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between genders either. However, there were significant differences in knowledge of human 

evolution shown between pupils of different schools. 



Gešman L. Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole na Dolenjskem o evoluciji človeka. 

   Dipl.delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016  

  

V 
 

Kazalo vsebine 

1 UVOD ............................................................................................................................ 1 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA ............................................................................... 1 

1.2 CILJI ....................................................................................................................... 2 

1.3 HIPOTEZE ............................................................................................................. 2 

2 PREGLED LITERATURE ............................................................................................ 3 

2.1 EVOLUCIJA ČLOVEKA ...................................................................................... 3 

2.1.1 STOPNJE HOMINIZACIJE ............................................................................... 4 

2.2 POUČEVANJE EVOLUCIJE ČLOVEKA ............................................................ 8 

2.2.1 VPLIV VERE NA POUČEVANJE EVOLUCIJE.............................................. 8 

2.2.2 NAPAČNE PREDSTAVE .................................................................................. 8 

2.2.3 ODNOS UČITELJEV DO POUČEVANJA EVOLUCIJE ČLOVEKA .......... 10 

2.2.4 MOŽNOSTI ZA POUČEVANJE EVOLUCIJE ČLOVEKA .......................... 13 

3 MATERIAL IN METODE .......................................................................................... 15 

3.1 VZOREC .............................................................................................................. 15 

3.2 VPRAŠALNIK ..................................................................................................... 16 

3.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV ................................... 16 

4 REZULTATI ................................................................................................................ 17 

4.1 OSNOVNA ANALIZA VPRAŠALNIKA ........................................................... 17 

5 RAZPRAVA ................................................................................................................ 36 

6 SKLEPI ........................................................................................................................ 39 

7 POVZETEK ................................................................................................................. 41 

8 VIRI .............................................................................................................................. 42 

 

 

 

  



Gešman L. Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole na Dolenjskem o evoluciji človeka. 

   Dipl.delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016  

  

VI 
 

Kazalo preglednic 

Preglednica 1: Glavne značilnosti posameznih homininov (Homo habilis, 2015; Homo 

rudolfensi, 2009; Homo ergaster, 2015; Homo erectus, 2015; Homo heidelbergensis, 2015; 

Homo neandetrhalensis …, 2015; Homo sapiens …, 2015; Larger brains, 2009; Mayr, 

2008; Povšič, 2012; Golja, 2014). ......................................................................................... 7 

Preglednica 2: Deleži učencev glede na šolo, ki jo obiskujejo .......................................... 15 

Preglednica 3: Deleži učencev glede na razred, ki ga obiskujejo ...................................... 15 

Preglednica 4: Deleži učencev glede na spol ..................................................................... 16 

 

 

 Kazalo grafov  

Graf 1: Delež odgovorov učencev na prvo vprašanje. ......................................................... 17 

Graf 2: Delež odgovorov učencev na drugo vprašanje. ....................................................... 18 

Graf 3: Delež odgovorov učencev na tretje vprašanje. ........................................................ 18 

Graf 4: Delež odgovorov učencev na četrto vprašanje. ....................................................... 19 

Graf 5: Delež odgovorov učencev na peto vprašanje. ......................................................... 20 

Graf 6: Delež odgovorov učencev na šesto vprašanje. ........................................................ 20 

Graf 7: Delež odgovorov učencev na sedmo vprašanje. ..................................................... 21 

Graf 8: Delež odgovorov učencev na osmo vprašanje. ....................................................... 21 

Graf 9: Delež odgovorov učencev na deveto vprašanje. ..................................................... 22 

Graf 10: Delež odgovorov učencev na deseto vprašanje. .................................................... 22 

Graf 11: Delež odgovorov učencev na enajsto vprašanje. ................................................... 23 

Graf 12: Delež odgovorov učencev na dvanajsto vprašanje. ............................................... 23 

Graf 13: Delež odgovorov učencev na trinajsto vprašanje. ................................................. 24 

Graf 14: Delež odgovorov učencev na štirinajsto vprašanje. .............................................. 24 

Graf 15: Delež odgovorov učencev na petnajsto vprašanje. ............................................... 25 

Graf 16: Delež odgovorov učencev na šestnajsto vprašanje. .............................................. 25 

Graf 17: Delež odgovorov učencev na sedemnajsto vprašanje. .......................................... 26 

Graf 18: Delež odgovorov učencev na osemnajsto vprašanje. ............................................ 26 

Graf 19: Delež odgovorov učencev na devetnajsto vprašanje. ............................................ 27 



Gešman L. Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole na Dolenjskem o evoluciji človeka. 

   Dipl.delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016  

  

VII 
 

Graf 20: Delež odgovorov učencev na dvajseto vprašanje. ................................................. 28 

Graf 21: Delež odgovorov učencev na enaindvajseto vprašanje. ........................................ 28 

Graf 22: Delež odgovorov učencev na dvaindvajseto  vprašanje. ....................................... 29 

Graf 23: Delež odgovorov učencev na triindvajseto vprašanje. .......................................... 29 

Graf 24: Delež odgovorov učencev na štiriindvajseto vprašanje. ....................................... 30 

Graf 25: Delež odgovorov učencev na petindvajseto vprašanje. ......................................... 30 

Graf 26: Delež odgovorov učencev na šestindvajseto vprašanje. ....................................... 31 

Graf 27: Delež odgovorov učencev na sedemindvajseto vprašanje. ................................... 31 

Graf 28: Delež odgovorov učencev na osemindvajseto vprašanje. ..................................... 32 

Graf 29: Delež odgovorov učencev na devetindvajseto vprašanje. ..................................... 33 

Graf 30: Delež odgovorov učencev na trideseto vprašanje. ................................................ 33 

Graf 31: Delež odgovorov učencev na enaintrideseto vprašanje. ....................................... 34 

Graf 32: Delež odgovorov učencev na dvaintrideseto vprašanje. ....................................... 34 

Graf 33: Delež odgovorov učencev na triintrideseto vprašanje. ......................................... 35 

Graf 34: Delež odgovorov učencev na štiriintrideseto vprašanje. ....................................... 35 

  

 

Kazalo prilog 

PRILOGA A: Vprašalnik o razvoju človeka .........................................................................  

PRILOGA B: Statistična pomembnost razlik glede na šolo, ki jo učenci obiskujejo ............  

PRILOGA C: Statistična pomembnost razlik glede na razred, ki ga učenci obiskujejo .......  

PRILOGA D: Statistična pomembnost razlik glede na spol učencev ....................................  

 

 

 



Gešman L. Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole na Dolenjskem o evoluciji človeka. 

   Dipl.delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

  

1 
 

1 UVOD 

1.1  OPREDELITEV PROBLEMA 

Evolucija je najpomembnejši koncept v biologiji, saj ni niti enega vprašanja, na katerega ni 

mogoče odgovoriti brez upoštevanja evolucije (Mayr in Simoniti, 2008). Osrednji pomen 

evolucije za razumevanje živega sveta opisuje znameniti citat ameriškega evolucijskega 

biologa Theodosiusa Dobzhanskega: »Nič v biologiji nima smisla, razen v luči evolucije« 

(Vilhar, 2009, str. 129). Evolucija je zaradi raznolikih kognitivnih, čustvenih, pedagoških, 

epistemoloških, pedagoških, socialnih in religioznih dejavnikov, ki prispevajo k 

neevolucijskemu pogledu na svet (Pobiner, 2016), zahtevna tema, ki jo osnovnošolski učenci 

težko povsem razumejo (Pobiner, 2012). Učencem bi evolucijo lahko približali s pomočjo 

zgledov evolucijskega razvoja (Pobiner, 2012), pri čemer bi moral vsak učenec usvojiti le 

temeljno ogrodje evolucije človeka in ne vseh podrobnosti (Alles in Stevenson, 2003). 

Nacionalno združenje učiteljev naravoslovja (National Science Teachers Association) v 

ZDA je leta 2004 izdalo gradivo, v katerem je Bybee zapisal, da je razumevanje evolucije 

bistveno za naravoslovno pismenost učencev.  

Ironično je, da je poučevanje evolucije človeka ena izmed najbolj zanimivih, a hkrati tudi  

konzervativnih tem (Nickels, 1987), kajti vsaj do leta 1925 so različni znanstveniki  

obravnavali razvoj človeka kot sporen za poučevanje (Pobiner, 2012). V trenutno veljavnem 

slovenskem učnem načrtu za osnovno šolo je evolucija človeka opredeljena z enim samim 

učnim ciljem, ki pravi: »Učenci znajo razložiti izvor primatov in človeka ter sorodnost 

človeka z drugimi primati« (Vilhar in sod., 2011, str. 17). Iz tega lahko vidimo, da sta globina 

in količina obravnavane snovi o človekovem izvoru prepuščeni učiteljem. Kljub temu pa se 

iz navedenega učnega cilja da razbrati, da bi morali učenci temo o evoluciji človeka 

obvladati tako na nivoju razumevanja, kot tudi na nivoju uporabe znanja. 

