delo v skupini, kjer je veliko ljudi okoli mene    0,604     

P2 Delo na področju varovanja okolja  0,512 0,535     

P15 Delo, ki se mi zdi pomembno in smiselno    0,716    

P16 Delo, ki ustreza mojim stališčem in vrednotam    0,700    

P25 Razvijati in izboljšati svoje znanje in veščine    0,559    

P7 Delo s stroji in orodjem     0,832   

P6 Izdelovanje in popravljanje stvari z lastnimi rokami     0,778   

P5 Preprosto in lahko delo     0,422   

P24 Postati najboljši v svojem poklicu      0,744  

P22 Postati slaven      0,733  

P21 Nadzorovati druge ljudi      0,449  

P18 Delo, ki vključuje veliko potovanja       0,684 

P19 Delo, kjer se pogosto dogaja kaj novega in zanimivega       0,572 

P20 Zaslužiti veliko denarja      0,435 0,440 

 Lastne vrednosti 4,98 2,49 1,91 1,75 1,40 1,30 1,08 

 % variance 19,15 9,57 7,34 6,71 5,39 4,98 4,15 

 α 0,75 0,72 0,64 0,60 0,64  0,58 0,52 
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4 REZULTATI 
 

 

4.1 SPLOŠNA PREDSTAVITEV REZULTATOV 
 

V tabeli 8 so prikazane povprečne ocene strinjanja vseh udeležencev z danimi trditvami. Z 

več kot polovico trditev (59 %) so se udeleženci nadpovprečno strinjali ali pa so se jim zdele 

nadpovprečno pomembne (M > 2,5).  

 

Skoraj vse trditve (88 %), povezane z dejavniki za izbiro bodočega poklica, so se 

udeležencem zdele nadpovprečno pomembne (M = 2,55 – 3,25), za preostale dejavnike, 

povezane s poklicem (12 %), pa so udeleženci pokazali manj zanimanja (M = 2,23 – 2,45). 

Slednji dejavniki so bili: delo na področju varovanja okolja, delo s stroji in orodjem, delo z 

živalmi, nadzorovati druge ljudi in postati slaven. 

 

Udeleženci so se nadpovprečno  (M = 2,55 – 3,23) strinjali z 42 % trditev, povezanih z 

odnosom do biologije. Sem so s uvrstile trditve, da vsak potrebuje osnovno biološko znanje, 

ker je pomembno za razumevanje življenja, za rešitev okoljskih težav, da spoznamo nova 

znanstvena odkritja, da biologija izboljšuje kakovost našega življenja, da bolje skrbimo za 

svoje zdravje in bolj cenimo naravo; učencem je všeč snov, ki se jo učijo, všeč jim je, kako jih 

poučujejo biologijo, všeč so jim biološki poskusi, praktično delo s posebno opremo in 

znanstvenimi pripomočki ter delo z živimi bitji. Povprečno ali podpovprečno (M = 1,50 – 

2,50) pa so se strinjali z 58 % trditev. Sem so se uvrstile trditve, da je šolska biologija 

zanimiva, da imajo biologijo raje od drugih predmetov, da je eden najlažjih predmetov, da je 

biologija za družbo pomembna, da je precej uporabna, da se trudijo razumeti biologijo, da jim 

bo biologija pomagala pri nadaljnjem izobraževanju, da bi na Univerzi radi študirali biologijo 

in da bi radi opravljali poklic, povezan z biologijo. 

 

Z vsemi trditvami, povezanimi z odnosi med sošolci, so se učenci nadpovprečno strinjali (M = 

3 – 3,5).  

 

Tudi s trditvama, ki sta preverjali odnos do izvedene raziskave, so se učenci nadpovprečno 

strinjali. Tako so odgovorili, da jim je bilo všeč sodelovati v tej raziskavi (M = 2,75) in da je 

bil vprašalnik razumljiv (M = 2,97). 
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Tabela 8: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali anketirani za vsako trditev v anketi (M), in njen 

standardni odklon (SD) 

Št.  Trditev  M SD 
P22 Postati slaven 2,23 0,952 
P21 Nadzorovati druge ljudi 2,26 0,873 
P1 Delo z živalmi 2,38 1,018 
P7 Delo s stroji in orodjem 2,42 0,998 
P2 Delo na področju varovanja okolja 2,45 0,998 
P6 Izdelovanje in popravljanje stvari z lastnimi rokami 2,55 0,967 
P5 Preprosto in lahko delo 2,56 0,831 
P8 Umetniško in ustvarjalno delo v umetnosti 2,57 1,029 
P26 Delo v skupini, kjer je veliko ljudi okoli mene 2,60 0,846 
P18 Delo, ki vključuje veliko potovanja 2,71 0,908 
P10 Izdelovanje, oblikovanje in izumljanje nečesa 2,83 0,941 
P14 Delo, neodvisno od drugih ljudi 2,84 0,816 
P3 Delo, povezano predvsem z ljudmi in ne s stvarmi 2,91 0,809 
P24 Postati najboljši v svojem poklicu 2,96 0,889 
P4 Pomoč drugim ljudem 3,03 0,831 
P12 Imeti veliko časa za prijatelje 3,04 0,802 
P11 Ustvarjanje novih idej 3,10 0,857 
P23 Imeti dovolj časa za svoje dejavnosti in hobije 3,11 0,679 
P19 Delo, kjer se pogosto dogaja kaj novega in zanimivega 3,12 0,741 
P20 Zaslužiti veliko denarja 3,15 0,825 
P13 Samostojno odločanje 3,18 0,753 
P16 Delo, ki ustreza mojim stališčem in vrednotam 3,21 0,657 
P17 Imeti veliko časa za družino 3,21 0,773 
P9 Uporaba mojih talentov in sposobnosti 3,23 0,787 
P25 Razvijati in izboljšati svoje znanje in veščine 3,24 0,748 
P15 Delo, ki se mi zdi pomembno in smiselno 3,25 0,719 
OB54 Rad bi postal učitelj biologije. 1,55 0,787 
OB52 Na Univerzi bi rad študiral biologijo. 1,69 0,860 
OB60 Pogosto berem knjige z biološko vsebino. 1,72 0,799 
OB47 Praktično delo pri biologiji je nekoristno. (Praktično delo pri biologiji je koristno.)

 1
 1,87 0,783 

OB55 Rad bi opravljal poklic, ki je povezan z biologijo. 1,87 0,937 
OB58 Rad bi se več ukvarjal z biologijo izven šole. 1,88 0,889 
OB56 Z drugimi se rad pogovarjam o stvareh, ki se jih učim pri biologiji. 1,89 0,887 
OB51 Biologije ne maram zaradi načina, kako jo poučujejo. (Biologijo imam rad zaradi 

načina, kako jo poučujejo.)
 1
 

1,94 0,872 

OB59 Zelo me zanima znanstveno področje biologije. 1,95 0,892 
OB42 Narava in biologija sta mi tuji. (Narava in biologija mi nista tuji.)

 1
 1,98 0,865 

OB48 Praktično delo pri biologiji je dolgočasno. (Praktično delo pri biologiji ni dolgočasno.)
 1
 1,99 0,863 

OB63 Biologija za družbo ni pomembna. (Biologija je za družbo pomembna.)
 1
 2,05 0,892 

OB35 Rad bi, da bi imeli v šoli več pouka biologije. 2,08 0,976 
OB79 Šolska biologija mi je odprla oči za nove in razburljive poklice. 2,10 0,918 
OB53 Všeč so mi poklici, ki so povezani z biologijo. 2,11 0,977 
OB70 Biološko znanje je pomembno za razumevanje drugih šolskih predmetov. 2,15 0,838 
OB67 Morali bi imeti več pouka biologije. 2,16 0,996 
OB71 Menim, da mi bo snov biologije pomagala pri nadaljnjem izobraževanju. 2,25 0,943 
OB34 Biologijo imam raje kot večino drugih predmetov. 2,27 0,996 
OB57 Rad gledam TV oddaje z biološko vsebino. 2,27 0,999 
OB65 Biologija je v vsakdanjem življenju malo uporabna. (Biologija je v vsakdanjem življenju 

precej uporabna.)
 1
 

2,27 0,897 

OB36 Zelo me zanima predmet biologija. 2,29 0,961 
OB32 Učbenik biologije mi ne pomaga pri razumevanju biologije. (Učbenik biologije mi 

pomaga pri razumevanju biologije.)
 1
 

2,32 0,975 

se nadaljuje 
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nadaljevanje Tabele 8 
OB62 Biologija je manj pomembna kot drugi šolski predmeti. (Biologija ni manj pomembna 

kot drugi šolski predmeti.)
 1
 

2,33 0,932 

OB38 Med poukom biologije se dolgočasim. (Med poukom biologije se ne dolgočasim.)
 1
 2,35 0,900 

OB39 Veselim se pouka biologije.  2,35 0,918 
OB30 Biologija se mi zdi težka. (Biologija se mi ne zdi težka.)

1
 2,36 0,988 

OB61 Menim, da bi se vsakdo moral v šoli učiti biologijo. 2,40 1,017 
OB27 Biologija je zame eden najlažjih predmetov. 2,41 0,913 
OB37 Šolska biologija je zanimiva. 2,44 0,958 
OB31 Zelo se trudim razumeti biologijo. 2,50 0,937 
OB78 Pri biologiji spoznamo najnovejša znanstvena odkritja. 2,55 0,875 
OB29 Pri pouku biologije vse razumem. 2,56 0,881 
OB41 Biološki procesi se mi zdijo zelo zanimivi. 2,56 0,917 
OB50 Všeč mi je snov, ki se jo učimo pri biologiji. 2,56 0,921 
OB72 Zaradi pouka biologije bolj cenim naravo. 2,59 0,949 
OB77 Biologija mi pomaga razvijati naravoslovni način razmišljanja. 2,61 0,892 
OB73 Pouk biologije me je naučil, kako bolje skrbeti za svoje zdravje. 2,67 0,965 
OB76 Zaradi pouka biologije bolje razumem svet okoli sebe. 2,68 0,908 
OB28 Biologijo se hitro naučim. 2,71 0,923 
OB49 Všeč mi je, kako nas poučujejo biologijo. 2,73 0,902 
OB68 Kar se učimo pri biologiji, mi bo koristilo v vsakdanjem življenju. 2,73 0,927 
OB45 Zanimivo se je učiti o novostih, ki se dogajajo v biologiji. 2,78 0,888 
OB66 Biologija mora ostati eden od predmetov v šoli. 2,78 1,031 
OB74 Napredek v biologiji izboljšuje kakovost našega življenja. 2,80 0,905 
OB33 Všeč mi je, da so v učbeniku za biologijo še dodatne informacije. 2,81 0,935 
OB75 Biologija je naše upanje za rešitev številnih okoljskih težav. 2,84 0,880 
OB69 Biološko znanje je pomembno za razumevanje življenja. 2,90 0,919 
OB46 Praktično delo pri biologiji mi je všeč, ker uporabljam opremo in znanstvene 

pripomočke. 

2,96 0,931 

OB40 Biologijo se učim samo, kadar vem, da bom ocenjevan. (Biologijo se učim tudi, kadar 

ne vem, da bom ocenjevan.)
 1
 

2,98 0,944 

OB43 Delo z živimi bitji pri pouku biologije je zelo zanimivo. 3,12 0,922 
OB64 Vsakdo potrebuje osnovno biološko znanje. 3,13 0,910 
OB44 Všeč mi je, kadar delamo biološke poskuse. 3,23 0,891 
S83 Sošolcem, ki so imeli težave pri delu, sem pomagal. 3,07 0,870 
S84 Sošolci me imajo radi. 3,15 0,855 
S82 S sošolci dobro sodelujemo. 3,20 0,848 
S85 Sošolci mi pomagajo, kadar je treba. 3,23 0,862 
S81 Do sošolcev sem prijazen. 3,39 0,821 
S80 Med sošolci imam prijatelje. 3,52 0,838 
R87 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 2,75 1,106 
R86 Vprašalnik je bil razumljiv. 2,97 1,054 
1 
Trditev je obrnjena. 
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4.2 KAKO POMEMBNI SO NASLEDNJI DEJAVNIKI ZA TVOJ 

BODOČI POKLIC 
 

V tabeli 9 so predstavljene povprečne ocene, ki so jih učenci dali pri trditvah v anketi, in 

standardni odkloni teh ocen glede na šolo, ki jo obiskujejo. Poleg so prikazani rezultati 

preizkusa ANOVA ali Welchovega F preizkusa. 

Med 26 trditvami smo našli štiri statistično pomembne razlike med odgovori učencev 

različnih šol, in sicer pri trditvah P1 (delo z živalmi), P11 (ustvarjanje novih idej), P18 (delo, 

ki vključuje veliko potovanja) in P21 (nadzorovati druge ljudi). Delo z živalmi se zdi 

učencem s šol 1, 2 in 3 bolj pomembno pri izbiri poklica kot pa učencem s šole 4. Ustvarjanje 

novih idej in delo, ki vključuje potovanja, sta dejavnika, ki sta najpomembnejša za učence s 

šole 4, medtem ko za preostale učence nekoliko manj. Nadzorovati druge ljudi pa se zdi 

nekoliko pomembnejše učencem šol 3 in 4 kot učencem preostalih dveh šol.  

 

V tabeli 10 so predstavljene povprečne ocene, ki so jih učenci dali pri trditvah v anketi, in 

standardni odkloni teh ocen glede na starost anketiranih. Poleg so prikazani rezultati preizkusa 

ANOVA ali Welchovega F preizkusa. 

Med 26 trditvami smo našli sedem statistično pomembnih razlik med odgovori učencev 

različne starosti, in sicer pri trditvah P1 (delo z živalmi), P2 (delo na področju varovanja 

okolja), P9 (uporaba mojih talentov in sposobnosti), P11 (ustvarjanje novih idej), P14 (delo, 

neodvisno od drugih ljudi), P18 (delo, ki vključuje veliko potovanja) in P22 (postati slaven). 

Delo z živalmi in delo na področju varovanja okolja se zdita učencem v 8. razredu bolj 

pomembna pri izbiri poklica kot pa ostalim učencem. Uporaba lastnih talentov in delo, 

neodvisno od drugih ljudi, se zdi najpomembnejša dijakom 1. letnika, ostalim pa ne toliko. 