Učitelji si želijo avtentičnega materiala za poučevanje evolucije človeka (Pobiner, 2016). V 

literaturi je zelo malo predlogov, kako dejansko učinkovito poučevati evolucijo človeka 

(Flammer, 2003). Najpogosteje avtorji navajajo, da naj poučevanje evolucije poteka preko 

praktičnih primerov, saj se tako poveča zanimanje učencev, hkrati pa hitreje osvojijo znanje 

(Pobiner, 2016). 



Gešman L. Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole na Dolenjskem o evoluciji človeka. 

   Dipl.delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016  

  

2 
 

Povšič je leta 2012 izvedel raziskavo o poznavanju neandertalca, kjer se je izkazalo, da imajo 

učenci slovenskih šol o tem slabo znanje. Predvidevamo, da tudi znanje o razvoju sodobnega 

človeka (Homo sapiens) ni veliko boljše. 

 

1.2  CILJI 

V diplomskem delu želim preveriti, ali učenci ob koncu obveznega osnovnošolskega 

izobraževanja odnesejo zadovoljivo znanje o evolucijskem razvoju vrste, ki ji pripadajo 

(Homo sapiens). Zadovoljivo znanje pomeni, da je znanje dovolj obsežno (vsaj 60-odstotna 

uspešnost na testu) in da dosega stopnjo razumevanja, kot jo predpisuje trenutno veljavni 

učni načrt za biologijo (Vilhar in sod., 2011).  

Preveriti želimo še, ali so tudi pri slovenskih osnovnošolcih razširjene enake napačne 

predstave, kot smo jih zasledili v tuji literaturi (npr. sobivanje človeka in dinozavrov). 

 

1.3  HIPOTEZE 

Glede na navedene cilje smo oblikovali naslednje hipoteze: 

 Učenci imajo ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja zadovoljivo znanje o 

evolucijskem razvoju vrste Homo sapiens. 

 Učenci 9. razreda imajo boljše znanje o evoluciji človeka kot učenci 8. razreda. 

 Med učenci različnih šol ni razlike v znanju evolucije človeka. 

 Med dekleti in fanti ni razlike v znanju evolucije človeka.  

 Učenci imajo ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja nekatere značilne 

napačne predstave, povezane z evolucijo človeka. 

 Med učenci različne starosti ni razlike niti v količini niti kvaliteti napačnih predstav, 

povezanih z evolucijo človeka. 

 Med učenci različnih šol ni razlike niti v količini niti kvaliteti napačnih predstav, 

povezanih z evolucijo človeka. 

 Med dekleti in fanti ni razlike niti v količini niti kvaliteti napačnih predstav, 

povezanih z evolucijo človeka. 
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2 PREGLED LITERATURE 

2.1  EVOLUCIJA ČLOVEKA 

Pot od nastanka bakterij do ljudi je bila dolga in težavna, kajti ko so se pred 3,5 milijarde let 

pojavili prokarionti, so ti obstajali nekaj milijard let. Iz njih so se skozi milijone let 

postopoma iz generacije v generacijo pod vplivom naravnega izbora razvili evkarionti, 

razvijali so se vedno kompleksnejši organizmi, pred 200.000 leti tudi sodobni človek. Le za 

človeka je značilno visoko inteligentno življenje (Mayr in Simoniti, 2008). Ravno 

podobnosti med posameznimi organizmi kažejo, da so se vsi organizmi, ki živijo na Zemlji, 

razvili s postopnim spreminjanjem iz skupnega prednika (Povšič, 2012).  

Proces razvoja človečnjakov (homininov) iz človeku podobnih opic imenujemo učlovečenje 

ali hominizacija. To je proces, ki vključuje vse vidike strukturnih in vedenjskih sprememb, 

ki so vodile do  razvoja človeka (Povšič, 2012). Te spremembe so (Jaiswal, 2007): 

 Bipedalizem – je najbolj temeljni premik v vsej hominidni zgodovini, saj je 

povzročil evolucijsko vrsto pomembnih diagnostičnih značilnosti rodu Homo (Mayr 

in Simoniti, 2008). Hoja na dveh nogah se je pojavila pred 5 milijoni let, kljub temu 

pa je bila precej drugačna od hoje modernega človeka, saj so ohranili nekatere 

ključne značilnosti, ki so jim pomagale pri vzpenjanju na drevesih (Walking …, 

2009).    

 Ročne spretnosti, kot je uporaba orodja – okončine človečnjakov so se okolju 

prilagodile s postopno prilagoditvijo dela med spodnjimi in zgornjimi udi (Salza in 

Hönigsfeld Adamič, 1995). Opice imajo za razliko od človeka bolj ukrivljene prste, 

človek pa ima večjo sposobnost oprijemanja, krčenja, iztezanja in upogibanja, prav 

tako je človeški palec bolj gibljiv in upogljiv (Jaiswal, 2007; Salza in Hönigsfeld 

Adamič, 1995).  

 Sprememba čeljusti in zob – za opice so značilni večji debeli zobje, velike čeljusti 

in čeljustne mišice. Za spremembo čeljusti ni bila pomembna samo evolucija, temveč 

tudi uporaba čeljusti (prehrana) (Balter, 2005). Pred 7 milijoni let so imeli naši 

predniki dolge čeljusti, velike zobe, pokrite s tanko sklenino, in velik, izbočen obraz 

brez obradka. Skozi milijone let so sledile postopne spremembe v obliki čeljusti, zob 
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in obraza. Danes ima človek navpičen in ploščat obraz z obradkom, majhno čeljust, 

v kateri so zobje, pokriti z debelo plastjo sklenine (Shorter jaws …, 2009). 

 Povečevanje prostornine možganov – v štirih milijonih let se je velikost možganov 

potrojila, vendar spremembe niso bile enakomerne. Spreminjanje možganov se je 

začelo pred 2,4 milijona let in se v zadnji polovici milijona let pospešilo (Mayr in 

Simoniti, 2008). Ni pa se povečala le prostornina možganov, temveč tudi 

organiziranost. Pri človeku podobnih opicah je največji del možganske skorje 

namenjen zaznavanju (čutilna in senzorična področja) in premikanju (gibalna in 

motorična področja), medtem ko je pri človeku namenjen dejavnostim, ki so 

povezane s socialnim življenjem in ga tudi uravnavajo (spominjanje, razmišljanje, 

načrtovanje, govorjenje) (Salza in Hönigsfeld Adamič, 1995). Pogosto so kot razlog 

za povečanje možganov navedene spremembe v prehrani, kajti pred 2,5 milijona let 

je človek pričel uživati velike količine mesa (za razliko od opic, ki se prehranjujejo 

pretežno z rastlinsko hrano), kar naj bi povzročilo povečanje možganov. Meso ne 

zagotavlja le živalskih beljakovin, temveč tudi keratin, ki je pomembna molekula za 

dolgoročno shranjevanje energije v možganih (Johnson in sod., 2012).  

 Spremembe v vokalnem traktu ter razvoj jezika in govora – govor ljudi je 

sestavljen iz dveh fizioloških delov: glasilk in grla. Glasilke vključujejo pljuča in 

mišice, ki omogočajo proizvodnjo govora, medtem ko grlo uravnava akustično 

energijo glasilk. Grlo človeka se razlikuje od grla drugih primatov, saj je pri človeku 

nebo pomaknjeno nazaj, grlo pa navzdol (Jaiswal, 2007). Govor izvira v grgavcu, ki 

je pri vrsti Homo erectus pomaknjen precej višje kot pri vrsti Homo sapiens in 

zmanjšuje prostornino žrela, kar preprečuje razvoj izoblikovane govorice (Salza in 

Hönigsfeld Adamič, 1995). Šimpanzi nimajo ustrezno razvitega vokalnega aparata, 

zato ne morejo komunicirati (Allchin, 2012). FOXP2 ali gen govora se je pri človeku 

uveljavil zaradi močne selekcije v zadnjih 100.000 letih (Johnson in sod., 2012).  

 

2.1.1 STOPNJE HOMINIZACIJE 

Iz novejših študij izhaja, da je Homo sapiens končni produkt dveh velikih ekoloških 

premikov hominidnih prednikov. Na osnovi tega Mayr in Simoniti (2008) razlikujeta tri 

stopnje hominizacije: 
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a) Stopnja šimpanza ali stopnja deževnega gozda 

Pred 20 do 25 milijoni let so se na Zemlji prvič pojavile človeku podobne opice, ki so živele 

v  deževnem gozdu (Povšič, 2012).  

  

b) Stopnja avstralopiteka ali stopnja drevesne savane 

Pred 8 milijoni let so tektonske sile povzročile dvig zahodnega dela Velikega tektonskega 

jarka, pri čemer je nastala 2000 metrov visoka naravna gorska pregrada, ki je zadrževala 

padavine. Posledično je prišlo do postopnega izsuševanja vzhodnega dela Afrike, zahodni 

del pa je ostal vlažen (Povšič, 2012). Ta geološki dogodek je pred 6–7 milijoni let razdelil 

skupne prednike modernega šimpanza in človeka v dve geografsko ločeni populaciji. Ena je 

ostala v tropskem deževnem gozdu v zahodni Afriki (iz katere so se razvili šimpanzi), druga 

se je postopno začela prilagajati na bolj suhe in odprte habitate v vzhodni Afriki (iz katere 

se je razvil sodobni človek) (Alles in Stevenson, 2003).  

Iz opic, ki so uspele naseliti drevesne savane okoli deževnega gozda, so se pred 4 milijoni 

let razvili avstralopiteki. V drevesni savani so bila drevesa nekoliko oddaljena drug od 

drugega, zato so se morali prilagoditi na novi habitat tako, da so privzeli dvonožno gibanje. 

Kljub temu pa so še vedno veliko časa preživeli na drevju (Mayr in Simoniti, 2008). 

 

c) Stopnja grmovne savane ali razvoj rodu Homo   

Pred približno 2,5 milijona let se je začelo podnebje v Afriki spreminjati zaradi ledene dobe 

na severni polobli. Postajalo je vse bolj sušno, kar je povzročilo odmiranje dreves v savani, 

okolje pa se je pričelo spreminjati v grmovno savano (Mayr in Simoniti, 2008). Razvoj 

avstralopitekov je šel v dve smeri, in sicer na robustne rastlinojedce (A. aethiopicus, A. boisei 

in A. robustus) in na gracilne omnivore (A. afarensis, A. africanus in A garhi). Robustni so 

zaradi slabše prilagoditve izumrli pred približno milijonom let, gracilni pa so preživeli na 

posebno ugodnih območjih savane (Povšič, 2012; Mayr in Simoniti, 2008). Potomci 

gracilnih avstralopitekov so se pričeli uspešno razvijati, prešli so le na dvonožno gibanje po 

tleh, in tako je prišlo do nastanka rodu Homo (Mayr in Simoniti, 2008). 
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Med zgodnje predstavnike rodu Homo uvrščamo vrsti Homo habilis (spretni človek) in 

Homo rudolfensis (Homo habilis, 2015; Homo rudolfensis, 2009).  

Med kasnejše predstavnike rodu Homo, ki so bolj podobni sodobnemu človeku, saj so visoki, 

vitki in imajo relativno malo dlak, spadata Homo ergaster (delujoči človek) (Homo ergaster, 

2015) in Homo erectus (pokončni človek), za katerega je bila značilna velika mobilnost 

(Homo erectus, 2015), zato je prišlo do razvoja veliko geografskih vrst (Mayr in Simoniti, 

2008). Iz afriške populacije vrste Homo erectus se je razvila vrsta Homo heidelbergensis 

(Homo heidelbergensis, 2015), iz katere so se razvili evropski hominini (Povšič, 2012). Prvi 

se je razvil Homo neanderthalensis (neandertalec), za katerega je bila značilna dobra 

prilagojenost na hladnejše podnebje. Posledično so imeli tudi večji možgane in bili bolj 

robustni kot sodobni človek (Homo neanderthalensis …, 2015).   

V Afriki se je iz vrste Homo heildelbergensis najprej razvil arhaični Homo sapiens, nato pa 

sodobni Homo sapiens. Pred približno 35.000 leti je Homo sapiens prišel v zahodno Evropo, 

kjer je več tisoč let sobival z neandertalcem, preden je slednji izumrl (Homo sapiens …, 

2015). V času skupnega bivanja vrst Homo sapiens in neandertalca je najverjetneje prišlo do 

njunega križanja, saj raziskave kažejo, da si neandertalec z Evropejci in Azijci deli približno 

1–4 % DNK, medtem ko si je z Afričani ne delijo  (Homo neanderthalensis …, 2015).   

Edinstvenost človeka v primerjavi z drugimi živalmi se odraža v dejstvu, da je prenos 

kulturnih informacij postal vidik življenja. Možgani človeku omogočajo iznajdbo za 

iznajdbo, s katerimi postajamo vse manj odvisni od okolja. Pomembno je izpostaviti, da 

nobena druga živalska vrsta ni bila sposobna uspešno živeti na vseh celinah in v vseh 

podnebjih (Mayr in Simoniti, 2008). 

V preglednici 1 (str. 7) so navedene ključne značilnosti posamezne vrste homininov in opic.  

  

http://australianmuseum.net.au/homo-neanderthalensis
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Preglednica 1: Glavne značilnosti posameznih homininov (Homo habilis, 2015; Homo rudolfensis, 2009; 

Homo ergaster, 2015; Homo erectus, 2015; Homo heidelbergensis, 2015; Homo neandetrhalensis …, 2015; 

Homo sapiens …, 2015; Larger brains, 2009; Mayr in Simoniti, 2008; Povšič, 2012; Golja, 2014).   

 

Vrsta 

Obdobje 

bivanja – 

pred: 

Velikost 

možganov 

(cm3) 

Velikost 

(cm) 

Način 

življenja 
Prehrana 

opice 
20/25 

milijoni let  
320–380 / drevesni rastlinojedci 

Australopithecus 

gracilni: 

4,2–1,8  

milijona let 
450 100–150 poldrevesni 

rastlinojedci: 

plodovi z debelimi, 

trdimi ovoji 

robustni: 

2,5–1,4 

milijona let 

omnivori 

Homo habilis 
2,3–1,7 

milijona let 
610 

110–130 

talni 

omnivori: večinoma 

rastlinskega izvora Homo 

rudolfensis 

2,4–1,8 

milijona let 
750 

Homo ergaster 
1,9–1,5 

milijona let 
860 

160–180 
omnivori: večinoma 

meso 
Homo erectus 

1,6–1,0 

milijona let 
1500 

Homo 

heidelbergensis 

600.000– 

300.000 let 
1250 180 

omnivori: večinoma 

meso (skupinski lov 

velikih živali) 

Homo 

neanderthalensis 

300.000– 

28.000 leti 
1500 156–186 

omnivori: večinoma 

meso 

Homo sapiens 

arhaični: 

300.000 leti 
1500 

160–175 
omnivori: večinoma 

meso sodobni: 

35.000 leti 
1350 
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2.2  POUČEVANJE EVOLUCIJE ČLOVEKA 

2.2.1 VPLIV VERE NA POUČEVANJE EVOLUCIJE 

Znanost, vera, religija in drugi dejavniki predstavljajo izobraževalno okolje, ki je izziv tako 

za učitelja kot tudi za učenca. Pri poučevanju evolucijskih teorij je potrebno upoštevati odnos 

med znanostjo in religijo. Barbour v svoji knjigi navaja štiri vidike (konflikt, neodvisnost, 

dialog in integracija), kako znanost gleda na izobraževanje o evoluciji ob močnih verskih 

prepričanjih. Pri poučevanju se je pomembno zavedati, da nobenega izmed teh vidikov ne 

smemo izključiti, niti nobenega izpostaviti za popolnoma pravilnega (Anderson, 2007). 

Ne smemo se pretvarjati, da vera ne igra bistvene vloge pri sprejetju ali zavrnitvi evolucije, 

zato mora učitelj prepoznati prisotnost in moč verskega prepričanja pri učencih (Glaze, 2013; 

povzeto po Pobiner, 2016). Vprašanja o znanosti in veri je treba obravnavati neposredno, 

jasno in odkrito. Naloga učitelja je, da ne uniči učenčeve vere v Boga, temveč da mu pomaga 

razumeti znanstveni položaj evolucije. Prav tako se učiteljeva lastna prepričanja o evoluciji 

ne smejo odražati v poučevanju, saj s tem lahko vpliva na prepričanja učencev (Smith, 2010).  