Ustvarjanje novih idej je dejavnik, ki se zdi pomemben dijakom 1. in 2. letnika, medtem ko 

osnovnošolcem ne toliko. Učencem 9. razreda se zdi manj kot drugim učencem privlačno 

delo, ki vključuje veliko potovanja. Postati slaven je najmanj pomembno za dijake 2. letnika 

in učencem 9. razreda. 

 

Tabela 11 predstavlja povprečne ocene, ki so jih dijaki dali pri trditvah v anketi, in standardni 

odkloni teh ocen glede na izobraževalni program anketiranih. Poleg so prikazani rezultati 

preizkusa ANOVA ali Welchovega F preizkusa. 

Med 26 trditvami smo našli 11 statistično pomembnih razlik med odgovori anketiranih, ki so 

obiskovali različne srednješolske izobraževalne programe, in sicer pri trditvah P3 (delo, 

povezano predvsem z ljudmi in ne s stvarmi), P6 (izdelovanje in popravljanje stvari z lastnimi 

rokami), P7 (delo s stroji in orodjem), P8 (umetniško in ustvarjalno delo v umetnosti), P9 

(uporaba mojih talentov in sposobnosti), P10 (izdelovanje, oblikovanje in izumljanje nečesa), 

P11 (ustvarjanje novih idej), P16 (delo, ki ustreza mojim stališčem in vrednotam), P18 (delo, 

ki vključuje veliko potovanja), P19 (delo, kjer se pogosto dogaja kaj novega in zanimivega) in 

P26 (delo v skupini, kjer je veliko ljudi okoli mene). Delo, povezano predvsem z ljudmi in ne 

s stvarmi, je najbolj pomembno dijakom v programu ekonomske gimnazije, najmanj 

pomembno pa je dijakom programa medijski tehnik. Izdelovanje in popravljanje stvari z 

lastnimi rokami, delo s stroji in orodjem, umetniško in ustvarjalno delo v umetnosti, uporaba 

lastnih talentov in sposobnosti, izdelovanje, popravljanje in izumljanje nečesa ter ustvarjanje 

novih idej je najbolj pomembno dijakom programa medijski tehnik, preostalim dijakom pa 

manj. Delo, ki ustreza mojim stališčem in vrednotam je najbolj pomembno dijakom 

programov ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik. Delo, ki vključuje veliko potovanja in 

kjer se pogosto dogaja kaj novega in zanimivega, je najbolj pomembno dijakom programa 

medijski tehnik. Slednjim se zdi pomembno tudi delo, kjer je okoli veliko ljudi, medtem ko za 

druge dijake to ni tako pomembno. 



Lavtižar, Teja (2016). Odnos mladostnikov do biologije. Magistrsko delo. Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

22 

 

 

Tabela 12 predstavlja povprečne ocene, ki so jih učenci dali pri trditvah v anketi, in standardni 

odkloni teh ocen glede na spol anketiranih. Poleg so prikazani rezultati preizkusa t. 

Med 26 trditvami smo našli 10 statistično pomembnih razlik med odgovori deklet in fantov, in 

sicer pri trditvah P5 (preprosto in lahko delo), P6 (izdelovanje in popravljanje stvari z lastnimi 

rokami), P7 (delo s stroji in orodjem), P8 (umetniško in ustvarjalno delo v umetnosti), P13 

(samostojno odločanje), P16 (delo, ki ustreza mojih stališčem in vrednotam), P17 (imeti 

veliko časa za družino), P20 (zaslužiti veliko denarja), P22 (postati slaven) in P25 (razvijati in 

izboljšati svoje znanje in veščine). Fantom se zdi pomembno preprosto in lahko delo, 

izdelovanje in popravljanje stvari z lastnimi rokami ter delo s stroji in orodjem, medtem ko se 

dekletom zdi pomembnejše umetniško in ustvarjalno delo v umetnosti. Samostojno odločanje 

in delo, ki ustreza lastnim stališčem in vrednotam, se zdi dekletom pomembnejše kot pa 

fantom. Fantje bi radi imeli veliko časa za družino, radi bi zaslužili veliko denarja in postali 

slavni, dekleta pa se s temi trditvami strinjajo nekoliko manj. Dekleta bi nekoliko raje kot 

fantje razvijale svoje znanje in veščine. 
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Tabela 9: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali anketirani za vsako trditev v anketi (M), njen standardni odklon (SD) in statistična pomembnost razlike med 

odgovori anketiranih glede na šolo, ki jo obiskujejo  (statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 

 Šola  

 1 2 3 4 One-Way ANOVA 

 Trditev M SD M SD M SD M SD F df p 

P1  Delo z živalmi 2,49 1,071 2,57 1,045 2,68 1,121 2,19 0,927 3,934* 3 0,010 

P2 Delo na področju varovanja okolja 2,56 1,036 2,43 1,045 2,62 0,985 2,36 0,961 1,100 3 0,349 

P3 Delo, povezano predvsem z ljudmi in ne s stvarmi 2,87 0,809 2,86 0,808 2,76 0,955 2,98 0,778 0,872 3 0,456 

P4 Pomoč drugim ljudem 3,07 0,823 3,05 0,891 3,06 0,776 3,01 0,828 0,130 3 0,942 

P5 Preprosto in lahko delo 2,63 0,798 2,47 1,007 2,52 0,834 2,57 0,775 0,408* 3 0,747 

P6 Izdelovanje in popravljanje stvari z lastnimi rokami 2,40 1,009 2,72 1,053 2,76 0,855 2,51 0,919 2,091 3 0,101 

P7 Delo s stroji in orodjem  2,31 0,936 2,62 1,099 2,29 0,938 2,42 0,998 1,342 3 0,261 

P8 Umetniško in ustvarjalno delo v umetnosti 2,48 0,991 2,32 1,105 2,67 0,890 2,70 1,030 2,477 3 0,061 

P9 Uporaba mojih talentov in sposobnosti 3,12 0,788 3,15 0,905 3,15 0,821 3,34 0,720 2,006 3 0,113 

P10 Izdelovanje, oblikovanje in izumljanje nečesa 2,69 1,009 2,75 0,884 2,67 0,854 2,97 0,930 2,395 3 0,068 

P11 Ustvarjanje novih idej 3,00 0,868 2,91 1,057 2,97 0,758 3,26 0,756 3,700* 3 0,014 

P12 Imeti veliko časa za prijatelje 3,10 0,783 3,00 0,829 2,79 0,880 3,07 0,782 1,369 3 0,252 

P13 Samostojno odločanje 3,08 0,800 3,11 0,819 3,22 0,706 3,24 0,708 1,082 3 0,357 

P14 Delo, neodvisno od drugih ljudi 2,72 0,890 2,74 0,871 2,94 0,736 2,93 0,762 1,669* 3 0,178 

P15 Delo, ki se mi zdi pomembno in smiselno 3,21 0,671 3,17 0,840 3,27 0,761 3,30 0,685 0,673 3 0,569 

P16 Delo, ki ustreza mojim stališčem in vrednotam 3,23 0,567 3,13 0,772 3,09 0,712 3,26 0,641 1,065 3 0,364 

P17 Imeti veliko časa za družino 3,28 0,697 3,23 0,844 2,94 0,983 3,22 0,727 1,644 3 0,179 

P18 Delo, ki vključuje veliko potovanja 2,64 0,893 2,32 1,017 2,65 0,917 2,90 0,818 6,257* 3 0,001 

P19 Delo, kjer se pogosto dogaja kaj novega in zanimivega 3,06 0,772 3,05 0,765 3,06 0,851 3,20 0,689 1,109 3 0,345 

P20 Zaslužiti veliko denarja 3,28 0,777 3,02 0,838 3,15 1,019 3,13 0,798 1,321 3 0,267 

P21 Nadzorovati druge ljudi 2,20 0,956 2,00 0,884 2,56 0,991 2,34 0,769 3,554* 3 0,017 

P22 Postati slaven 2,23 1,025 2,12 0,960 2,21 1,008 2,28 0,901 0,423 3 0,737 

P23 Imeti dovolj časa za svoje dejavnosti in hobije 3,08 0,672 3,20 0,712 3,18 0,576 3,07 0,691 0,757 3 0,519 

P24 Postati najboljši v svojem poklicu 2,99 0,901 2,92 0,965 3,06 0,776 2,93 0,880 0,256 3 0,857 

P25 Razvijati in izboljšati svoje znanje in veščine 3,21 0,753 3,18 0,846 3,15 0,925 3,31 0,660 0,769 3 0,512 

P26 Delo v skupini, kjer je veliko ljudi okoli mene 2,53 0,850 2,49 0,954 2,62 0,922 2,67 0,782 0,931 3 0,426 

* Welchov F preizkus 
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Tabela 10: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali anketirani za vsako trditev v anketi (M), njen standardni odklon (SD) in statistična pomembnost razlike 

med odgovori anketiranih glede na starost (statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 

 Razred/Letnik  

 1 2 8 9 One-Way ANOVA 

 Trditev M SD M SD M SD M SD F df p 

P1  Delo z živalmi 2,18 0,890 2,22 0,983 2,80 1,110 2,26 0,941 8,477 3 < 0,001 

P2 Delo na področju varovanja okolja 2,40 0,996 2,30 0,912 2,72 1,036 2,29 0,974 3,781 3 0,011 

P3 Delo, povezano predvsem z ljudmi in ne s stvarmi 2,93 0,753 3,04 0,812 2,81 0,849 2,89 0,817 1,163 3 0,324 

P4 Pomoč drugim ljudem 3,03 0,809 2,97 0,857 3,05 0,936 3,07 0,704 0,208* 3 0,891 

P5 Preprosto in lahko delo 2,66 0,789 2,44 0,741 2,60 0,905 2,49 0,854 1,193 3 0,312 

P6 Izdelovanje in popravljanje stvari z lastnimi rokami 2,54 0,890 2,48 0,964 2,53 0,989 2,64 1,033 0,365 3 0,778 

P7 Delo s stroji in orodjem  2,51 1,001 2,30 0,990 2,42 1,021 2,40 0,983 0,548 3 0,650 

P8 Umetniško in ustvarjalno delo v umetnosti 2,70 1,032 2,70 1,033 2,49 1,034 2,41 1,003 1,722 3 0,162 

P9 Uporaba mojih talentov in sposobnosti 3,46 0,679 3,17 0,747 3,05 0,957 3,24 0,648 4,698 3 0,003 

P10 Izdelovanje, oblikovanje in izumljanje nečesa 2,99 0,952 2,94 0,906 2,68 1,008 2,74 0,847 2,413 3 0,067 

P11 Ustvarjanje novih idej 3,28 0,804 3,23 0,689 2,92 1,041 3,01 0,748 3,673* 3 0,013 

P12 Imeti veliko časa za prijatelje 3,13 0,812 2,97 0,732 3,11 0,852 2,89 0,772 1,816 3 0,144 

P13 Samostojno odločanje 3,32 0,703 3,13 0,705 3,14 0,857 3,08 0,702 1,793 3 0,148 

P14 Delo, neodvisno od drugih ljudi 3,07 0,743 2,72 0,745 2,81 0,873 2,72 0,840 3,839 3 0,010 

P15 Delo, ki se mi zdi pomembno in smiselno 3,32 0,718 3,28 0,639 3,18 0,850 3,24 0,610 0,579* 3 0,630 

P16 Delo, ki ustreza mojim stališčem in vrednotam 3,30 0,632 3,20 0,655 3,18 0,734 3,15 0,591 0,852 3 0,467 

P17 Imeti veliko časa za družino 3,27 0,718 3,16 0,740 3,31 0,837 3,07 0,768 1,789 3 0,149 

P18 Delo, ki vključuje veliko potovanja 2,97 0,871 2,81 0,733 2,70 1,049 2,33 0,777 9,974* 3 < 0,001 

P19 Delo, kjer se pogosto dogaja kaj novega in zanimivega 3,20 0,716 3,20 0,655 3,05 0,857 3,06 0,683 1,110 3 0,345 

P20 Zaslužiti veliko denarja 3,16 0,838 3,09 0,742 3,30 0,835 3,00 0,845 2,194 3 0,089 

P21 Nadzorovati druge ljudi 2,38 0,811 2,29 0,709 2,17 1,025 2,22 0,864 0,939* 3 0,423 

P22 Postati slaven 2,38 0,932 2,14 0,845 2,33 1,064 2,02 0,886 2,794* 3 0,042 

P23 Imeti dovolj časa za svoje dejavnosti in hobije 3,04 0,695 3,10 0,689 3,18 0,783 3,09 0,503 0,573* 3 0,633 

P24 Postati najboljši v svojem poklicu 2,97 0,881 2,88 0,883 3,10 0,931 2,84 0,843 1,564 3 0,198 

P25 Razvijati in izboljšati svoje znanje in veščine 3,38 0,624 3,20 0,698 3,22 0,894 3,15 0,716 2,056* 3 0,108 

P26 Delo v skupini, kjer je veliko ljudi okoli mene 2,71 0,807 2,62 0,750 2,55 0,914 2,52 0,881 0,926 3 0,429 

* Welchov F preizkus 
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Tabela 11: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali anketirani za vsako trditev v anketi (M), njen standardni odklon (SD) in statistična pomembnost razlike 

med odgovori anketiranih glede na izobraževalni program (statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 

 Program  

 1 2 3 One-Way ANOVA 

 Trditev M SD M SD M SD F df p 

P1  Delo z živalmi 2,11 0,863 2,13 0,976 2,25 0,940 0,435 2 0,648 

P2 Delo na področju varovanja okolja 2,37 0,883 2,38 1,070 2,35 0,962 0,007 2 0,993 

P3 Delo, povezano predvsem z ljudmi in ne s stvarmi 3,21 0,704 3,06 0,801 2,85 0,781 3,182 2 0,044 

P4 Pomoč drugim ljudem 3,11 0,798 3,00 0,762 2,97 0,864 0,369 2 0,692 

P5 Preprosto in lahko delo 2,32 0,775 2,63 0,660 2,65 0,796 2,722 2 0,069 

P6 Izdelovanje in popravljanje stvari z lastnimi rokami 2,21 1,069 2,41 0,875 2,67 0,842 3,733 2 0,026 

P7 Delo s stroji in orodjem  1,97 0,944 2,13 0,871 2,70 0,975 9,871 2 < 0,001 

P8 Umetniško in ustvarjalno delo v umetnosti 2,37 0,970 1,88 0,871 3,10 0,888 25,458 2 < 0,001 

P9 Uporaba mojih talentov in sposobnosti 3,24 0,714 3,06 0,840 3,47 0,650 4,599 2 0,011 

P10 Izdelovanje, oblikovanje in izumljanje nečesa 2,63 0,852 2,41 0,911 3,29 0,832 16,834 2 < 0,001 

P11 Ustvarjanje novih idej 2,97 0,716 3,03 0,861 3,45 0,681 7,879 2 0,001 

P12 Imeti veliko časa za prijatelje 3,00 0,805 3,16 0,767 3,06 0,783 0,346 2 0,708 

P13 Samostojno odločanje 3,26 0,601 3,35 0,661 3,20 0,763 0,593 2 0,554 

P14 Delo, neodvisno od drugih ljudi 2,84 0,754 3,06 0,759 2,92 0,767 0,751 2 0,474 

P15 Delo, ki se mi zdi pomembno in smiselno 3,29 0,694 3,26 0,729 3,32 0,673 0,114 2 0,893 

P16 Delo, ki ustreza mojim stališčem in vrednotam 3,47 0,557 3,41 0,615 3,13 0,653 5,335 2 0,006 

P17 Imeti veliko časa za družino 3,18 0,692 3,47 0,621 3,16 0,762 2,298 2 0,104 

P18 Delo, ki vključuje veliko potovanja 2,71 0,732 2,66 0,827 3,06 0,818 4,515 2 0,012 

P19 Delo, kjer se pogosto dogaja kaj novega in zanimivega 3,08 0,632 2,94 0,716 3,33 0,675 4,923 2 0,008 

P20 Zaslužiti veliko denarja 3,00 0,735 3,41 0,712 3,08 0,834 2,631 2 0,075 

P21 Nadzorovati druge ljudi 2,32 0,775 2,47 0,879 2,31 0,730 0,561 2 0,572 

P22 Postati slaven 2,03 0,822 2,39 0,989 2,34 0,892 1,988 2 0,140 

P23 Imeti dovolj časa za svoje dejavnosti in hobije 2,92 0,632 3,25 0,803 3,06 0,665 1,996 2 0,139 

P24 Postati najboljši v svojem poklicu 2,74 0,795 3,19 0,931 2,93 0,883 2,322 2 0,101 

P25 Razvijati in izboljšati svoje znanje in veščine 3,27 0,508 3,29 0,783 3,33 0,675 0,136* 2 0,873 

P26 Delo v skupini, kjer je veliko ljudi okoli mene 2,61 0,823 2,41 0,875 2,79 0,713 3,137 2 0,046 

* Welchov F preizkus 
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Tabela 12: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali anketirani za vsako trditev v anketi (M), njen standardni odklon (SD) in statistična pomembnost razlike 

med odgovori anketiranih glede na spol (statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 

 Spol  

 Dekleta Fantje Test-t 

 Trditev M SD M SD t df p 

P1  Delo z živalmi 2,35 1,046 2,41 0,995 -0,629 349 0,530 

P2 Delo na področju varovanja okolja 2,44 0,990 2,46 1,008 -0,193 349 0,847 

P3 Delo, povezano predvsem z ljudmi in ne s stvarmi 2,97 0,830 2,85 0,789 1,329 349 0,185 

P4 Pomoč drugim ljudem 3,10 0,843 2,98 0,818 1,335 349 0,183 

P5 Preprosto in lahko delo 2,43 0,806 2,68 0,839 -2,798 346 0,005 

P6 Izdelovanje in popravljanje stvari z lastnimi rokami 2,35 0,941 2,73 0,956 -3,748 349 < 0,001 

P7 Delo s stroji in orodjem  2,13 0,969 2,67 0,958 -5,190 347 < 0,001 

P8 Umetniško in ustvarjalno delo v umetnosti 2,70 1,031 2,45 1,016 2,273 348 0,024 

P9 Uporaba mojih talentov in sposobnosti 3,29 0,733 3,18 0,831 1,337 348 0,182 

P10 Izdelovanje, oblikovanje in izumljanje nečesa 2,84 0,924 2,82 0,959 0,206 348 0,837 

P11 Ustvarjanje novih idej 3,12 0,842 3,09 0,872 0,391 348 0,696 

P12 Imeti veliko časa za prijatelje 2,97 0,844 3,10 0,760 -1,488 348 0,138 

P13 Samostojno odločanje 3,27 0,721 3,09 0,773 2,204 345 0,028 

P14 Delo, neodvisno od drugih ljudi 2,88 0,844 2,81 0,791 0,909 348 0,364 

P15 Delo, ki se mi zdi pomembno in smiselno 3,32 0,707 3,19 0,726 1,592 347 0,112 

P16 Delo, ki ustreza mojim stališčem in vrednotam 3,31 0,642 3,12 0,660 2,671 347 0,008 

P17 Imeti veliko časa za družino 3,12 0,766 3,29 0,772 -2,044 348 0,042 

P18 Delo, ki vključuje veliko potovanja 2,78 0,879 2,65 0,932 1,346 349 0,179 

P19 Delo, kjer se pogosto dogaja kaj novega in zanimivega 3,10 0,728 3,15 0,754 -0,599 348 0,550 

P20 Zaslužiti veliko denarja 3,05 0,785 3,23 0,853 -1,942 348 0,053 

P21 Nadzorovati druge ljudi 2,18 0,892 2,34 0,851 -1,645 348 0,101 

P22 Postati slaven 2,09 0,945 2,35 0,943 -2,604 348 0,010 

P23 Imeti dovolj časa za svoje dejavnosti in hobije 3,04 0,652 3,17 0,699 -1,809 348 0,071 

P24 Postati najboljši v svojem poklicu 2,96 0,919 2,95 0,864 0,129 346 0,897 

P25 Razvijati in izboljšati svoje znanje in veščine 3,35 0,681 3,15 0,793 2,486 346 0,013 

P26 Delo v skupini, kjer je veliko ljudi okoli mene 2,66 0,830 2,55 0,859 1,266 348 0,206 
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4.3 ODNOS DO BIOLOGIJE 
 
V tabeli 13 so predstavljene povprečne ocene, ki so jih učenci dali pri trditvah v anketi, in 

standardni odkloni teh ocen glede na šolo, ki jo obiskujejo. Poleg so prikazani rezultati 

preizkusa ANOVA ali Welchovega F preizkusa. 

Med 59 trditvami smo našli 33 statistično pomembnih razlik med odgovori učencev različnih 

šol. Učenci s šole 1 se biologijo hitro naučijo, imajo pouk biologije radi in bi ga imeli še več, 

se ga veselijo, šolska biologija jih zelo zanima, menijo, da mora ostati eden od predmetov v 

šoli, všeč jim je snov in način poučevanja biologije, menijo, da jim bo znanje biologije 

koristilo v vsakdanjem življenju in jim pomagalo pri nadaljnjem življenju, pouk biologije jih 

je tudi naučil, kako bolje skrbeti za svoje zdravje, bolje razumejo svet okoli sebe in bolje 

razvijajo naravoslovni način razmišljanja. Učencem s šole 2 se zdi delo z živimi bitji zelo 

zanimivejše kot drugim učencem, bolj so jim všeč tudi biološki poskusi ter oprema in 

znanstveni pripomočki, ki jih uporabljajo pri praktičnem delu. Za učence s šol 1 in 2 bolj kot 

za druge učencev velja naslednje: pri pouku biologije vse razumejo, radi bi opravljali biološki 

poklic, zaradi pouka biologije bolj cenijo naravo in strinjajo se, da je biološko znanje 

pomembno za razumevanje življenja. Učbenik biologije pri razumevanju biologije pomaga 

predvsem učencem s šole 1 in nekoliko tudi srednješolcem. O stvareh, ki se jih učijo pri 

biologiji, se z drugimi radi pogovarjajo osnovnošolci (šole 1, 2 in 3), srednješolci (šola 4) pa 

se s to trditvijo ne strinjajo. Dodatne informacije v učbeniku so najbolj všeč učencem s šole 3, 

nekoliko manj pa učencem s šol 1 in 2. Učenci s šol 1 in 3 pogosteje berejo knjige z biološko 

vsebino, bolj se strinjajo s tem, da bi se vsak moral učiti biologijo, ker tam spoznamo največja 

znanstvena odkritja, in bolj se strinjajo s trditvijo, da jim je biologija odprla oči za razburljive 

nove poklice. Srednješolci se med poukom biologije manj dolgočasijo, predmet imajo radi 

zaradi načina, kako ga poučujejo, narava in biologija sta jim manj tuji kot drugim učencem, 

poleg tega so bili bolj kot drugi učenci pripravljeni pomagati sošolcem, ki so imeli težave pri 

delu. 

 

V tabeli 14 so predstavljene povprečne ocene, ki so jih učenci dali pri trditvah v anketi, in 

standardni odkloni teh ocen glede na starost. Poleg so prikazani rezultati preizkusa ANOVA 

ali Welchovega F preizkusa. 

Med 59 trditvami smo našli  30 statistično pomembnih razlik med odgovori učencev različnih 

starosti. S trditvijo »Biologijo imam raje kot večino drugih predmetov« se najbolj strinjajo 

učenci 8. in 9. razreda. Isti učenci se bolj strinjajo tudi s tem, da je zanje biologija eden 

najlažjih predmetov, da se jo hitro naučijo, da pri pouku vse razumejo, pouka biologije se 

veselijo, šolska biologija se jim zdi zanimiva, predmet biologija jih zelo zanima, všeč jim je 

snov, ki se jo učijo, radi bi imeli še več pouka biologije, všeč jim je, da so v učbeniku za 

biologijo še dodatne informacije, všeč so jim biološki poskusi in z drugimi se radi pogovarjajo 

o stvareh, ki se jih učijo pri biologiji. Prvemu in drugemu letniku srednje šole se biologija zdi 

manj težka kot osnovnošolcem. Za učence 9. razreda bolj kot za druge veljajo naslednje 

trditve: biologijo se učijo tudi, kadar ne vedo, da bodo ocenjevani, všeč jim je, kako jih 

poučujejo biologijo, menijo, da bi se vsak v šoli moral učiti biologijo, zaradi pouka biologije 

tudi bolj cenijo naravo, bolje razumejo svet okoli sebe, spoznajo največja znanstvena odkritja 

in bi tudi opravljali poklic, povezan z biologijo. Dijakom 1. letnika sta narava in biologija 

manj tuji kot drugim učencem, poleg tega imajo bolj kot drugi učenci radi biologijo zaradi 

načina, kako jo poučujejo. Osnovnošolci menijo, da mora biologija ostati eden od premetov v 

šoli, da jim bo znanje koristilo v življenju, pri razumevanju življenja, pri nadaljnjem 

izobraževanju, pri skrbi za svoje zdravje, medtem ko se srednješolci s tem manj strinjajo.  
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Vsi učenci in dijaki, razen dijaki 2. letnika, menijo, da napredek v biologiji izboljšuje 

kakovost življenja. Dijaki 1. in 2. letnika si bolj kot osnovnošolci med seboj pomagajo, če 

imajo težave pri delu. 

 

V tabeli 15 so predstavljene povprečne ocene, ki so jih učenci dali pri trditvah v anketi, in 

standardni odkloni teh ocen glede na program srednje šole. Poleg so prikazani rezultati 

preizkusa ANOVA ali Welchovega F preizkusa. 

Med 59 trditvami smo našli 17 statistično pomembnih razlik med odgovori dijakov, ki so 

obiskovali različne srednješolske izobraževalne programe. Dijaki programov ekonomska 

gimnazija in ekonomski tehnik se biologijo hitro naučijo, tudi kadar ne vedo, da bodo 

ocenjevani, všeč jim je snov in način, kako jih poučujejo biologijo, strinjajo se, da vsak 

potrebuje osnovno biološko znanje in da je to znanje pomembno za razumevanje življenja, 

medtem ko se dijaki programa medijski tehnik s temi trditvami manj strinjajo. Dijaki 

ekonomske gimnazije se bolj kot drugi učenci strinjajo z naslednjimi trditvami: pri pouku 

biologije vse razumem, šolska biologija je zanimiva in se jo trudim razumeti, vsakdo bi se v 

šoli moral učiti biologijo in biologija mora ostati eden od predmetov v šoli. Dijaki programov 

ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik imajo med sošolci pogosteje prijatelje ter so med 

seboj prijazni in si pomagajo, kadar je potrebno, kot pa dijaki programa medijski tehnik. S 

trditvijo, da jih imajo sošolci radi, se najbolj strinjajo dijaki ekonomske gimnazije, dijaki 

programov ekonomski tehnik in medijski tehnik pa manj. 

 

V tabeli 16 so predstavljene povprečne ocene, ki so jih učenci dali pri trditvah v anketi, in 

standardni odkloni teh ocen glede na spol. Poleg so prikazani rezultati preizkusa t. 

Med 59 trditvami smo našli 15 statistično pomembnih razlik med odgovori deklet in fantov. S 

trditvama, da je praktično delo koristno in ni dolgočasno, se bolj strinjajo fantje kot dekleta. 