 

2.2.2 NAPAČNE PREDSTAVE 

Tako učitelji kot tudi učenci v razred prinašajo svojo naivno psihologijo in kognitivne 

dejavnike, ki vplivajo na učenje (Smith, 2010). Evolucija je težka tema za učence, da bi jo 

popolnoma razumeli, saj je veliko čustvenih, kognitivnih, epistemoloških, pedagoških in 

verskih dejavnikov, ki prispevajo k neevolucijskemu pogledu na svet (Pobiner, 2012). Otroci 

v nekaterih okoljih znanje o evoluciji v prvi vrsti pridobijo z vero, družino, vrstniki, mediji 

in šele nato se o njej učijo v šoli, zato so izkušnje otrok pred srečanjem z evolucijo v šoli še 

bolj pomembne za njeno sprejemanje in razumevanje in lahko vplivajo na nerazumevanje 

(Hermann, 2011; povzeto po Pobiner, 2016). Nič nenavadnega ni, da učenci težko uskladijo 

ideje o evoluciji, saj jim neznanstveni pogledi, prepričanja in izkušnje pomagajo izoblikovati 

ideje o evoluciji (Crawford in sod., 2005; povzeto po Pobiner 2016). Učenci imajo pogosto 

težave s sprejemanjem evolucije, če opazijo, da je v nasprotju z njihovim verskim 

prepričanjem (Pobiner, 2016). Kljub temu pa so McKeachie, Lin in Strayer (2012) ugotovili, 

da jih med 60 učenci samo 10 ne sprejema evolucije, temveč verjame v dobesedno razlago 
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svetega pisma. Raziskava je pokazala, da je izboljšanje razumevanja precej lažje kot 

spreminjanje sprejemanja (Peker in sod., 2010; povzeto po Pobiner, 2016).  

Raziskave kažejo, da imajo mnogi ljudje pomanjkljivo in netočno razumevanje evolucije. 

To je mogoče ugotoviti preko napačnih predstav (Flammer, 2006). Te predstave so trdno 

zasidrane v miselnost osebe in hkrati zelo odporne na spremembe, kar pomeni, da jih je zelo 

težko odpraviti (Smith 2010). Napačne predstave učencev pogosto vplivajo na njihov odziv 

na poučevanje evolucije (Anderson, 2007). 

Zmotne predstave učencev se kažejo v štirih najpogostejših oblikah (Crow, 2004): 

 Napačne predstave, ki izvirajo iz vsakodnevnih izkušenj, kjer si učenci napačno 

predstavljajo nekatere pojave, nato pa napačna stališča prenesejo na podobne 

situacije. 

 Neznanstvena prepričanja, ki izhajajo iz močnega verskega prepričanja.  

 Napačna prepričanja, ki izhajajo iz nesoočenja s situacijami, ki bi neposredno 

obravnavale učenčeve zmotne predstave. 

 Jezikovne napačne predstave, ki izhajajo iz uporabe besed, ki imajo v vsakdanjem 

jeziku drugačen pomen kot v znanosti. 

 Dejanske zmote, ki so priučene v zgodnjem otroštvu in so pogosto povezane z 

urbanimi miti v povezavi z naravnimi pojavi.  

 

Najpomembneje je, da se učitelj zaveda, kakšne napačne predstave o evoluciji se pojavljajo 

pri učencih (Crow, 2004). Napačne predstave in stopnjo znanja učitelj lahko ugotovi s 

pomočjo formativnega ocenjevanja, prav tako rezultati formativnega ocenjevanja pomagajo 

tudi njemu pri prilagajanju svojega poučevanja. Učitelj se mora za ustvarjanje smiselnih 

učnih strategij za izboljšanje poučevanja zavedati tudi širših verskih, filozofskih in 

družbenih kontekstov, ki vplivajo na razmišljanje učencev (Pobiner, 2016). Pomembno je, 

da učitelj rešuje napačne predstave učencev (Smith, 2010), pri čemer mora poskrbeti, da 

učenci rekonstruirajo svoje konceptualne okvirje. To je dolgotrajen proces, pri katerem sta 

ključna prenos naučenega znanja in tudi razumevanje. Da bi učenci dokazali resnično 

razumevanje, je potrebno daljše razpravljanje o določeni temi, da ugotovimo, kaj si učenci 

napačno predstavljajo, in to poskušamo spremeniti, za kar pa v učnem načrtu ni dovolj časa 
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(Crow, 2004). Pomembno je, da učitelj naredi šolski prostor odprt in prijazen, hkrati pa mora 

učence spodbujati, da izrazijo svoje mnenje in razpravljajo o različnih idejah. Učitelj mora 

učence poslušati, vendar tudi predstaviti in podpreti znanstveno idejo (Anderson, 2007).  

Ena izmed najpogostejših napačnih predstav o evoluciji človeka je, da so se ljudje razvili iz 

opice oziroma modernih šimpanzov, prav tako pa ne razumejo, da če je to res, zakaj 

potemtakem šimpanzi še živijo. To vprašanje odraža dve stvari, in sicer da ljudje velikokrat 

gledajo razvoj kot linearen proces, kljub temu da je razvejan, kar pomeni, da se lahko iz ene 

vrste razvijeta dve ali več vrst. Druga stvar pa je, da mislijo, da je razvoj progresiven proces, 

vendar to ni nujno, saj sprememba ne pomeni vedno napredka v razvoju (Balter, 2005).  

Dejstvo je, da se je človek razvil iz že izumrle vrste opic in da danes živeče vrste med seboj 

niso niti predniki niti potomci (Pobiner, 2016). Učencem lahko z uvedbo pojma »bratranec« 

zelo dobro razložimo, da se človek ni razvil iz modernega šimpanza. Razložimo na ta način: 

tako kot si ti in tvoji bratranci delite skupnega prednika, ki je živel sto let nazaj in je že dolgo 

mrtev, tako si tudi šimpanzi in človek delijo skupnega prednika, ki je živel pred milijoni let 

in danes ne obstaja več. Pogosto pa učenci (in ostali) sprašujejo, ali se človek še vedno 

razvija. Nekateri znanstveniki pravijo, da to vprašanje kaže slabo razumevanje o delovanju 

evolucije. Človeška biologija je, tako kot pri vseh drugih organizmih, posledica naravnega 

izbora in drugih mehanizmov evolucije, zato je res, da se človek še vedno razvija (Balter, 

2005).   

 

2.2.3 ODNOS UČITELJEV DO POUČEVANJA EVOLUCIJE ČLOVEKA 

Poučevanje evolucije od učitelja zahteva razumevanje zahtevnih, vplivnih in večplastnih 

vidikov na socialni, intelektualni in pedagoški ravni (Anderson, 2007). Učitelji biologije se 

srečujejo s številnimi znanstvenimi, verskimi, političnimi in družbenimi dejavniki, ki 

vplivajo na poučevanje evolucije (Hermann, 2013; povzeto po Pobiner, 2016). 

Bramschreiber (2013) ugotavlja, da je pri vsakem učitelju, ki so sodelovali v raziskavi, čutiti 

nepripravljenost za poučevanje evolucije, saj ne prejema nobenega formalnega 

izobraževanja na tem področju (povzeto po Pobiner, 2016).  

Zakaj se učitelji izogibajo poučevanja evolucije? Nekateri učitelji menijo, da nimajo 

zadostnega znanja o pedagoških metodah za poučevanje evolucije (Asghar in sod., 2007; 
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povzeto po Pobiner, 2016), spet drugi so nepripravljeni govoriti o spornih vprašanjih 

(Hermann, 2008; povzeto po Pobiner, 2016), tretji ne razumejo evolucije dovolj dobro, da 

bi o njej lahko samozavestno razpravljali (Wuerth, 2004), četrti imajo o evoluciji človeka 

zelo šibko strokovno znanje, najverjetneje zato, ker so se malo učili o človeškem razvoju 

(Nickels, 1987), peti čutijo pomanjkanje podpore šole (Smith, 2010) in najrazličnejše 

pritiske s strani vodstva šole, sodelavcev, staršev in duhovnikov. Na pritiske se odzovejo 

različno, od tega, da se izogibajo poučevanju evolucije človeka, verskim vprašanjem, temi 

speciacije ljudi in drugih primatov, pa do popolne opustitve poučevanja evolucije (Pobiner, 

2016). Ena izmed težav pri poučevanju evolucije človeka je lahko tudi učni načrt za osnovno 

šolo. V njem je opredeljeno, da naj bi se evolucija človeka poučevala šele ob koncu šolskega 

leta (DeSilva, 2004). Tako morajo učitelji v zadnjih dveh tednih pouka obravnavati biološko 

evolucijo štirih milijard let (DeSilva, 2004). V slovenskem učnem načrtu za biologijo, ki je 

prišel v veljavo leta 2011, se evolucija obravnava v devetem razredu. Evolucija človeka je 

opredeljena z enim samim učnim ciljem, ki pravi: »Učenci znajo razložiti izvor primatov in 

človeka ter sorodnost človeka z drugimi primati« (Vilhar in sod., 2011, str. 17). Učitelji so 

tako prepuščeni sami sebi, kako globoko in široko bodo obravnavali tematiko o izvoru 

človeka. Kot pravi Bajdova (2012), je bila obravnava evolucije človeka veliko bolje 

zastavljena v učnem načrtu iz leta 2003, saj je bila opredeljena z 8 cilji, ki so se neposredno 

nanašali na evolucijo človeka (povzeto po Pobiner, 2016).  