Dekletom pa so bolj všeč biološki poskusi in novosti, ki se dogajajo v biologiji. Fantje se bolj 

strinjajo s trditvijo, da je biologija za družbo pomembna, prav tako pa bi raje kot dekleta, 

postali učitelji biologije. Dekleta se bolj kot fantje strinjajo s tem, da vsakdo potrebuje 

osnovno biološko znanje, prav tako se dekleta bolj kot fantje strinjajo s tem, da jim bo 

biološko znanje koristilo v vsakdanjem življenju, da je pomembno za razumevanje življenja in 

za razumevanje sveta okoli nas, da napredek v biologiji izboljšuje kakovost življenja in da jim 

biologija pomaga razvijati naravoslovni način življenja. Kar se tiče odnosov v razredu, se 

dekleta bolj kot fantje strinjajo, da imajo med sošolci prijatelje, da so do sošolcev prijazna in 

si pomagajo.  
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Tabela 13: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali anketirani za vsako trditev v anketi (M), njen standardni odklon (SD) in statistična pomembnost razlike 

med odgovori anketiranih glede na šolo, ki jo obiskujejo (statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 

 Šola  

 1 2 3 4 One-Way ANOVA 

 Trditev M SD M SD M SD M SD F df p 

OB27 Biologija je zame eden najlažjih predmetov. 2,98 0,945 2,35 0,856 2,47 0,788 2,13 0,805 19,009 3 0,000 

OB28 Biologijo se hitro naučim. 3,29 0,765 2,62 0,947 2,74 0,666 2,45 0,850 20,581* 3 < 0,001 

OB29 Pri pouku biologije vse razumem. 2,77 1,014 2,71 0,805 2,50 0,663 2,41 0,946 3,562* 3 0,016 

OB30 Biologija se mi zdi težka. (Biologija se mi ne zdi težka.) 1 1,81 0,888 2,37 1,009 2,82 0,834 2,55 0,946 14,899 3 0,000 

OB31 Zelo se trudim razumeti biologijo.  2,49 0,979 2,64 0,861 2,79 0,808 2,40 0,955 2,252 3 0,082 

OB32 Učbenik biologije mi ne pomaga pri razumevanju biologije. (Učbenik biologije 

mi pomaga pri razumevanju biologije.) 1 

2,50 0,991 2,02 0,960 2,12 0,977 2,39 0,946 3,980 3 0,008 

OB33 Všeč mi je, da so v učbeniku za biologijo še dodatne informacije. 2,93 0,930 2,92 1,028 3,06 0,851 2,65 0,896 3,169 3 0,025 

OB34 Biologijo imam raje kot večino drugih predmetov. 3,02 0,881 2,17 0,911 2,12 0,913 1,95 0,899 27,655 3 < 0,001 

OB35 Rad bi, da bi imeli v šoli več pouka biologije. 2,74 1,031 1,95 0,909 1,94 0,851 1,81 0,833 17,587* 3 < 0,001 

OB36 Zelo me zanima predmet biologija. 2,69 0,936 2,31 0,951 2,35 1,012 2,07 0,905 8,398 3 < 0,001 

OB37 Šolska biologija je zanimiva. 2,97 0,874 2,66 0,930 2,33 0,957 2,10 0,870 19,189 3 < 0,001 

OB38 Med poukom biologije se dolgočasim. (Med poukom biologije se ne 

dolgočasim.) 1 

2,16 0,824 2,25 0,985 2,35 0,917 2,49 0,884 2,904 3 0,035 

OB39 Veselim se pouka biologije. 2,94 0,817 2,30 0,909 2,12 0,729 2,11 0,875 20,078* 3 < 0,001 

OB40 Biologijo se učim samo, kadar vem, da bom ocenjevan. (Biologijo se učim tudi, 

kadar ne vem, da bom ocenjevan.) 1 

3,20 0,852 3,00 0,866 2,79 0,880 2,89 1,015 2,501 3 0,059 

OB41 Biološki procesi se mi zdijo zelo zanimivi. 2,70 0,895 2,72 0,893 2,42 0,902 2,45 0,928 2,460 3 0,063 

OB42 Narava in biologija sta mi tuji. (Narava in biologija mi nista tuji.) 1 1,79 0,828 1,92 0,741 1,94 0,983 2,12 0,889 2,883 3 0,036 

OB43 Delo z živimi bitji pri pouku biologije je zelo zanimivo. 3,08 1,065 3,48 0,687 3,03 0,870 3,02 0,908 6,178* 3 0,001 

OB44 Všeč mi je, kadar delamo biološke poskuse. 3,34 0,862 3,51 0,773 3,24 0,955 3,06 0,906 4,672 3 0,003 

OB45 Zanimivo se je učiti o novostih, ki se dogajajo v biologiji. 3,00 0,920 2,77 0,880 2,76 0,923 2,67 0,853 2,564 3 0,055 

OB46 Praktično delo pri biologiji mi je všeč, ker uporabljam opremo in znanstvene 

pripomočke. 

2,97 0,963 3,22 0,780 3,06 0,919 2,84 0,955 2,760 3 0,042 

OB47 Praktično delo pri biologiji je nekoristno. (Praktično delo pri biologiji je 

koristno.) 1 

1,76 0,702 1,80 0,870 1,97 0,870 1,93 0,766 1,333 3 0,263 

OB48 Praktično delo pri biologiji je dolgočasno. (Praktično delo pri biologiji ni 

dolgočasno.) 1 

1,91 0,890 1,82 0,864 2,21 0,914 2,05 0,830 2,129 3 0,096 

OB49 Všeč mi je, kako nas poučujejo biologijo. 3,21 0,705 2,82 0,882 2,59 1,019 2,48 0,879 17,047* 3 < 0,001 

se nadaljuje 
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nadaljevanje Tabele 13 
OB50 Všeč mi je snov, ki se jo učimo pri biologiji. 2,80 0,879 2,69 0,967 2,62 0,985 2,36 0,876 5,090 3 0,002 

OB51 Biologije ne maram zaradi načina, kako jo poučujejo. (Biologijo imam rad zaradi 

načina, kako jo poučujejo.) 1 

1,49 0,646 1,85 0,852 1,88 0,880 2,23 0,877 15,639 3 < 0,001 

OB52 Na Univerzi bi rad študiral biologijo. 1,90 0,908 1,58 0,827 1,67 0,816 1,64 0,847 2,184 3 0,090 

OB53 Všeč so mi poklici, ki so povezani z biologijo. 2,26 1,008 2,12 1,053 2,18 1,014 2,02 0,920 1,119 3 0,341 

OB54 Rad bi postal učitelj biologije. 1,63 0,812 1,48 0,831 1,62 0,779 1,52 0,760 0,609 3 0,609 

OB55 Rad bi opravljal poklic, ki je povezan z biologijo. 2,10 0,994 2,00 0,984 1,82 0,968 1,71 0,851 3,890 3 0,009 

OB56 Z drugimi se rad pogovarjam o stvareh, ki se jih učim pri biologiji. 2,01 0,914 2,03 1,015 2,03 0,937 1,74 0,788 2,893 3 0,035 

OB57 Rad gledam TV oddaje z biološko vsebino. 2,48 0,979 2,28 1,023 2,29 1,060 2,16 0,978 1,964 3 0,119 

OB58 Rad bi se več ukvarjal z biologijo izven šole. 2,02 0,894 1,82 0,917 1,97 0,870 1,81 0,876 1,361 3 0,255 

OB59 Zelo me zanima znanstveno področje biologije. 2,13 0,955 2,00 0,854 1,94 0,776 1,83 0,883 2,231 3 0,084 

OB60 Pogosto berem knjige z biološko vsebino. 1,87 0,851 1,55 0,711 1,88 0,880 1,67 0,774 2,774 3 0,041 

OB61 Menim, da bi se vsakdo moral v šoli učiti biologijo. 2,69 1,055 2,42 0,967 2,71 0,970 2,18 0,980 6,125 3 < 0,001 

OB62 Biologija je manj pomembna kot drugi šolski predmeti. (Biologija ni manj 

pomembna kot drugi šolski predmeti.) 1 

2,21 0,935 2,40 0,949 2,18 0,968 2,39 0,915 1,171 3 0,321 

OB63 Biologija za družbo ni pomembna. (Biologija je za družbo pomembna.) 1 1,88 0,926 2,05 0,881 2,29 0,871 2,09 0,875 1,976 3 0,117 

OB64 Vsakdo potrebuje osnovno biološko znanje. 3,30 0,813 3,08 1,094 3,18 0,797 3,05 0,896 1,792* 3 0,153 

OB65 Biologija je v vsakdanjem življenju malo uporabna. (Biologija je v vsakdanjem 

življenju precej uporabna.) 1 

2,40 0,954 2,06 0,882 2,44 0,960 2,25 0,849 2,238 3 0,084 

OB66 Biologija mora ostati eden od predmetov v šoli. 3,30 0,827 3,02 0,992 2,94 0,952 2,39 1,008 20,522* 3 < 0,001 

OB67 Morali bi imeti več pouka biologije. 2,79 0,909 1,94 0,950 2,18 0,950 1,91 0,926 18,478 3 < 0,001 

OB68 Kar se učimo pri biologiji, mi bo koristilo v vsakdanjem življenju. 3,05 0,766 2,85 1,004 2,59 1,104 2,54 0,887 7,750* 3 < 0,001 

OB69 Biološko znanje je pomembno za razumevanje življenja. 3,21 0,799 3,08 0,931 2,85 0,925 2,67 0,917 7,971 3 < 0,001 

OB70 Biološko znanje je pomembno za razumevanje drugih šolskih predmetov. 2,20 0,779 2,28 0,910 2,18 0,869 2,08 0,831 1,004 3 0,391 

OB71 Menim, da mi bo snov biologije pomagala pri nadaljnjem izobraževanju. 2,69 0,911 2,41 0,971 2,36 1,025 1,94 0,822 14,749* 3 < 0,001 

OB72 Zaradi pouka biologije bolj cenim naravo. 2,76 0,932 2,75 0,952 2,44 0,894 2,47 0,951 2,767 3 0,042 

OB73 Pouk biologije me je naučil, kako bolje skrbeti za svoje zdravje. 2,99 0,874 2,80 1,003 2,50 0,961 2,48 0,952 6,593* 3 < 0,001 

OB74 Napredek v biologiji izboljšuje kakovost življenja. 2,90 0,841 2,94 0,827 2,67 0,957 2,72 0,951 1,510* 3 0,216 

OB75 Biologija je naše upanje za rešitev številnih okoljskih težav. 3,02 0,797 2,86 0,827 2,79 0,978 2,75 0,912 1,920 3 0,126 

OB76 Zaradi pouka biologije bolje razumem svet okoli sebe. 2,91 0,890 2,69 0,883 2,76 0,987 2,54 0,892 3,348 3 0,019 

OB77 Biologija mi pomaga razvijati naravoslovni način razmišljanja. 2,84 0,879 2,62 0,860 2,56 0,860 2,49 0,901 2,924 3 0,034 

OB78 Pri biologiji spoznamo največja znanstvena odkritja. 2,76 0,894 2,43 0,847 2,82 0,797 2,44 0,869 4,023 3 0,008 

OB79 Šolska biologija mi je odprla oči za nove in razburljive poklice. 2,31 0,985 1,94 0,846 2,33 1,021 2,01 0,867 3,202* 3 0,026 

S80 Med sošolci imam prijatelje. 3,56 0,820 3,65 0,759 3,50 0,826 3,46 0,878 0,802 3 0,494 

S81 Do sošolcev sem prijazen. 3,43 0,728 3,42 0,864 3,24 0,781 3,40 0,859 0,493 3 0,687 

S82 S sošolci dobro sodelujemo. 3,24 0,766 3,29 0,843 2,85 0,892 3,20 0,871 2,259 3 0,081 

S83 Sošolcem, ki so imeli težave pri delu, sem pomagal. 2,98 0,907 2,97 0,918 2,82 0,797 3,21 0,830 2,920 3 0,034 

S84 Sošolci me imajo radi. 3,22 0,693 3,17 0,894 2,91 0,668 3,15 0,944 1,725* 3 0,165 

S85 Sošolci mi pomagajo, kadar je treba. 3,22 0,758 3,26 0,853 3,06 0,886 3,25 0,912 0,516 3 0,671 
1 
Trditev je obrnjena;  *Welchov F preizkus  
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Tabela 14: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali anketirani za vsako trditev v anketi (M), njen standardni odklon (SD) in statistična pomembnost razlike 

med odgovori anketiranih glede na starost (statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 

 Letnik/razred  

 1 2 8 9 One-Way ANOVA 

 Trditev M SD M SD M SD M SD F df p 

OB27 Biologija je zame eden najlažjih predmetov. 2,14 0,816 2,12 0,796 2,69 0,971 2,64 0,884 11,077* 3 < 0,001 

OB28 Biologijo se hitro naučim. 2,45 0,928 2,45 0,883 2,89 0,909 3,02 0,831 9,782* 3 < 0,001 

OB29 Pri pouku biologije vse razumem. 2,35 0,822 2,51 0,885 2,73 0,941 2,66 0,825 3,605 3 0,014 

OB30 Biologija se mi zdi težka. (Biologija se mi ne zdi težka.) 1 2,46 0,951 2,68 0,931 2,20 1,025 2,19 0,970 4,613 3 0,004 

OB31 Zelo se trudim razumeti biologijo.  2,35 0,984 2,46 0,917 2,63 0,943 2,56 0,879 1,550 3 0,201 

OB32 Učbenik biologije mi ne pomaga pri razumevanju biologije. (Učbenik biologije 

mi pomaga pri razumevanju biologije.) 1 
2,32 1,013 2,50 0,838 2,20 1,054 2,33 0,931 1,283 3 0,280 

OB33 Všeč mi je, da so v učbeniku za biologijo še dodatne informacije. 2,70 0,937 2,58 0,838 2,99 0,995 2,91 0,895 3,329 3 0,020 

OB34 Biologijo imam raje kot večino drugih predmetov. 1,94 0,920 1,97 0,874 2,64 0,959 2,46 1,030 12,596* 3 < 0,001 

OB35 Rad bi, da bi imeli v šoli več pouka biologije. 1,79 0,824 1,84 0,851 2,33 1,006 2,31 1,069 8,628* 3 < 0,001 

OB36 Zelo me zanima predmet biologija. 2,05 0,922 2,09 0,887 2,52 0,990 2,46 0,946 6,021 3 0,001 

OB37 Šolska biologija je zanimiva. 2,13 0,824 2,07 0,935 2,78 0,969 2,71 0,897 14,482 3 < 0,001 

OB38 Med poukom biologije se dolgočasim. (Med poukom biologije se ne 

dolgočasim.) 1 

2,52 0,886 2,46 0,888 2,21 0,946 2,25 0,844 2,599 3 0,052 

OB39 Veselim se pouka biologije. 2,16 0,879 2,04 0,871 2,60 0,939 2,53 0,867 7,886 3 < 0,001 

OB40 Biologijo se učim samo, kadar vem, da bom ocenjevan. (Biologijo se učim tudi, 

kadar ne vem, da bom ocenjevan.) 1 

2,92 1,023 2,85 1,011 2,85 0,936 3,29 0,721 6,079 3 0,001 

OB41 Biološki procesi se mi zdijo zelo zanimivi. 2,46 0,932 2,42 0,930 2,66 0,956 2,65 0,829 1,589 3 0,192 

OB42 Narava in biologija sta mi tuji. (Narava in biologija mi nista tuji.) 1 2,19 0,879 2,01 0,899 1,87 0,829 1,86 0,833 3,045 3 0,029 

OB43 Delo z živimi bitji pri pouku biologije je zelo zanimivo. 3,00 0,842 3,06 0,998 3,29 0,977 3,12 0,865 1,734* 3 0,162 

OB44 Všeč mi je, kadar delamo biološke poskuse. 3,10 0,930 3,00 0,874 3,32 0,898 3,45 0,794 4,331 3 0,005 

OB45 Zanimivo se je učiti o novostih, ki se dogajajo v biologiji. 2,68 0,840 2,67 0,877 2,81 0,982 2,95 0,815 2,110* 3 0,100 

OB46 Praktično delo pri biologiji mi je všeč, ker uporabljam opremo in znanstvene 

pripomočke. 