Glaze in sodelavci (2015) so ugotovili, da imajo tudi učitelji biologije v povezavi z evolucijo 

pogosto napačne prestave (povzeto po Pobiner, 2016). Asghar in sod. (2007) so z raziskavo 

dokazali, da večini kanadskih osnovnošolskih učiteljev manjka razumevanja celo 

najosnovnejših konceptov evolucije, imajo pa veliko napačnih predstav o skupnih prednikih 

in razmerjih med ljudmi in opicami (povzeto po Pobiner, 2016). Tudi Nehm in Schonfeld 

(2007) sta ugotovila, da je imelo kar 95 % učiteljev z univerzitetno izobrazbo veliko 

napačnih predstav o evoluciji. Ena izmed teh je, da menijo, da so človek in dinozavri 

sobivali. Kljub temu Hermann (2013) navaja, da so najrazličnejše raziskave pokazale, da je 

evolucija manj sporna za poučevanje, kot menijo učitelji (povzeto po Pobiner, 2016). Lahko 

bi rekli, da sprejemanje oziroma zavračanje evolucije s strani učitelja vpliva na globino 

obravnavanja snovi o evoluciji (Pobiner, 2016).  
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Rutledge in Mitchell (2002) navajata, da je raziskava pokazala, da 43 % učiteljev evolucijo 

človeka obravnava zelo bežno, medtem ko Berkmann in sod. (2008) navajajo, da je 

najnovejša raziskava pokazala, da o razvoju človeka poučuje kar 83 % učiteljev (povzeto po 

Schulteis, 2010). Na splošno učitelji za poučevanje evolucijskih procesov, vključno z 

evolucijo človeka, porabijo 13,7 ure. Samo za poučevanje evolucije človeka 60 % učiteljev 

nameni od 1 do 5 ur, 17 % učiteljev pa evolucije človeka sploh ne poučuje (Pobiner, 2016). 

Raziskave kažejo, da veliko ameriških učiteljev biologije v srednjih šolah noče poučevati 

evolucije. Četrtina učiteljev se poslužuje kreacionističnega načina poučevanja, kljub temu 

da je bil v ZDA ocenjen za nezakonitega (Smith, 2010). Izkazalo se je, da kreacionistični 

učitelji namenijo približno 35 % manj časa za poučevanje evolucije človeka kot ostali 

učitelji. Znano je, da v Indiji kar 43 % učiteljev popolnoma izpusti obravnavo evolucije 

človeka ali pa jo obravnava na kratko. Videti je, da njihova verska prepričanja močno 

omejuje njihovo razumevanje znanstvene veljavnosti poteka razvoja (Pobiner, 2016).  

Poznamo tri različne načine učiteljevega pristopa k poučevanju evolucije: 28 % učiteljev je 

zagovornikov evolucije, 13 % učiteljev je zagovornikov kreacionizma, 60 % pa je takšnih, 

ki se izogibajo konfliktu med znanostjo in vero (Berkman in Plutzer, 2008; povzeto po 

Pobiner, 2016).  

V zasebnih luteranskih srednjih šolah v ZDA, ki so predvsem verske, so ugotavljali, koliko 

poudarka pri poučevanju dajejo učitelji biologije na sedem najpomembnejših konceptov 

evolucije, ki so: speciacija, raznolikost, spremembe, dokazi za razvoj, naravna selekcija, 

hitrost in stopnja evolucijskih sprememb in evolucija človeka. Izkazalo se je, da učitelji 

najmanj pozornosti namenijo ravno evoluciji človeka, saj jih 50 % temu ne daje poudarka, 

19,7 % jih da zelo malo poudarka, 11,8 % nekatere poudarke, 1,3 % pa močan poudarek. 

Največji poudarek pa dajejo naravni selekciji, raznolikosti in speciaciji (Schulteis, 2010). 

Učitelji pravijo, da bi se počutili bolj pripravljene, če bi imeli več znanja iz evolucijske 

zgodovine. Krepitev lastnega znanja bi povečalo njihovo udobje in zaupanje v poučevanje 

evolucije. Iz tega vidimo, da bi dodatno znanje močno vplivalo na odnos učiteljev do 

poučevanja (Nehm in Schonfeld, 2007). Če želimo spremeniti javno razumevanje evolucije, 

je pomembno, da se učiteljem zagotovi čim boljše usposabljanje in orodja, ki jim pomagajo 

obvladovati tako notranje kot zunanje dejavnike. Za učitelja je pomembno, da v učilnico 

stopi z najboljšo možno pripravo za poučevanje javno spornih znanstvenih tem, kot je 
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ponekod evolucija (Pobiner, 2016). Prav tako bi bili učitelji bolj samozavestni pri 

poučevanju, če bi jim šola zagotovila podporo in odprto komunikacijo (Griffith in Brem, 

2004; povzeto po Pobiner, 2016).  

 

2.2.4 MOŽNOSTI ZA POUČEVANJE EVOLUCIJE ČLOVEKA 

Učbeniki evolucijo človeka pogosto obravnavajo zelo površno, z napačnimi in zastarelimi 

informacijami (Aleixandre, 1994; povzeto po Pobiner, 2016), kar je delno posledica hitrega 

razvoja na tem področju in več kot 5-letne možnosti uporabe učbenika (Jurkowski in sod., 

2007; povzeto po Pobiner, 2016).  

Raziskava je pokazala, da si učitelji zelo želijo avtentičnega učnega materiala za poučevanje 

evolucije človeka (Pobiner, 2016). Znanstveniki in drugi strokovnjaki za učenje ter učitelji 

so pripravili različne predloge in gradiva za učinkovitejše poučevanje evolucije, vendar 

Beardsley in sod. (2012) ugotavljajo, da večina učiteljev nima časa raziskovati vseh teh 

informacij in jih uporabiti v razredu (povzeto po Pobiner, 2016). Veliko tujih znanstvenih 

ustanov in spletnih strani je za učitelje in učence že ustvarilo privlačne interaktivne 

dejavnosti in vsebine za poučevanje in učenje evolucije človeka. Prosto dostopne spletne 

strani, članke in video posnetke, ki so namenjeni poučevanju evolucije človeka in tudi 

preostalim temam evolucije, navajajo v svojih člankih Wuerth (2004), Smith (2010) in 

Pobiner (2016). Na spletni strani smo našli dve še posebej zanimivi spletni strani za 

poučevanje evolucije, in sicer: Human evolution teaching resources 

(http://www.evolution.wisc.edu/node/135), ki je bila narejena z namenom, da učitelji 

najdejo dodatne informacije na temo evolucije človeka. Tukaj je naveden seznam 

izobraževalnih spletnih strani, novice, razredne dejavnosti in knjige, ki se nanašajo na 

evolucijo človeka (Human evolution …, 2013). Drugi izmed zelo uporabnih spletnih virov 

o evoluciji človeka pa je Australian museum: Human evolution 

(http://australianmuseum.net.au/human-evolution), kjer so na voljo podrobne informacije o 

razvoju človeka in tudi 360-stopinjske podobe lobanj, ki si jih je mogoče ogledati z vseh 

zornih kotov (Human evolution, 2009).    

Poučevanje tem evolucije, ki so pomembne za življenje učencev preko primerov in 

praktičnih aplikacij, poveča motivacijo učencev za učenje in ohranjanje znanja. S primeri 

http://www.evolution.wisc.edu/node/135
http://australianmuseum.net.au/human-evolution
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evolucije, ki se nanašajo na ljudi in se osredotočajo na aktualne teme in vsakodnevne 

izkušnje (kot so javno in osebno zdravje, medicina, forenzične analize …), lahko učitelj 

poudari pomembnost in uporabnost evolucijske teorije. Prav tako pa lahko uporaba 

človeških primerov pomaga odpraviti nekatere konceptualne in kulturne ovire pri 

razumevanju razvoja (Pobiner, 2012). Primeri, ki so pomembni za učenčevo življenje, so 

izboljšali odnos učencev do evolucije, zlasti njihovo dojemanje o pomembnosti evolucije 

(Pobiner, 2016).  

Pri poučevanju evolucije človeka je treba uporabljati različne vzorce iz anatomije, fiziologije 

in genetike, vendar jih je treba povezati z evolucijsko teorijo (Nickels in sod., 1996). 

Makroevolucijski procesi (učenje s pomočjo odlitkov, slik) so velikokrat spregledani pri 

poučevanju evolucije, vendar so bistvenega pomena pri premagovanju številnih napačnih 

predstav (Price, 2012). S pomočjo odlitkov lobanj ali slik učitelj lahko zelo dobro predstavi 

primerjalno anatomijo različnih organizmov, saj je zelo dobro vidna in zlahka razumljiva 

(Nickels, 1987). Poleg tega pa bi morali pri poučevanju evolucije človeka poudariti 

alternativni pogled, da ni pomembna edinstvenost človeka, temveč naša kontinuiteta z 

drugimi živalmi (Allchin, 2012).  
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3 MATERIAL IN METODE 

3.1  VZOREC 

Raziskavo smo opravili meseca aprila in maja 2016. V raziskavo smo vključili učence dveh 

osnovnih šol na Dolenjskem, in sicer Osnovno šolo Trebnje (šola 1) in Osnovno šolo dr. 