2,88 0,960 2,78 0,953 3,07 0,935 3,07 0,856 1,977 3 0,117 

OB47 Praktično delo pri biologiji je nekoristno. (Praktično delo pri biologiji je 

koristno.) 1 

1,98 0,781 1,87 0,746 1,86 0,853 1,75 0,722 1,263 3 0,287 

OB48 Praktično delo pri biologiji je dolgočasno. (Praktično delo pri biologiji ni 

dolgočasno.) 1 

2,08 0,862 2,00 0,786 1,94 0,874 1,92 0,916 0,680 3 0,565 

OB49 Všeč mi je, kako nas poučujejo biologijo. 2,47 0,864 2,50 0,906 2,87 0,950 3,06 0,746 10,366* 3 < 0,001 

OB50 Všeč mi je snov, ki se jo učimo pri biologiji. 2,35 0,842 2,38 0,925 2,71 0,967 2,75 0,885 4,723 3 0,003 

se nadaljuje  
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nadaljevanje Tabele 14 
OB51 Biologije ne maram zaradi načina, kako jo poučujejo. (Biologijo imam rad zaradi 

načina, kako jo poučujejo.) 1 

2,33 0,885 2,09 0,853 1,71  0,844 1,66 0,716 13,501 3 < 0,001 

OB52 Na Univerzi bi rad študiral biologijo. 1,67 0,813 1,59 0,896 1,75 0,919 1,74 0,819 0,545 3 0,652 

OB53 Všeč so mi poklici, ki so povezani z biologijo. 2,08 0,919 1,94 0,922 2,08 1,056 2,33 0,968 2,178 3 0,090 

OB54 Rad bi postal učitelj biologije. 1,54 0,751 1,51 0,779 1,58 0,831 1,56 0,794 0,135 3 0,939 

OB55 Rad bi opravljal poklic, ki je povezan z biologijo. 1,74 0,866 1,68 0,837 1,89 1,004 2,16 0,949 4,562 3 0,004 

OB56 Z drugimi se rad pogovarjam o stvareh, ki se jih učim pri biologiji. 1,81 0,816 1,65 0,744 2,06 0,930 1,98 0,976 3,473 3 0,016 

OB57 Rad gledam TV oddaje z biološko vsebino. 2,23 0,963 2,06 0,998 2,28 1,006 2,48 1,007 2,409 3 0,067 

OB58 Rad bi se več ukvarjal z biologijo izven šole. 1,77 0,872 1,85 0,885 1,91 0,933 1,98 0,859  0,857 3 0,463 

OB59 Zelo me zanima znanstveno področje biologije. 1,84 0,867 1,81 0,912 2,02 0,915 2,08 0,862 1,857 3 0,137 

OB60 Pogosto berem knjige z biološko vsebino. 1,71 0,790 1,61 0,752 1,76 0,834 1,76 0,811 0,608 3 0,610 

OB61 Menim, da bi se vsakdo moral v šoli učiti biologijo. 2,23 0,974 2,12 0,993 2,49 1,020 2,72 0,995 6,001 3 0,001 

OB62 Biologija je manj pomembna kot drugi šolski predmeti. (Biologija ni manj 

pomembna kot drugi šolski predmeti.) 1 

2,42 0,925 2,36 0,907 2,34 0,966 2,19 0,919 0,963 3 0,410 

OB63 Biologija za družbo ni pomembna. (Biologija je za družbo pomembna.) 2,19 0,898 1,96 0,830 2,07 0,913 1,95 0,904 1,368 3 0,252 

OB64 Vsakdo potrebuje osnovno biološko znanje. 3,13 0,837 2,94 0,968 3,10 1,030 3,32 0,759 2,245 3 0,083 

OB65 Biologija je v vsakdanjem življenju malo uporabna. (Biologija je v vsakdanjem 

življenju precej uporabna.) 1 

2,36 0,880 2,09 0,781 2,26 0,970 2,32 0,907 1,670* 3 0,175 

OB66 Biologija mora ostati eden od predmetov v šoli. 2,35 1,050 2,44 0,952 3,05 0,999 3,24 0,811 19,014* 3 < 0,001 

OB67 Morali bi imeti več pouka biologije. 1,92 0,981 1,90 0,849 2,36 1,005 2,40 1,014 6,841 3 < 0,001 

OB68 Kar se učimo pri biologiji, mi bo koristilo v vsakdanjem življenju. 2,59 0,841 2,46 0,948 2,83 0,995 2,96 0,851 5,104* 3 0,002 

OB69 Biološko znanje je pomembno za razumevanje življenja. 2,88 0,861 2,37 0,913 3,05 0,925 3,15 0,814 11,634 3 < 0,001 

OB70 Biološko znanje je pomembno za razumevanje drugih šolskih predmetov. 2,18 0,878 1,94 0,745 2,15 0,892 2,31 0,772 2,455 3 0,063 

OB71 Menim, da mi bo snov biologije pomagala pri nadaljnjem izobraževanju. 2,00 0,842 1,86 0,791 2,55 0,986 2,51 0,934 13,287* 3 < 0,001 

OB72 Zaradi pouka biologije bolj cenim naravo. 2,51 0,962 2,40 0,938 2,57 0,987 2,85 0,852 3,645* 3 0,014 

OB73 Pouk biologije me je naučil, kako bolje skrbeti za svoje zdravje. 2,59 0,921 2,33 0,980 2,84 0,982 2,82 0,915 4,946 3 0,002 

OB74 Napredek v biologiji izboljšuje kakovost življenja. 2,86 0,866 2,54 1,037 2,80 0,947 2,95 0,738 2,677* 3 0,049 

OB75 Biologija je naše upanje za rešitev številnih okoljskih težav. 2,79 0,901 2,68 0,931 2,85 0,903 3,01 0,764 1,937 3 0,123 

OB76 Zaradi pouka biologije bolje razumem svet okoli sebe. 2,60 0,897 2,45 0,883 2,72 0,975 2,91 0,811 4,057* 3 0,008 

OB77 Biologija mi pomaga razvijati naravoslovni način razmišljanja. 2,53 0,894 2,43 0,915 2,63 0,906 2,80 0,828 2,468 3 0,062 

OB78 Pri biologiji spoznamo največja znanstvena odkritja. 2,49 0,886 2,37 0,845 2,46 0,926 2,88 0,747 6,881* 3 < 0,001 

OB79 Šolska biologija mi je odprla oči za nove in razburljive poklice. 2,02 0,829 2,00 0,924 2,15 0,993 2,22 0,918 1,158* 3 0,327 

S80 Med sošolci imam prijatelje. 3,49 0,855 3,42 0,914 3,62 0,826 3,53 0,765 0,830 3 0,478 

S81 Do sošolcev sem prijazen. 3,42 0,852 3,36 0,874 3,47 0,731 3,29 0,843 0,778 3 0,507 

S82 S sošolci dobro sodelujemo. 3,27 0,860 3,12 0,883 3,25 0,845 3,12 0,808 0,815 3 0,486 

S83 Sošolcem, ki so imeli težave pri delu, sem pomagal. 3,25 0,821 3,14 0,845 2,95 0,925 2,94 0,850 2,838 3 0,038 

S84 Sošolci me imajo radi. 3,18 0,899 3,12 1,008 3,20 0,778 3,08 0,759 0,418* 3 0,740 

S85 Sošolci mi pomagajo, kadar je treba. 3,24 0,977 3,28 0,820 3,28 0,854 3,12 0,762 0,784* 3 0,504 
1 
Trditev je obrnjena;  * Welchov F preizkus 
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Tabela 15: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali anketirani za vsako trditev v anketi (M), njen standardni odklon (SD) in statistična pomembnost razlike 

med odgovori anketiranih glede na program srednje šole (statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 

 Program srednje šole 

 1 2 3 One-Way ANOVA 

 Trditev M SD M SD M SD F df p 

OB27 Biologija je zame eden najlažjih predmetov. 2,16 0,789 2,19 0,780 2,09 0,826 0,193 2 0,825 

OB28 Biologijo se hitro naučim. 2,71 0,867 2,66 0,787 2,27 0,928 4,365 2 0,014 

OB29 Pri pouku biologije vse razumem. 2,74 0,724 2,38 0,751 2,30 0,902 4,441* 2 0,015 

OB30 Biologija se mi zdi težka. (Biologija se mi ne zdi težka.) 1 2,76 0,820 2,41 0,946 2,52 0,988 1,402 2 0,249 

OB31 Zelo se trudim razumeti biologijo.  2,87 0,811 2,44 0,948 2,20 0,952 7,181 2 0,001 

OB32 Učbenik biologije mi ne pomaga pri razumevanju biologije. (Učbenik biologije mi pomaga pri 

razumevanju biologije.) 1 

2,65 0,857 2,38 0,976 2,30 0,960 1,853 2 0,160 

OB33 Všeč mi je, da so v učbeniku za biologijo še dodatne informacije. 2,57 0,765 2,81 0,859 2,63 0,958 0,701 2 0,497 

OB34 Biologijo imam raje kot večino drugih predmetov. 1,97 0,854 2,09 0,856 1,89 0,933 0,605 2 0,548 

OB35 Rad bi, da bi imeli v šoli več pouka biologije. 1,82 0,896 1,75 0,762 1,83 0,838 0,109 2 0,897 

OB36 Zelo me zanima predmet biologija. 2,26 0,795 1,91 0,777 2,04 0,978 1,855* 2 0,163 

OB37 Šolska biologija je zanimiva. 2,37 0,852 2,22 0,832 1,96 0,867 3,473 2 0,033 

OB38 Med poukom biologije se dolgočasim. (Med poukom biologije se ne dolgočasim.) 1 2,47 0,725 2,48 0,926 2,50 0,936 0,013 2 0,987 

OB39 Veselim se pouka biologije. 2,21 0,704 2,34 0,902 1,99 0,915 2,316 2 0,102 

OB40 Biologijo se učim samo, kadar vem, da bom ocenjevan. (Biologijo se učim tudi, kadar ne vem, da 

bom ocenjevan.) 1 

3,24 0,852 3,22 0,792 2,64 1,076 7,838* 2 0,001 

OB41 Biološki procesi se mi zdijo zelo zanimivi. 2,24 0,714 2,56 0,914 2,49 1,003 1,841* 2 0,166 

OB42 Narava in biologija sta mi tuji. (Narava in biologija mi nista tuji.) 1 2,21 0,777 1,90 0,944 2,15 0,911 1,164 2 0,315 

OB43 Delo z živimi bitji pri pouku biologije je zelo zanimivo. 3,05 1,064 3,22 0,792 2,95 0,875 1,326* 2 0,272 

OB44 Všeč mi je, kadar delamo biološke poskuse. 3,21 0,875 3,19 0,738 2,96 0,962 1,454 2 0,237 

OB45 Zanimivo se je učiti o novostih, ki se dogajajo v biologiji. 2,95 0,769 2,88 0,707 2,49 0,892 5,342* 2 0,007 

OB46 Praktično delo pri biologiji mi je všeč, ker uporabljam opremo in znanstvene pripomočke. 3,08 0,912 3,06 0,878 2,67 0,970 3,757 2 0,025 

OB47 Praktično delo pri biologiji je nekoristno. (Praktično delo pri biologiji je koristno.) 1 1,79 0,664 1,91 0,818 2,00 0,786 1,050 2 0,352 

OB48 Praktično delo pri biologiji je dolgočasno. (Praktično delo pri biologiji ni dolgočasno.) 1 1,84 0,789 2,13 0,907 2,10 0,814 1,537 2 0,218 

OB49 Všeč mi je, kako nas poučujejo biologijo. 2,79 0,664 2,84 0,723 2,23 0,927 10,527* 2 0,000 

OB50 Všeč mi je snov, ki se jo učimo pri biologiji. 2,61 0,638 2,63 0,660 2,17 0,979 5,859* 2 0,004 

OB51 Biologije ne maram zaradi načina, kako jo poučujejo. (Biologijo imam rad zaradi načina, kako jo 

poučujejo.) 1 

2,03 0,854 2,25 0,984 2,30 0,844 1,343 2 0,264 

OB52 Na Univerzi bi rad študiral biologijo. 1,47 0,762 1,53 0,718 1,74 0,909 1,674 2 0,191 

OB53 Všeč so mi poklici, ki so povezani z biologijo. 1,89 0,894 1,91 0,818 2,12 0,960 1,120 2 0,329 

se nadaljuje  



Lavtižar, Teja (2016). Odnos mladostnikov do biologije. Magistrsko delo. Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

34 

 

nadaljevanje Tabele 15 
OB54 Rad bi postal učitelj biologije. 1,42 0,683 1,34 0,483 1,63 0,849 2,769* 2 0,068 

OB55 Rad bi opravljal poklic, ki je povezan z biologijo. 1,74 0,860 1,53 0,671 1,76 0,902 0,906 2 0,406 

OB56 Z drugimi se rad pogovarjam o stvareh, ki se jih učim pri biologiji. 1,84 0,823 1,66 0,653 1,73 0,819 0,497 2 0,609 

OB57 Rad gledam TV oddaje z biološko vsebino. 2,45 0,950 2,06 0,914 2,07 0,997 2,209 2 0,113 

OB58 Rad bi se več ukvarjal z biologijo izven šole. 1,84 0,754 1,59 0,615 1,86 0,985 1,896* 2 0,157 

OB59 Zelo me zanima znanstveno področje biologije. 2,08 0,941 1,72 0,772 1,77 0,885 2,035 2 0,134 

OB60 Pogosto berem knjige z biološko vsebino. 1,61 0,679 1,59 0,712 1,72 0,830 0,476 2 0,622 

OB61 Menim, da bi se vsakdo moral v šoli učiti biologijo. 2,55 0,921 2,00 0,984 2,09 0,974 3,779 2 0,025 

OB62 Biologija je manj pomembna kot drugi šolski predmeti. (Biologija ni manj pomembna kot drugi 

šolski predmeti.) 1 

2,39 0,790 2,38 0,871 2,40 0,983 0,009 2 0,991 

OB63 Biologija za družbo ni pomembna. (Biologija je za družbo pomembna.) 1 1,89 0,764 2,16 0,884 2,15 0,911 1,245 2 0,291 

OB64 Vsakdo potrebuje osnovno biološko znanje. 3,29 0,768 3,41 0,665 2,83 0,953 7,221 2 0,001 

OB65 Biologija je v vsakdanjem življenju malo uporabna. (Biologija je v vsakdanjem življenju precej 

uporabna.) 1 

2,13 0,844 2,47 0,803 2,22 0,861 1,506 2 0,225 

OB66 Biologija mora ostati eden od predmetov v šoli. 2,87 0,875 2,42 0,923 2,18 1,026 6,763 2 0,002 

OB67 Morali bi imeti več pouka biologije. 1,92 0,941 1,91 0,893 1,90 0,940 0,005 2 0,995 

OB68 Kar se učimo pri biologiji, mi bo koristilo v vsakdanjem življenju. 2,74 0,828 2,69 0,780 2,41 0,928 2,503* 2 0,089 

OB69 Biološko znanje je pomembno za razumevanje življenja. 2,92 0,682 2,97 0,695 2,47 1,013 6,300* 2 0,003 

OB70 Biološko znanje je pomembno za razumevanje drugih šolskih predmetov. 2,26 0,921 2,09 0,734 2,00 0,821 1,378 2 0,255 

OB71 Menim, da mi bo snov biologije pomagala pri nadaljnjem izobraževanju. 2,11 0,863 1,84 0,628 1,91 0,859 1,070 2 0,345 

OB72 Zaradi pouka biologije bolj cenim naravo. 2,38 0,861 2,50 0,950 2,49 0,992 0,204 2 0,816 

OB73 Pouk biologije me je naučil, kako bolje skrbeti za svoje zdravje. 2,39 0,823 2,66 0,902 2,46 1,015 0,723 2 0,487 

OB74 Napredek v biologiji izboljšuje kakovost življenja. 2,89 0,894 2,91 0,777 2,59 1,011 2,270* 2 0,110 

OB75 Biologija je naše upanje za rešitev številnih okoljskih težav. 2,89 0,831 2,91 0,818 2,64 0,964 1,791* 2 0,174 

OB76 Zaradi pouka biologije bolje razumem svet okoli sebe. 2,76 0,751 2,69 0,821 2,40 0,946 3,184* 2 0,047 

OB77 Biologija mi pomaga razvijati naravoslovni način razmišljanja. 2,68 0,775 2,66 0,701 2,36 0,988 2,686* 2 0,074 

OB78 Pri biologiji spoznamo največja znanstvena odkritja. 2,55 0,760 2,59 0,875 2,34 0,903 1,395 2 0,251 

OB79 Šolska biologija mi je odprla oči za nove in razburljive poklice. 1,92 0,749 2,13 0,707 2,01 0,957 0,681* 2 0,509 

S80 Med sošolci imam prijatelje. 3,71 0,694 3,72 0,634 3,28 0,970 5,783* 2 0,004 

S81 Do sošolcev sem prijazen. 3,68 0,574 3,56 0,759 3,23 0,946 5,914* 2 0,004 

S82 S sošolci dobro sodelujemo. 3,32 0,620 3,28 0,924 3,14 0,936 0,735 2 0,481 

S83 Sošolcem, ki so imeli težave pri delu, sem pomagal. 3,37 0,975 3,22 0,832 3,14 0,883 1,062 2 0,348 

S84 Sošolci me imajo radi. 3,65 0,484 3,16 0,987 2,96 0,999 14,823* 2 < 0,001 

S85 Sošolci mi pomagajo, kadar je treba. 3,58 0,722 3,38 0,751 3,08 0,991 5,222* 2 0,007 
 1 

Trditev je obrnjena. 

* Welchov F preizkus  
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Tabela 16: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali anketirani za vsako trditev v anketi (M), njen standardni odklon (SD) in statistična pomembnost razlike 

med odgovori anketiranih glede na spol (statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 

 Spol  

 Dekleta Fantje Test-t 

 Trditev M SD M SD t df p 

OB27 Biologija je zame eden najlažjih predmetov. 2,38 0,914 2,44 0,913 -0,573 348 0,567 

OB28 Biologijo se hitro naučim. 2,74 0,923 2,69 0,925 0,480 348 0,632 

OB29 Pri pouku biologije vse razumem. 2,61 0,876 2,52 0,885 0,904 347 0,366 

OB30 Biologija se mi zdi težka. (Biologija se mi ne zdi težka.) 1 2,31 0,960 2,41 1,013 -0,961 348 0,337 

OB31 Zelo se trudim razumeti biologijo.  2,56 0,945 2,45 0,928 1,121 347 0,263 

OB32 Učbenik biologije mi ne pomaga pri razumevanju biologije. (Učbenik biologije mi pomaga pri razumevanju 

biologije.) 1 

2,32 0,952 2,32 0,997 0,024 346 0,981 

OB33 Všeč mi je, da so v učbeniku za biologijo še dodatne informacije. 2,83 0,921 2,79 0,950 0,406 343 0,685 

OB34 Biologijo imam raje kot večino drugih predmetov. 2,25 0,979 2,29 1,013 -0,313 347 0,754 

OB35 Rad bi, da bi imeli v šoli več pouka biologije. 2,04 0,962 2,12 0,990 -0,794 347 0,428 

OB36 Zelo me zanima predmet biologija. 2,27 0,984 2,31 0,942 -0,343 348 0,731 

OB37 Šolska biologija je zanimiva. 2,45 0,984 2,43 0,936 0,140 345 0,889 

OB38 Med poukom biologije se dolgočasim. (Med poukom biologije se ne dolgočasim.) 1 2,30 0,880 2,40 0,917 -1,013 346 0,312 

OB39 Veselim se pouka biologije. 2,40 0,907 2,31 0,928 1,000 344 0,318 

OB40 Biologijo se učim samo, kadar vem, da bom ocenjevan. (Biologijo se učim tudi, kadar ne vem, da bom ocenjevan.) 1 3,03 0,900 2,93 0,981 0,998 347 0,319 

OB41 Biološki procesi se mi zdijo zelo zanimivi. 2,53 0,898 2,58 0,936 -0,453 346 0,651 

OB42 Narava in biologija sta mi tuji. (Narava in biologija mi nista tuji.) 1 1,96 0,843 2,00 0,887 -0,393 346 0,694 

OB43 Delo z živimi bitji pri pouku biologije je zelo zanimivo. 3,21 0,921 3,05 0,920 1,602 349 0,110 

OB44 Všeč mi je, kadar delamo biološke poskuse. 3,36 0,834 3,11 0,924 2,713 349 0,007 

OB45 Zanimivo se je učiti o novostih, ki se dogajajo v biologiji. 2,90 0,861 2,68 0,901 2,238 346 0,026 

OB46 Praktično delo pri biologiji mi je všeč, ker uporabljam opremo in znanstvene pripomočke. 3,05 0,896 2,88 0,957 1,679 349 0,094 

OB47 Praktično delo pri biologiji je nekoristno. (Praktično delo pri biologiji je koristno.) 1 1,74 0,699 1,98 0,835 -2,967 348 0,003 

OB48 Praktično delo pri biologiji je dolgočasno. (Praktično delo pri biologiji ni dolgočasno.) 1 1,88 0,815 2,08 0,897 -2,072 349 0,039 

OB49 Všeč mi je, kako nas poučujejo biologijo. 2,79 0,866 2,69 0,932 1,068 345 0,286 

OB50 Všeč mi je snov, ki se jo učimo pri biologiji. 2,62 0,857 2,51 0,973 1,102 345 0,271 

OB51 Biologije ne maram zaradi načina, kako jo poučujejo. (Biologijo imam rad zaradi načina, kako jo poučujejo.) 1 2,01 0,909 1,88 0,836 1,330 346 0,184 

OB52 Na Univerzi bi rad študiral biologijo. 1,68 0,861 1,70 0,862 -0,194 348 0,847 

OB53 Všeč so mi poklici, ki so povezani z biologijo. 2,13 0,998 2,10 0,961 0,236 346 0,814 

OB54 Rad bi postal učitelj biologije. 1,45 0,711 1,64 0,841 -2,286 349 0,023 

OB55 Rad bi opravljal poklic, ki je povezan z biologijo. 1,90 0,973 1,85 0,906 0,413 346 0,680 

OB56 Z drugimi se rad pogovarjam o stvareh, ki se jih učim pri biologiji. 1,90 0,931 1,89 0,849 0,103 347 0,918 

se nadaljuje  
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nadaljevanje Tabele 16 
OB57 Rad gledam TV oddaje z biološko vsebino. 2,21 0,980 2,32 1,015 -1,034 349 0,302 

OB58 Rad bi se več ukvarjal z biologijo izven šole. 1,87 0,897 1,89 0,884 -0,223 348 0,824 

OB59 Zelo me zanima znanstveno področje biologije. 1,95 0,926 1,95 0,863 0,001 346 0,999 

OB60 Pogosto berem knjige z biološko vsebino. 1,71 0,812 1,72 0,790 -0,178 348 0,859 

OB61 Menim, da bi se vsakdo moral v šoli učiti biologijo. 2,46 1,062 2,34 0,975 1,071 349 0,285 

OB62 Biologija je manj pomembna kot drugi šolski predmeti. (Biologija ni manj pomembna kot drugi šolski predmeti.) 1 2,27 0,913 2,38 0,948 -1,059 348 0,290 

OB63 Biologija za družbo ni pomembna. (Biologija je za družbo pomembna.) 1 1,95 0,888 2,15 0,888 -2,109 347 0,036 

OB64 Vsakdo potrebuje osnovno biološko znanje. 3,30 0,815 2,97 0,964 3,438 348 0,001 

OB65 Biologija je v vsakdanjem življenju malo uporabna. (Biologija je v vsakdanjem življenju precej uporabna.) 1 2,30 0,880 2,24 0,913 0,591 348 0,555 

OB66 Biologija mora ostati eden od predmetov v šoli. 2,87 1,048 2,71 1,013 1,392 346 0,165 

OB67 Morali bi imeti več pouka biologije. 2,24 1,005 2,09 0,985 1,395 346 0,164 

OB68 Kar se učimo pri biologiji, mi bo koristilo v vsakdanjem življenju. 2,88 0,839 2,59 0,980 2,951 348 0,003 

OB69 Biološko znanje je pomembno za razumevanje življenja. 3,06 0,789 2,75 1,001 3,203 345 0,001 

OB70 Biološko znanje je pomembno za razumevanje drugih šolskih predmetov. 2,19 0,762 2,12 0,901 0,716 349 0,474 

OB71 Menim, da mi bo snov biologije pomagala pri nadaljnjem izobraževanju. 2,34 0,986 2,17 0,898 1,610 347 0,108 

OB72 Zaradi pouka biologije bolj cenim naravo. 2,62 0,900 2,56 0,992 0,543 346 0,588 

OB73 Pouk biologije me je naučil, kako bolje skrbeti za svoje zdravje. 2,73 0,933 2,61 0,992 1,108 349 0,268 

OB74 Napredek v biologiji izboljšuje kakovost življenja. 2 

,93 

0,845 2,69 0,944 2,503 348 0,013 

OB75 Biologija je naše upanje za rešitev številnih okoljskih težav. 2,91 0,861 2,78 0,894 1,378 349 0,169 

OB76 Zaradi pouka biologije bolje razumem svet okoli sebe. 2,79 0,875 2,58 0,928 2,145 349 0,033 

OB77 Biologija mi pomaga razvijati naravoslovni način razmišljanja. 2,73 0,829 2,50 0,933 2,425 348 0,016 

OB78 Pri biologiji spoznamo največja znanstvena odkritja. 2,60 0,870 2,52 0,881 0,864 346 0,388 

OB79 Šolska biologija mi je odprla oči za nove in razburljive poklice. 2,13 0,934 2,08 0,906 0,586 348 0,558 

S80 Med sošolci imam prijatelje. 3,63 0,759 3,43 0,893 2,248 349 0,025 

S81 Do sošolcev sem prijazen. 3,58 0,682 2,23 0,898 4,010 349 0,000 

S82 S sošolci dobro sodelujemo. 3,25 0,837 3,15 0,857 1,081 349 0,281 

S83 Sošolcem, ki so imeli težave pri delu, sem pomagal. 3,27 0,734 2,89 0,944 4,112 348 < 0,001 

S84 Sošolci me imajo radi. 3,21 0,822 3,09 0,881 1,346 347 0,179 

S85 Sošolci mi pomagajo, kadar je treba. 3,32 0,862 3,15 0,854 1,918 349 0,056 
1 
Trditev je obrnjena. 
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4.4 RAZUMEVANJE VPRAŠALNIKA IN SODELOVANJE V 

RAZISKAVI 
 

V tabeli 17 so predstavljene povprečne ocene, ki so jih učenci dali pri trditvah v anketi, in 

standardni odkloni teh ocen glede na šolo, ki jo obiskujejo. Poleg so prikazani rezultati 

preizkusa ANOVA. 

Pri teh dveh trditvah nismo našli statistično pomembnih razlik med odgovori učencev 

različnih šol. 

 

V tabeli 18 so predstavljene povprečne ocene, ki so jih učenci dali pri trditvah v anketi, in 

standardni odkloni teh ocen glede na starost. Poleg so prikazani rezultati preizkusa ANOVA. 

Pri teh dveh trditvah nismo našli statistično pomembnih razlik med odgovori učencev 

različnih starosti. 

 

V tabeli 19 so predstavljene povprečne ocene, ki so jih učenci dali pri trditvah v anketi, in 

standardni odkloni teh ocen glede na program srednje šole. Poleg so prikazani rezultati 

preizkusa ANOVA ali Welchovega F preizkusa. 

Pri obeh trditvah smo našli statistično pomembno razliko med odgovori dijakov, ki so 

obiskovali različne srednješolske izobraževalne programe. Dijakom, ki obiskujejo programa 

ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik se je zdel vprašalnik bolj razumljiv in bolj jim je 

bilo všeč sodelovati v raziskavi kot dijakom v programu medijski tehnik.  