Pavla Lunačka Šentrupert (šola 2). Na vsaki izmed šol sta v raziskavi sodelovala dva osma 

in dva deveta razreda. Skupen vzorec otrok, vključenih v raziskavo, je bil 182. Na obeh 

sodelujočih osnovnih šolah je v raziskavi sodelovalo približno enako število učencev, in 

sicer na Osnovni šoli Trebnje 52 % učencev, na Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert 

pa 48 % učencev (preglednica 1). Deleža posameznih razredov v vzorcu sta bila približno 

enaka (preglednica 2). Približno 49 % učencev je obiskovalo osmi razred, 51 % pa deveti 

razred. Prav tako sta bila tudi oba spola zastopana v podobnem deležu, saj je bilo v raziskavo 

vključenih 51 % deklet in 49 % fantov (preglednica 3). 

 

Preglednica 2: Deleži učencev glede na šolo, ki jo obiskujejo 

 

 

Preglednica 3: Deleži učencev glede na razred, ki ga obiskujejo 

 

 

 

 

  

Šola Število učencev Delež učencev (%) 

1 95 52,2 

2 87 47,8 

Skupaj 182 100,0 

Razred Število učencev Delež učencev (%) 

8. 89 48,9 

9. 93 51,1 

Skupaj 182 100,0 



Gešman L. Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole na Dolenjskem o evoluciji človeka. 

   Dipl.delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016  

  

16 
 

Preglednica 4: Deleži učencev glede na spol 

 

 

 

 

 

 

3.2  VPRAŠALNIK 

Podatke smo zbirali z anonimnim testom znanja, ki je bil sestavljen iz 34 vprašanj zaprtega 

tipa (priloga A). Vprašalnik je vseboval vprašanja, s katerimi smo zbrali demografske 

podatke (razred in spol). Sledila so vprašanja izbirnega tipa, s katerimi so preverjali znanje 

učencev. Večina vprašanj v vprašalniku pa so bile trditve, povezane z evolucijo, preko 

katerih smo prav tako preverjali znanje učencev. Učenci so stopnjo strinjanja s posamezno 

trditvijo ocenjevali s štiristopenjsko Likertovo lestvico, kjer je ocena 1 pomenila, da se s 

trditvijo nikakor ne strinjajo, ocena 4 pa, da se s trditvijo zelo strinjajo. Na koncu vprašalnika 

sta bili še vprašanji, s katerima smo od udeležencev dobili povratno informacijo o 

vprašalniku in sodelovanju v raziskavi.  

 

3.3  POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV  

Podatke smo zbirali z anonimnim vprašalnikom, tako da smo jih razdelili učencem osmega 

in devetega razreda dveh šol. Učenci so samostojno odgovorili na zastavljena vprašanja. 

Podatke, ki smo jih dobili, smo vnesli v program Excel in jih nato obdelali s statističnim 

programom SPSS. Statistično pomembnost razlik med učenci različnih šol, različne starosti 

in spola smo ugotavljali z neparametričnim preizkusom Mann-Whitney. 

 

Spol Število učencev Delež učencev (%) 

Ženski 93 51,1 

Moški 89 48,9 

Skupaj 182 100,0 
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4 REZULTATI 

4.1  OSNOVNA ANALIZA VPRAŠALNIKA 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati za vsako vprašanje oz. trditev posebej. Podrobnejši 

rezultati glede statistične pomembnosti razlik med odgovori učencev različnih šol, razredov 

in spola so predstavljeni v prilogah B, C in D.  

 

1. vprašanje: Koliko je stara Zemlja? 

Graf 1 prikazuje, da je na prvo vprašanje pravilno odgovorilo 90,1 % učencev, saj so izbrali 

trditev, da je Zemlja stara približno 4,5 milijarde let. Preostale odgovore je izbral le majhen 

delež (4,9 %) učencev ali pa jih sploh niso izbrali. 

Med odgovori učencev različnih šol, razredov in spola ni bilo statistično pomembnih razlik 

(p > 0,05). 

Graf 1: Delež odgovorov učencev na prvo vprašanje. 

  

2. vprašanje: Piščal iz medvedove kosti na sliki je izdelal neandertalec. Kje so jo našli? 

Na grafu 2 vidimo, da je 95,6 % učencev pravilno odgovorilo na vprašanje, kje so našli piščal 

iz medvedove kosti. Ostalih 5 odgovorov je izbralo zanemarljivo število učencev (0,0–2,2 

%). 

Med odgovori učencev različnih šol, razredov in spola ni bilo statistično pomembnih razlik 

(p > 0,05). 
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Graf 2: Delež odgovorov učencev na drugo vprašanje. 

 

3. vprašanje: Pred koliko leti se je pojavil sodobni človek (Homo sapiens)? 

Graf 3 prikazuje zelo različne odgovore učencev na tretje vprašanje. Največ učencev (30,8 

%) je mnenja, da se je sodobni človek pojavil pred 20 milijoni let. Z 21,4 % sledi odgovor 

»pred 200 milijoni let«. Za pred 20.000 let se je odločilo 17,6 % učencev. Pravilni odgovor 

– pred 200.000 leti – je izbralo le 12,1 % učencev. 11, 5 % učencev se je odločilo za odgovor 

pred 2 milijardama, 6 % učencev pa pred 2000 leti. 

Med odgovori učencev različnega spola je bila statistično pomembna razlika (p < 0,05). 

Fantje so pogosteje izbrali pravilni odgovor (16,9 %) kot dekleta (7,6 %). Statistično 

pomembne razlike glede na šolo in razred ni bilo (p > 0,05). 

 

Graf 3: Delež odgovorov učencev na tretje vprašanje. 

 

4. vprašanje: Kje se je prvič pojavil moderni človek (Homo sapiens)? 

Iz grafa 4 vidimo, da je 30,2 % učencev izbralo pravilni odgovor, ki je »v Afriki«. Kar 27,5 

% učencev je mnenja, da se je moderni človek najprej pojavil v Evropi. 19,8 % učencev 
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meni, da se je moderni človek pojavil hkrati na več celinah. Za Azijo se je odločilo 13,2 % 

vprašanih, za Bližnji vzhod 6 % in za Ameriko 3,3 % učencev. 

Med odgovori učencev različnih šol je bila statistično pomembna razlika (p < 0,01). Učenci 

šole 1 so odgovarjali pravilneje (34,7 %) kot učenci šole 2 (25,3 %). Statistično pomembne 

razlike glede na razred in spol ni bilo (p > 0,05).  

 

Graf 4: Delež odgovorov učencev na četrto vprašanje. 

 

5. vprašanje: Kje je živel neandertalec? (mogočih je več odgovorov) 

Graf 5 prikazuje, da zelo podoben delež učencev meni (44,0–47,3 %), da je neandertalec 

živel v Afriki, Evropi ali Aziji. Preostala odgovora je izbralo malo učencev (8,8–14,3 %). 

Popolnoma pravilno kombinacijo odgovorov je izbralo 0,5 % učencev. 

Med odgovori učencev različnih šol je bila statistično pomembna razlika pri pravilnem 

odgovoru »v Afriki« (p < 0,001), in sicer je tako odgovorilo več učencev šole 1 (61,7 %) kot 

šole 2 (32,2 %). Pri ostalih odgovorih statistično pomembnih razlik ni bilo (p > 0,05). 

Statistično pomembne razlike glede na razred in spol pri nobenem izmed možnih odgovorov 

ni bilo (p > 0,05). 
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 Graf 5: Delež odgovorov učencev na peto vprašanje.  

 

6. vprašanje: Katera lobanja pripada sodobnemu človeku (Homo sapiens)? 

Na grafu 6 vidimo, da je kar 97,8 % učencev izbralo pravilno sliko lobanje sodobnega 

človeka.  

Med odgovori učencev različnih šol, razredov in spola ni bilo statistično pomembnih razlik 

(p > 0,05). 

 

 Graf 6: Delež odgovorov učencev na šesto vprašanje.  

 

7. vprašanje: Sodobni človek (Homo sapiens) in neandertalec (Homo neanderthalensis) 

sta na Zemlji bivala istočasno. 