 

V tabeli 20 so predstavljene povprečne ocene, ki so jih učenci dali pri trditvah v anketi, in 

standardni odkloni teh ocen glede na spol. Poleg so prikazani rezultati preizkusa t. 

Pri obeh trditvah smo našli statistično pomembno razliko med odgovori deklet in fantov. 

Dekletom se je zdel vprašalnik razumljivejši kot fantom. Prav tako so dekleta raje sodelovala 

v raziskavi kot pa fantje. 
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Tabela 17: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali anketirani za vsako trditev v anketi (M), njen standardni odklon (SD) in statistična pomembnost razlike 

med odgovori anketiranih glede na šolo, ki jo obiskujejo (statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 
 Šola  

 1 2 3 4 One-Way ANOVA 

 Trditev M SD M SD M SD M SD F df p 

R86 Vprašalnik je bil razumljiv. 3,09 1,047 3,08 1,035 2,94 1,099 2,87 1,053 1,147 3 0,330 

R87 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 2,84 1,105 2,94 1,184 2,85 1,158 2,60 1,055 1,903 3 0,129 

 
Tabela 18: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali anketirani za vsako trditev v anketi (M), njen standardni odklon (SD) in statistična pomembnost razlike 

med odgovori anketiranih glede na starost (statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 
 Razred/Letnik  

 1 2 8 9 One-Way ANOVA 

 Trditev M SD M SD M SD M SD F df p 

R86 Vprašalnik je bil razumljiv. 2,96 1,040 2,74 1,066 3,01 1,133 3,12 0,944 1,722 3 0,162 

R87 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 2,57 1,117 2,65 0,968 2,87 1,169 2,88 1,106 1,875 3 0,134 

 

Tabela 19: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali anketirani za vsako trditev v anketi (M), njen standardni odklon (SD) in statistična pomembnost razlike 

med odgovori anketiranih glede na izobraževalni program (statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 
 Program  

 1 2 3 One-Way ANOVA 

 Trditev M SD M SD M SD F df p 

R86 Vprašalnik je bil razumljiv. 3,37 0,751 3,13 1,070 2,58 1,063 11,925* 2 0,000 

R87 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 2,92 0,912 2,75 1,218 2,43 1,023 3,916* 2 0,025 

* Welchov F preizkus  

 

Tabela 20: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali anketirani za vsako trditev v anketi (M), njen standardni odklon (SD) in statistična pomembnost razlike 

med odgovori anketiranih glede na spol (statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 
 Spol  

 Dekleta Fantje Test-t 

 Trditev M SD M SD t df p 

R86 Vprašalnik je bil razumljiv. 3,16 0,952 2,80 1,111 3,311 349 0,001 

R87 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 2,94 1,063 2,58 1,119 3,115 349 0,002 
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4.5 KORELACIJE 
 
S faktorsko analizo smo dobili 15 faktorjev, in sicer 7 faktorjev, povezanih z izbiro poklica, in 

8 faktorjev, povezanih z odnosom do biologije. S Pearsonovim korelacijskim koeficientom 

smo nato ugotavljali, ali pri našem vzorcu obstaja korelacija med odnosom do biologije in 

izbiro poklica. Našli smo 13 statistično pomembnih korelacij (tabela 21). Večina korelacij je 

bila pozitivnih, tri pa so bile negativne. 

 

Poklici, ki omogočajo ustvarjalnost, pozitivno korelirajo z mnenjem, da je biološko znanje 

potrebno in da je biologija pomembna. Poklici, ki omogočajo prosti čas, pozitivno korelirajo s 

pozitivnim odnosom do pouka biologije in pozitivnim odnosom do praktičnega dela pri pouku 

biologije 2. Poklici, ki omogočajo delo z ljudmi, pozitivno korelirajo s splošnim zanimanjem 

za biologijo, zavedanjem, da sta biologija in pouk biologije pomembna, ter pozitivnim 

odnosom do praktičnega dela pri pouku biologije 2. Poklici, ki omogočajo razvoj samega 

sebe, pozitivno korelirajo s pozitivni odnosi v razredu, pozitivnim odnosom do praktičnega 

dela pri pouku biologije 1 in z zavedanjem, da je biološko znanje potrebno. Poklici, ki so 

povezani s fizičnim delom, negativno korelirajo s pozitivnimi odnosi v razredu. Poklici, ki 

omogočajo zanimivo, spremenljivo delo, negativno korelirajo s splošnim zanimanjem za 

biologijo in s pozitivnim odnosom do praktičnega dela pri pouku biologije 2. 
 

Tabela 21: Korelacije med 15 faktorji,  ki smo jih dobili s faktorsko analizo (statistično pomembne 

korelacije so označene s krepkim tiskom) 

 

Pozitiven 

odnos do 

pouka 

biologije 

Splošno 

zanimanje 

za biologijo 

Biologija in 

pouk 

biologije sta 

pomembna 

Pozitivni 

odnosi v 

razredu 

Pozitiven 

odnos do 

praktičnega 

dela pri 

pouku 

biologije 1 

Biološko 

znanje je 

potrebno 

Pozitiven 

odnos do 

praktičnega 

dela pri 

pouku 

biologije 2 

Biologija 

je pomem-

bna 

Ustvarjalnost -0,054 0,094 -0,031 -0,015 0,107 0,146* 0,104 0,175** 

Prosti čas 0,134* -0,071 0,104 0,079 0,063 -0,037 0,132* -0,003 

Delo z ljudmi 0,035 0,213** 0,168** 0,066 -0,017 -0,017 0,141* -0,047 

Razvoj sebe -0,019 -0,090 0,052 0,192** 0,205** 0,215** 0,042 0,065 

Fizično delo -0,085 0,062 0,024 -0,193** -0,042 -0,102 -0,061 0,032 

Ambicije, 

moč 
0,032 -0,010 -0,081 0,058 -0,115 -0,086 0,070 -0,090 

Zanimivo, 

spremenljivo 

delo 

-0,033 -0,155** 0,002 -0,030 0,012 -0,077 -0,153** 0,030 

 

*korelacija je signifikantna na nivoju 0,05 (2-smerni preizkus) 

**korelacija je signifikantna na nivoju 0,01 (2-smerni preizkus) 
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5 RAZPRAVA  
 

 

5.1 Odnos učencev do biologije in naravoslovja 
 
Naša prva hipoteza je bila, da imajo osnovnošolci in srednješolci v Sloveniji do pouka 

biologije pozitiven odnos. Za vse anketirane velja, da imajo zelo radi praktično delo, biološke 

poskuse in delo z živimi bitji. Všeč jim je način poučevanja biologije in učna snov, všeč so 

jim dodatne informacije v učbeniku in strinjajo se, da mora biologija ostati eden od predmetov 

v šoli. Vsi učenci se biologijo hitro naučijo, pri pouku vse razumejo, zanimive pa so jim tudi 

novosti, ki se dogajajo v biologiji. Strinjajo se s tem, da vsakdo potrebuje osnovno biološko 

znanje in da jim bo to koristilo v vsakdanjem življenju. Učenci s šole 1 imajo pouk biologije 

radi, se ga veselijo, radi bi ga imeli še več, všeč sta jim snov in način poučevanja, zato menijo, 

da mora ostati eden od predmetov v šoli. Učenci s šole 2 imajo najrajši delo z živimi bitji, radi 

delajo biološke poskuse, všeč so jim tako oprema kot tudi znanstveni pripomočki, ki jih 

uporabljajo pri praktičnem delu. Učenci imajo biologijo raje kot večino drugih predmetov. 

Učencem devetega razreda je všeč način poučevanja biologije, kar je všeč tudi dijakom 

programov ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik. Prvo hipotezo smo sprejeli. 

 

Podobne rezultate kot v naši raziskavi so dobili tudi v raziskavi, ki jo je izvedel Stefánsson 

(2006) na Islandiji. Njegov vprašalnik sicer ni zajel samo biologije, temveč naravoslovje v 

celoti. Ugotovili so, da učence na splošno zanima šolsko naravoslovje in da se jim zdi količina 

naravoslovnega pouka ustrezna. 

Tudi Jidesjö (2009) je ugotavljal odnos do celotnega naravoslovja in ne samo biologije. 

Ugotovil je, da se švedskim učencem zdi šolsko naravoslovje zanimivo, vendar manj kot 

drugi predmeti. Ne želijo si preveč učenja o naravoslovnih temah, ker se jim druge teme zdijo 

bolj zanimive. 

Nekatere študije so preverjale odnos mladih do znanosti in tehnologije v najširšem smislu. 

Tako sta Sjøberg in Schreiner (2006) v svojem članku zapisala, da  imajo mladi na splošno 

pozitiven odnos do znanosti in tehnologije. Najbolj pozitiven odnos imajo mladi iz 

Bangladeša, Indije, Filipinov in Malezije, na Japonskem pa so mladi bolj neodločni in 

skeptični do vloge znanosti in tehnologije v družbi. Prav tako se ne strinjajo s trditvijo, da so 

koristi znanosti večje od morebitnih škodljivih učinkov. 

 

5.2 Mnenje učencev o zahtevnosti biologije 
 
Druga hipoteza je trdila, da se osnovnošolcem in srednješolcem v Sloveniji biologija ne zdi 

zahtevna. Ugotovili smo, da je za osnovnošolce biologija eden najlažjih predmetov v šoli, pri 

pouku vse razumejo in se jo tudi hitro naučijo, šolska biologija se jim zdi zanimiva, se je 

veselijo, všeč jim je učna snov in biološki poskusi, zato bi radi imeli še več pouka biologije. 

Vendar pa se dijakom srednje šole zdi biologija vseeno manj težka kot osnovnošolcem. Če 

gledamo samo dijake, ki obiskujejo različne programe, se zdi šolska biologija najbolj 

zanimiva dijakom programa ekonomske gimnazije, ti pri pouku biologije tudi vse razumejo 

ali pa se jo trudijo razumeti. To hipotezo lahko sprejmemo, ker naši rezultati kažejo, da se na 

splošno osnovnošolcem in srednješolcem v Sloveniji biologija ne zdi zahtevna. 

 

V pregledu tuje literature smo samo v enem članku našli povezavo glede zahtevnosti 

biologije, in sicer je Stefánsson (2006) zapisal, da je po mnenju islandskih učencev učenje 

naravoslovja zamudno in težko. 
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5.3 Mnenje učencev o pomenu biologije 

 
Postavili smo hipotezo, da se osnovnošolci in srednješolci v Sloveniji zavedajo pomena 

biologije. Za vse anketirane velja, da zaradi pouka biologije bolje razumejo svet okoli sebe, 

bolj cenijo naravo, pomaga jim razvijati naravoslovni način razmišljanja in kako bolje skrbeti 

za svoje zdravje. Strinjajo se, da napredek v biologiji izboljšuje kakovost življenja, omogoča 

spoznavanje najnovejših znanstvenih odkritij in je naše upanje za rešitev številnih okoljskih 

težav. Najbolj pa se strinjajo s tem, da je biološko znanje pomembno za razumevanje 

življenja. Učenci s šole 1 menijo, da jim bo znanje biologije koristilo v življenju, pouk 

biologije jih je naučil, kako bolje skrbeti za svoje zdravje, bolje razvijajo naravoslovni način 

razmišljanja in razumejo svet okoli sebe. Učenci s šol 1 in 2 zaradi pouka biologije bolj cenijo 

naravo, strinjajo se, da je biološko znanje pomembno za razumevanje življenja in bi radi 

opravljali biološki poklic. Učenci s šol 1 in 3 pa se najbolj strinjajo s tem, da z biologijo 

spoznajo največja znanstvena odkritja in da so zaradi biologije spoznali nove razburljive 

poklice. Na splošno osnovnošolci menijo, da jim bo biološko znanje koristilo pri razumevanju 

življenja, pri nadaljnjem izobraževanju in pri skrbi za svoje zdravje, medtem ko se 

srednješolci s tem manj strinjajo. Hipotezo smo sprejeli. 

 

V raziskavi, opravljeni na Švedskem, so Jidesjö in sodelavci (2009) ugotovili, da učenci 

menijo, da bi se vsakdo moral učiti o naravoslovju in da je naravoslovje v življenju tudi 

uporabno. V primerjavi s slovenskimi učenci, ki so zaradi biologije spoznali nove poklice, pa 

švedski učenci preko naravoslovja ne vidijo perspektive v bodočem poklicu in zelo malo si jih 

želi izbrati tak poklic. 

Sjøberg in Schreiner (2010) sta v svojem članku predstavila ključne ugotovitve ROSE 

projekta, kjer sta ugotovila, da se učenci s trditvijo, da je šolsko naravoslovje povečalo 

njihove karierne možnosti, manj strinjajo v štirih angleško govorečih državah kot pa v drugih 

delih Evrope. 

 

5.4 Vpliv starosti anketiranih na njihov odnos do biologije, mnenje o 

zahtevnosti biologije in mnenje o pomenu biologije 
 
Četrta hipoteza je trdila, da med osnovnošolci in srednješolci različne starosti ni razlike v 

odnosu do biologije, mnenju o zahtevnosti biologije niti mnenju o pomenu biologije. To 

hipotezo smo zavrnili, ker smo našli kar trideset statistično pomembnih razlik med odgovori 

različno starih anketirancev. Rezultati so pokazali, da imajo bolj pozitiven odnos do biologije 

učenci osmega in devetega razreda, kot pa dijaki srednje šole. Prav tako se učencem biologija 

zdi bolj zahtevna kot pa dijakom. Biologija se zdi najbolj pomembna učencem devetega 

razreda. Da je znanje biologije koristno v življenju in za razumevanje le-tega se strinjajo samo 

osnovnošolci, medtem ko se dijaki s tem manj strinjajo. Da napredek v biologiji izboljšuje 

kakovost življenja, menijo vsi osnovnošolci in dijaki, razen dijakov drugega letnika. 