Graf 7 prikazuje, da se več kot polovica (55,5 %) učencev nikakor ne strinja s to trditvijo, 

20,3 % pa se jih ne strinja. S trditvijo se je pravilno delno strinjalo ali zelo strinjalo 23,0 % 

učencev.  
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Med odgovori učencev različnih šol je bila statistično pomembna razlika (p < 0,001). Učenci 

šole 2 so pravilneje odgovarjali na vprašanje (32,1 %) kot učenci šole 1 (15,1 %). Statistično 

pomembne razlike glede na razred in spol ni bilo (p > 0,05). 

 

Graf 7: Delež odgovorov učencev na sedmo vprašanje. 

 

8. vprašanje: Človekovi najbližji sorodniki po izvoru glede na zadnjega skupnega 

prednika so gorile, orangutani in šimpanzi. 

Iz grafa 8 vidimo, da se 39 % učencev zelo strinja s to trditvijo, 36,3 % pa se jih delno strinja. 

Nepravilno je odgovorilo 24,1 %.  

Med odgovori učencev različnih razredov je bila statistično pomembna razlika (p < 0,001). 

Učenci devetega razreda so odgovarjali pravilneje (93,5 %) kot učenci osmega razreda (57,3 

%). Statistično pomembne razlike glede na šolo in spol ni bilo (p > 0,05). 

 

Graf 8: Delež odgovorov učencev na osmo vprašanje. 
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9. vprašanje: Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 

Graf 9 prikazuje, da se več kot polovica (56,6 %) učencev zelo strinja s trditvijo, približno 

četrtina (27,5 %) se delno strinja. Preostalih 15,9 % učencev je odgovorilo nepravilno. 

Med odgovori učencev različnih šol, razredov in spola ni bilo statistično pomembnih razlik 

(p > 0,05). 

Graf 9: Delež odgovorov učencev na deveto vprašanje. 

 

10. vprašanje: Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 

Na grafu 10 vidimo, da se skoraj večina učencev zelo strinja (59,3 %) ali delno strinja (32,0 

%) s to trditvijo. Napačno je odgovorilo 8,2 % učencev.  

Med odgovori učencev različnih šol, razredov in spola ni bilo statistično pomembnih razlik 

(p > 0,05). 

 

Graf 10: Delež odgovorov učencev na deseto vprašanje. 
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11. vprašanje: Fosili kažejo, kako so se oblike življenja spreminjale skozi zgodovino. 

Iz grafa 11 razberemo, da se približno tri četrtine (76,9 %) učencev zelo strinja s to trditvijo, 

17,6 % pa se jih delno strinja. Preostalih 5,5 % učencev je odgovorilo napačno. 

Med odgovori učencev različnih šol je bila statistično pomembna razlika (p < 0,05). Učenci 

šole 1 so pogosteje izbrali pravilni odgovor (95,8 %) kot učenci šole 2 (93,1 %). Prav tako 

je bila statistično pomembna razlika med učenci različnega spola (p < 0,05). Dekleta so 

pravilneje odgovarjale na vprašanje (96,8 %), kot fantje (92,2 %). Statistično pomembne 

razlike glede na razred ni bilo (p > 0,05). 

 

Graf 11: Delež odgovorov učencev na enajsto vprašanje. 

 

12. vprašanje: Ljudje smo se razvili iz opic. 

Graf 12 prikazuje, da se s trditvijo zelo strinja 44 % učencev, delno strinja pa 38,5 %. 

Pravilno je odgovorilo 17,0 % učencev. 

Med odgovori učencev različnih šol je bila statistično pomembna razlika (p < 0,001). Učenci 

šole 2 so pravilneje odgovarjali na vprašanje (24,4 %) kot učenci šole 1 (10,6 %). Statistično 

pomembne razlike glede na razred in spol ni bilo (p > 0,05). 

 

Graf 12: Delež odgovorov učencev na dvanajsto vprašanje. 
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13. vprašanje: Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 

Iz grafa 13 vidimo, da se približno enak delež učencev nikakor ne strinja (41,2 %) s trditvijo 

oziroma se z njo ne strinja (40,1 %). Pravilno je odgovorilo preostalih 18,7 % učencev. 

Med odgovori učencev različne šole je bila statistično pomembna razlika (p < 0,05). Učenci 

šole 1 so pogosteje izbrali pravilni odgovor (20,0 %) kot učenci šole 2 (17,2 %). Prav tako 

je bila statistično pomembna razlika med učenci različnega spola (p < 0,05). Fantje so 

pogosteje izbrali pravilnejši odgovor (24,7 %) kot dekleta (12,9 %). Statistično pomembne 

razlike glede na razred ni bilo (p > 0,05). 

 

Graf 13: Delež odgovorov učencev na trinajsto vprašanje. 

 

14. vprašanje: Nekoliko manj kot polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih. 

Graf 14 prikazuje, da se približno polovica (51,1 %) učencev s trditvijo delno strinja, 18,7 

% pa se jih zelo strinja. Pravilno je odgovorilo (28,5 %). 

Med odgovori učencev različnih šol je bila statistično pomembna razlika (p < 0,01). Učenci 

šole 2 so pogosteje pravilneje odgovarjali na vprašanje (19,5 %) kot učenci šole 1 (39,0 %). 

Statistično pomembne razlike glede na razred in spol ni bilo (p > 0,05). 

 

Graf 14: Delež odgovorov učencev na štirinajsto vprašanje. 
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15. vprašanje: Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 

Na grafu 15 vidimo, da se s trditvijo delno strinja 42,9 % učencev, zelo pa se jih strinja 36,8 

%. Nepravilno je odgovorilo 18,1 % vprašanih. 

Med odgovori učencev različnih šol, razredov in spola ni bilo statistično pomembnih razlik 

(p > 0,05). 

 

 Graf 15: Delež odgovorov učencev na petnajsto vprašanje.  

 

16. vprašanje: Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega prednika. 

Iz grafa 16 razberemo, da se večina učencev s to trditvijo delno strinja (45,1 %) ali zelo 

strinja (38,5 %). Nepravilno je odgovorilo 16,4 % učencev. 

Med odgovori učencev različnih razredov je bila statistično pomembna razlika (p < 0,05). 

Učenci osmega razreda so pravilneje odgovarjali na zastavljeno vprašanje (84,3 %) kot 

učenci devetega razreda (82,8 %). Statistično pomembne razlike glede na šolo in spol ni bilo 

(p > 0,05). 

 

Graf 16: Delež odgovorov učencev na šestnajsto vprašanje. 
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17. vprašanje: Povprečna prostornina možganov sodobnega človeka je približno 1,5 

litra. 

Graf 17 prikazuje, da se večina učencev delno strinja (49,5 %) ali zelo strinja (22,5 %) s to 

trditvijo. 27,4 % učencev je odgovorilo napačno. 

Med odgovori učencev različnih šol, razredov in spola ni bilo statistično pomembnih razlik 

(p > 0,05). 

 

Graf 17: Delež odgovorov učencev na sedemnajsto vprašanje. 

 

18. vprašanje: Sodobni človek je nastal v procesu evolucije. 

Na grafu 18 opazimo, da se večina učencev s to trditvijo zelo strinja (48,4 %) ali delno strinja 

(36,8 %). Napačno je odgovorilo 14,3 % učencev. 

Med odgovori učencev različnih šol, razredov in spola ni bilo statistično pomembnih razlik 

(p > 0,05). 

 

Graf 18: Delež odgovorov učencev na osemnajsto vprašanje. 
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19. vprašanje: Sodobni človek se je razvil iz neandertalca. 

Iz grafa 19 lahko opazimo, da se 37,4 % učencev s to trditvijo zelo strinja. Druge tri odgovore 

je izbral približno podoben delež učencev (16,5–23,1 %). 

Med odgovori učencev različnih šol je bila statistično pomembna razlika (p < 0,001). Učenci 

šole 1 so pogosteje izbrali pravilni odgovor (51,6 %) kot učenci šole 2 (14,0 %). Prav tako 

je bila statistično pomembna razlika med učenci različnega spola (p < 0,05). Fantje so 

pravilneje odgovarjali na vprašanje (45,5 %) kot dekleta (33,3 %). Statistično pomembne 

razlike glede na razred ni bilo (p > 0,05). 

 

Graf 19: Delež odgovorov učencev na devetnajsto vprašanje. 

 

20. vprašanje: Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem času kot 

dinozavri. 

Graf 20 prikazuje, da se 69,2 % učencev s trditvijo nikakor ne strinja, 18,1 % pa se jih ne 

strinja. Nepravilno je odgovorilo 12,1 % učencev.  

Med odgovori učencev različnih šol je bila statistično pomembna razlika (p < 0,01). Učenci 

šole 1 so pravilneje odgovarjali na zastavljeno vprašanje (90,5 %) kot učenci šole 2 (85,1 

%). Statistično pomembne razlike glede na razred in spol ni bilo (p > 0,05). 
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Graf 20: Delež odgovorov učencev na dvajseto vprašanje. 

 

21. vprašanje: Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem času kot 

mamuti. 