 

Jidesjö (2008) je ugotovil, da tudi starost vpliva na zanimanje mladih za znanost in 

tehnologijo. Tako osnovnošolce kot srednješolce na Švedskem zanimata znanost in 

tehnologija. Veliko tem, ki so jih osnovnošolci ocenili kot zanimive za učenje, pa so 

srednješolci ocenili kot nezanimive. Sodobni izzivi ne zanimajo mlajših učencev, kar se je 

pokazalo pri pomembni temi o ozonskem plašču in učinku tople grede, ki osnovnošolskih 

fantov sploh ne zanimata. 
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5.5 Vpliv spola anketiranih na njihov odnos do biologije, mnenje o 

zahtevnosti biologije in mnenje o pomenu biologije 
 
Peta hipoteza je trdila, da med dekleti in fanti ni razlike v odnosu do biologije, mnenju o 

zahtevnosti biologije niti mnenju o pomenu biologije. Našli smo petnajst statistično 

pomembnih razlik med odgovori deklet in fantov. Hipotezo smo delno sprejeli, ker pri 

trditvah o zahtevnosti biologije nismo našli statistično pomembnih razlik. Fantom se na 

splošno zdi biologija za družbo pomembna in imajo bolj pozitiven odnos do praktičnega dela. 

Dekleta pa se bolj kot fantje strinjajo s tem, da jim znanje biologije pomaga razvijati 

naravoslovni način življenja, da je na splošno znanje biologije koristno v življenju in za 

razumevanje življenja in sveta okoli nas in da napredek v biologiji izboljšuje kakovost 

življenja. 

 

Prokop s sodelavci (2007) je ugotovil, da osnovnošolska dekleta na Slovaškem bolj zanima 

biologija kot osnovnošolske fante. 

Podobne rezultate je dala tudi raziskava v Izraelu (Trumper, 2006), kjer se je pokazalo, da se 

na splošno dekleta in fantje zanimajo za učenje biologije, vendar pa so dekleta zanjo pokazala 

večje zanimanje kot fantje. Učenci imajo negativno mnenje o naravoslovnih predmetih, kar so 

povezali z zanimanjem za učenje biologije. Zanima jih biologija človeka, manj pa jih 

zanimajo rastline in živali. Tistih učencev s pozitivnim pogledom na znanost, ki se jim 

znanost zdi pomembna za njihovo prihodnost, pa ne zanima biologija, ki se jo učijo v šoli. 

Jidesjö in sodelavci (2009) so ugotovili, da se dekletom zdi šolsko naravoslovje bolj težko kot 

fantom. 

 

5.6 Korelacija med dejavniki, pomembnimi za bodoči poklic anketiranih, in 

njihovim odnosom do biologije, mnenjem o zahtevnosti biologije in 

mnenjem o pomenu biologije 
 
Šesta hipoteza je trdila, da dejavniki, pomembni za bodoči poklic, ne korelirajo z odnosom do 

biologije, mnenjem o zahtevnosti biologije niti mnenjem o pomenu biologije. To hipotezo 

smo zavrnili. S pozitivnim odnosom do pouka biologije in praktičnega dela pri pouku 

biologije 2, se povezujejo poklici, ki omogočajo prosti čas. Tudi poklici, ki omogočajo delo z 

ljudmi, se povezujejo s pozitivnim odnosom do praktičnega dela pri pouku biologije 2. S tem, 

da je biologija pomembna in da je biološko znanje potrebno, se povezujejo poklici, ki 

omogočajo ustvarjalnost, s poklici, ki omogočajo razvoj samega sebe in s poklici, ki 

omogočajo delo z ljudmi. Pozitivno se z odnosom do praktičnega dela 1, povezujejo tudi 

poklici, ki omogočajo razvoj samega sebe. Poklici, ki omogočajo zanimivo, spremenljivo 

delo, pa se negativno povezujejo s splošnim zanimanjem za biologijo in s pozitivnim 

odnosom do praktičnega dela pri pouku biologije 2. 

 

Stefánsson (2006) je v raziskavi na Islandiji našel pozitiven odnos med trditvama, da se 

učenci zanimajo za biologijo in da je šolsko naravoslovje lahko prihodnost za poklicno 

kariero. 

Švedski učenci na splošno v naravoslovju ne vidijo perspektive za bodoči poklic, zelo malo si 

jih tudi želi izbrati tak poklic. Prav tako si zelo malo deklet želi zaposlitve v tehnologiji, 

medtem ko so fantje pokazali malo bolj pozitiven odnos za tako kariero (Jidesjö, 2009). 

Učenci v manj razvitih državah si želijo, da bi postali znanstveniki, v zelo razvitih državah pa 

je strinjanje s to trditvijo zelo nizko. Fantje se s to trditvijo bolj strinjajo kot dekleta, ta razlika 

med spoloma je zelo opazna med japonskimi učenci.  
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S trditvijo »rad bi dobil službo v tehnologiji« se dekleta v zelo razvitih državah sploh ne 

strinjajo, fantje pa so trditev ocenili s povprečno oceno. Dekleta in fantje v državah v razvoju 

pa se bolj strinjajo s to trditvijo (Sjøberg in Schreiner, 2010). 
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6 SKLEPI 
 

 

Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kakšen je odnos osnovnošolcev in srednješolcev v 

Sloveniji do biologije, ali se jim biologija zdi pomembna, ali sem jim zdi predmet biologija 

zahteven in kakšno je njihovo mnenje o pouku biologije. Zanimalo nas je tudi, ali obstaja 

korelacija med odnosom do biologije, zahtevnostjo in pomenom biologije ter dejavniki, ki 

vplivajo na izbiro bodočega poklica. Postavili smo šest delovnih hipotez, od katerih smo na 

temelju rezultatov tri sprejeli, eno delno sprejeli, dve pa zavrnili. 

 

Hipotezo 1, ki pravi, da imajo osnovnošolci in srednješolci v Sloveniji do pouka biologije 

pozitiven odnos, smo sprejeli, saj so se osnovnošolci in srednješolci s trditvami na to temo 

nadpovprečno strinjali. 

 

Hipotezo 2, ki pravi, da se osnovnošolcem in srednješolcem v Sloveniji biologija ne zdi 

zahtevna, smo sprejeli, saj so se osnovnošolci srednješolci s trditvami na to temo strinjali. 

 

Hipotezo 3, ki pravi, da se osnovnošolci in srednješolci v Sloveniji zavedajo pomena 

biologije, smo sprejeli, ker se osnovnošolci na splošno strinjajo s trditvami na to temo, prav 

tako se s trditvami na to temo strinjajo tudi srednješolci, vendar malo manj. 

 

Hipotezo 4, ki pravi, da med osnovnošolci in srednješolci različne starosti ni razlike v odnosu 

do biologije, mnenju o zahtevnosti biologije niti mnenju o pomenu biologije, smo zavrnili, saj 

smo našli trideset statistično pomembnih razlik med odgovori anketiranih različne starosti. 

 

Hipotezo 5, ki pravi da med dekleti in fanti ni razlike v odnosu do biologije, mnenju o 

zahtevnosti biologije niti mnenju o pomenu biologije, smo delno sprejeli, saj smo našli 

petnajst statistično pomembnih razlik med odgovori anketiranih različnega spola. 

 

Hipotezo 6, ki pravi, da dejavniki, pomembni za bodoči poklic, ne korelirajo z odnosom do 

biologije, mnenjem o zahtevnosti biologije niti mnenjem o pomenu biologije, smo zavrnili, 

ker smo našli trinajst statistično pomembnih korelacij. 
 

Rezultati naše raziskave so lahko v pomoč učiteljem pri načrtovanju pouka. Vključijo naj več 

praktičnega dela, na primer bioloških poskusov in dela z živimi bitji, ker je učencem in 

dijakom tak način dela všeč, zato se biologijo hitreje naučijo in jo lažje razumejo. Dekleta bi 

bilo treba nekoliko bolj spodbujati k praktičnemu delu, ker imajo fantje do takega dela bolj 

pozitiven odnos od deklet. Učitelji bi morali upoštevati tudi to, da obstaja povezava med 

izbiro bodočega poklica in odnosom do biologije ter mnenjem o zahtevnosti in pomenu 

biologije, in poskušati učence in dijake navdušiti za poklice, ki so vezani na biologijo. 

Za ustanove, ki se ukvarjajo z načrtovanjem biološkega izobraževanja, pa bo zanimiv 

podatek, da se učencem in dijakom biologija ne zdi zahtevna. Če izhajamo iz predpostavke, 

da učitelji dosledno upoštevajo cilje, ki jih predpisujejo učni načrti za biološke vsebine, lahko 

sklepamo, da učne vsebine niso prezahtevne za posamezne stopnje šolanja.  
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PRILOGE 
 

Priloga A – Vprašalnik 
 

 

VPRAŠALNIK         Spol:  Ž   M  

Razred OŠ/Letnik SŠ:  8.  9.  1.  

2. 

Program SŠ: ________________ 

 

NAVODILO: Pred teboj je vprašalnik. Natančno preberi vsako vrstico in nato s križcem označi svoj odgovor. 
 

Kako pomembni so naslednji dejavniki za tvoj bodoči poklic? Sploh ni 

pomembno 

Ni 

pomembno 

Je 

pomembno 

Je zelo 

pomembno 

1.  Delo z živalmi     

2.  Delo na področju varovanja okolja     

3.  Delo, povezano predvsem z ljudmi in ne s stvarmi     

4.  Pomoč drugim ljudem     

5.  Preprosto in lahko delo     

6.  Izdelovanje in popravljanje stvari z lastnimi rokami     

7.  Delo s stroji in orodjem     

8.  Umetniško in ustvarjalno delo v umetnosti     

9.  Uporaba mojih talentov in sposobnosti     

10.  Izdelovanje, oblikovanje in izumljanje nečesa     

11.  Ustvarjanje novih idej     

12.  Imeti veliko časa za prijatelje     

13.  Samostojno odločanje     

14.  Delo, neodvisno od drugih ljudi     

15.  Delo, ki se mi zdi pomembno in smiselno     

16.  Delo, ki ustreza mojim stališčem in vrednotam     

17.  Imeti veliko časa za družino     

18.  Delo, ki vključuje veliko potovanja     

19.  Delo, kjer se pogosto dogaja kaj novega in zanimivega     

20.  Zaslužiti veliko denarja     

21.  Nadzorovati druge ljudi     

22.  Postati slaven     

23.  Imeti dovolj časa za svoje dejavnosti in hobije     

24.  Postati najboljši v svojem poklicu     

25.  Razvijati in izboljšati svoje znanje in veščine     

26.  Delo v skupini, kjer je veliko ljudi okoli mene     

 

 

V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami o biologiji? Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam 

27.  Biologija je zame eden najlažjih predmetov.     

28.  Biologijo se hitro naučim.     

29.  Pri pouku biologije vse razumem.     

30.  Biologija se mi zdi težka.     

31.  Zelo se trudim razumeti biologijo.      

32.  Učbenik biologije mi ne pomaga pri razumevanju biologije.     

33.  Všeč mi je, da so v učbeniku za biologijo še dodatne informacije.     

34.  Biologijo imam raje kot večino drugih predmetov.     

35.  Rad bi, da bi imeli v šoli več pouka biologije.     

36.  Zelo me zanima predmet biologija.     

37.  Šolska biologija je zanimiva.     

38.  Med poukom biologije se dolgočasim.     

39.  Veselim se pouka biologije.     

40.  Biologijo se učim samo, kadar vem, da bom ocenjevan.     

41.  Biološki procesi se mi zdijo zelo zanimivi.      

42.  Narava in biologija sta mi tuji.     
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V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami o biologiji? Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam 

43.  Delo z živimi bitji pri pouku biologije je zelo zanimivo.     

44.  Všeč mi je, kadar delamo biološke poskuse.     

45.  Zanimivo se je učiti o novostih, ki se dogajajo v biologiji.     

46.  Praktično delo pri biologiji mi je všeč, ker uporabljam opremo in 

znanstvene pripomočke. 

    

47.  Praktično delo pri biologiji je nekoristno.     

48.  Praktično delo pri biologiji je dolgočasno.     

49.  Všeč mi je, kako nas poučujejo biologijo.     

50.  Všeč mi je snov, ki se jo učimo pri biologiji.     

51.  Biologije ne maram zaradi načina, kako jo poučujejo.     

52.  Na Univerzi bi rad študiral biologijo.     

53.  Všeč so mi poklici, ki so povezani z biologijo.     

54.  Rad bi postal učitelj biologije.     

55.  Rad bi opravljal poklic, ki je povezan z biologijo.     

56.  Z drugimi se rad pogovarjam o stvareh, ki se jih učim pri biologiji.     

57.  Rad gledam TV oddaje z biološko vsebino.     

58.  Rad bi se več ukvarjal z biologijo izven šole.     

59.  Zelo me zanima znanstveno področje biologije.     

60.  Pogosto berem knjige z biološko vsebino.     

61.  Menim, da bi se vsakdo moral v šoli učiti biologijo.      

62.  Biologija je manj pomembna kot drugi šolski predmeti.     

63.  Biologija za družbo ni pomembna.     

64.  Vsakdo potrebuje osnovno biološko znanje.     

65.  Biologija je v vsakdanjem življenju malo uporabna.     

66.  Biologija mora ostati eden od predmetov v šoli.     

67.  Morali bi imeti več pouka biologije.     

68.  Kar se učimo pri biologiji, mi bo koristilo v vsakdanjem življenju.     

69.  Biološko znanje je pomembno za razumevanje življenja.     

70.  Biološko znanje je pomembno za razumevanje drugih šolskih 

predmetov. 

    

71.  Menim, da mi bo snov biologije pomagala pri nadaljnjem 

izobraževanju. 

    

72.  Zaradi pouka biologije bolj cenim naravo.     

73.  Pouk biologije me je naučil, kako bolje skrbeti za svoje zdravje.     

74.  Napredek v biologiji izboljšuje kakovost našega življenja.     

75.  Biologija je naše upanje za rešitev številnih okoljskih težav.     

76.  Zaradi pouka biologije bolje razumem svet okoli sebe.     

77.  Biologija mi pomaga razvijati naravoslovni način razmišljanja.     

78.  Pri biologiji spoznamo najnovejša znanstvena odkritja.     

79.  Šolska biologija mi je odprla oči za nove in razburljive poklice.     

 

 
V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami? Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam 

80.  Med sošolci imam prijatelje.     

81.  Do sošolcev sem prijazen.     

82.  S sošolci dobro sodelujemo.     

83.  Sošolcem, ki so imeli težave pri delu, sem pomagal.     

84.  Sošolci me imajo radi.     

85.  Sošolci mi pomagajo, kadar je treba.     

86.  Vprašalnik je bil razumljiv.     

87.  Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.     

 

 

Hvala za sodelovanje! 