Iz grafa 21 vidimo, da je mnenje učencev razdeljeno skoraj točno na pol. 32,4 % učencev se 

s to trditvijo nikakor ne strinja, 17,6 % pa se jih ne strinja. 31,9 % učencev se delno strinja, 

17,6 % pa se jih zelo strinja. 

Med odgovori učencev različnih šol, razredov in spola ni bilo statistično pomembnih razlik 

(p > 0,05). 

 

Graf 21: Delež odgovorov učencev na enaindvajseto vprašanje. 

 

22. vprašanje: Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle.  

Na grafu 22 vidimo, da se s trditvijo zelo strinja 83,5 % učencev, delno strinja pa 9,9 % 

učencev. Napačno je odgovorilo 5,5 % učencev. 
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Med odgovori učencev različnih šol, razredov in spola ni bilo statistično pomembnih razlik 

(p > 0,05). 

Graf 22: Delež odgovorov učencev na dvaindvajseto vprašanje. 

 

23. vprašanje: Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 

Graf 23 prikazuje, da se največ učencev s to trditvijo nikakor ne strinja (38,5 %) ali ne strinja 

(19,8 %). Napačno mnenje ima 40,6 % učencev. 

Med odgovori učencev različnih razredov je bila statistično pomembna razlika (p < 0,01). 

Učenci devetega razreda so pravilneje odgovarjali na vprašanje (69,3 %) kot učenci osmega 

razreda (48,3 %). Prav tako je bila statistično pomembna razlika med učenci različnega spola 

(p < 0,05), in sicer fantje so bolj pogosto izbrali pravilni odgovor (65,9 %) kot dekleta (52,2 

%). Statistično pomembne razlike glede na šolo ni bilo (p > 0,05). 

Graf 23: Delež odgovorov učencev na triindvajseto vprašanje. 
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24. vprašanje: Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je živel pred približno 6–7 

milijoni let. 

Iz grafa 24 vidimo, da s 46,2 % izstopa odgovor »delno se strinjam«. Zelo se s to trditvijo 

strinja 16,5 % učencev. Napačno mnenje ima 37,3 % učencev. 

Med odgovori učencev različnih šol, razredov in spola ni bilo statistično pomembnih razlik 

(p > 0,05). 

 

Graf 24: Delež odgovorov učencev na štiriindvajseto vprašanje. 

 

25. vprašanje: Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorom. 

Na grafu 25 vidimo, da se s to trditvijo največ učencev delno strinja (44,0 %) ali zelo strinja 

(25,8 %). Pravilno je odgovorilo 29,1 % učencev. 

Med odgovori učencev različnih šol je bila statistično pomembna razlika (p < 0,001). Učenci 

šole 2 so pogosteje izbrali pravilni odgovor (36,1 %) kot učenci šole 1 (23,4 %). Statistično 

pomembne razlike glede na razred in spol ni bilo (p > 0,05). 

 

Graf 25: Delež odgovorov učencev na petindvajseto vprašanje. 
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26. vprašanje: Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše vrste, sodobnega 

človeka. 

Graf 26 prikazuje, da se večina učencev s trditvijo zelo strinja (39,6 %) ali delno strinja (31,9 

%). Nepravilno je odgovorilo 28,0 % učencev. 

Med odgovori učencev različnih šol je bila statistično pomembna razlika (p < 0,05). Učenci, 

ki obiskujejo šolo 1, so pravilneje odgovarjali na zastavljeno vprašanje (73,4 %) kot učenci 

šole 2 (70,1 %). Statistično pomembne razlike glede na razred in spol ni bilo (p > 0,05). 

 

Graf 26: Delež odgovorov učencev na šestindvajseto vprašanje. 

 

27. vprašanje: Avstralopiteki so že približno pred 4 milijoni let hodili pokončno. 

Iz grafa 27 razberemo, da se približno enak delež učencev ne strinja s trditvijo (36,8 %) in 

delno strinja z njo (34,1 %). Nikakor se s trditvijo ne strinja 16,5 % vprašanih, medtem ko 

se jih 11,5 % z njo zelo strinja. 

Med odgovori učencev različnih šol, razredov in spola ni bilo statistično pomembnih razlik 

(p > 0,05). 

 

 Graf 27: Delež odgovorov učencev na sedemindvajseto vprašanje.  
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28. vprašanje: Neandertalec in sodobni človek imata 99,7 % genov enakih. 

Iz grafa 28 vidimo, da se večina učencev s to trditvijo ne strinja (41,2 %) ali nikakor ne 

strinja (15,9 %). Pravilno je odgovorilo 42,3 % učencev. 

Med odgovori učencev različnih šol je bila statistično pomembna razlika (p < 0,001). Učenci 

šole 2 so pogosteje pravilno odgovarjali na vprašanje (57,4 %) kot učenci šole 1 (28,7 %). 

Prav tako je bila statistično pomembna razlika med učenci različnega razreda (p < 0,05). 

Učenci osmega razreda so pravilneje odgovarjali na zastavljeno vprašanje (50,5 %) kot 

učenci devetega razreda (34,8 %). Statistično pomembne razlike glede na spol ni bilo (p > 

0,05). 

 

 Graf 28: Delež odgovorov učencev na osemindvajseto vprašanje.  

 

29. vprašanje: Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 

Graf 29 prikazuje, da je mnenje učencev razdeljeno skoraj točno na polovico (50,5 % : 48,4 

%). S to trditvijo se nekoliko več učencev ne strinja (33,5 %) ali nikakor se ne strinja (17,0 

%), kot se jih delno strinja (28,6 %) ali zelo strinja (19,8 %). 

Med odgovori učencev različnih šol, razredov in spola ni bilo statistično pomembnih razlik 

(p > 0,05). 
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 Graf 29: Delež odgovorov učencev na devetindvajseto vprašanje. 

   

30. vprašanje: Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na 

Zemlji pojavil človek. 

Na grafu 30 vidimo, da se večina učencev s to trditvijo nikakor se ne strinja (38,5 %) ali ne 

strinja (24,2 %). Nepravilno je odgovorilo 36,8 % učencev. 

Med odgovori učencev različnih razredov je bila statistično pomembna razlika (p < 0,05). 

Devetošolci so pravilneje odgovarjali na vprašanje (67,8 %) kot osmošolci (57,9 %). 

Statistično pomembne razlike glede na šolo in spol ni bilo (p > 0,05). 

 

Graf 30: Delež odgovorov učencev na trideseto vprašanje. 

 

31. vprašanje: Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno živi v Afriki. 

Iz grafa 31 vidimo, da se največ učencev s to trditvijo ne strinja (39,6 %) ali nikakor ne 

strinja (23,1 %). Nepravilno je odgovorilo preostalih 37,4 % učencev. 
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Med odgovori učencev različnega spola je bila statistično pomembna razlika (p < 0,05). 

Dekleta so pogosteje izbrala pravilni odgovor (69,9 %) kot fantje (55,1 %). Statistično 

pomembne razlike glede na šolo in razred ni bilo (p > 0,05). 

 

Graf 31: Delež odgovorov učencev na enaintrideseto vprašanje. 

 

32. vprašanje: Evolucija (razvoj) sodobnega človeka še vedno poteka. 

Na grafu 32 razberemo, da najbolj izstopa odgovor »zelo se strinjam«, ki ga je izbralo 72,5 

% učencev. Delno strinjanje s trditvijo je izrazila približno petina (21,4 %) učencev. Preostali 

učenci (6,0 %) so odgovorili napačno. 

Med odgovori učencev različnih šol je bila statistično pomembna razlika (p < 0,01). Učenci 

šole 1 so pravilneje odgovarjali na vprašanje (94,8 %) kot učenci šole 2 (93,1 %). Prav tako 

je bila statistično pomembna razlika (p < 0,05) med učenci različnega spola. Dekleta so 

pogosteje izbrala pravilni odgovor (97,9 %) kot fantje (89,9 %). Statistično pomembne 

razlike glede na razred ni bilo (p > 0,05). 

 

Graf 32: Delež odgovorov učencev na dvaintrideseto vprašanje. 
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33. vprašanje: Vprašalnik je bil razumljiv. 

Graf 33 prikazuje, da se 44,5 % učencev delno strinja s trditvijo, 27,5 % pa se jih zelo strinja. 

28,0 % učencem se vprašalnik ni zdel razumljiv. 

Med odgovori učencev različnih šol, razredov in spola ni bilo statistično pomembne razlike 

(p > 0,05). 

 

Graf 33: Delež odgovorov učencev na triintrideseto vprašanje. 

 

34. vprašanje: Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 

Graf 34 kaže, da se 43,4 % učencev delno strinja s trditvijo, 30,2 % pa se zelo strinja. 26,4 

% učencem sodelovanje v raziskavi ni bilo všeč. 

Med odgovori učencev različnih razredov je bila statistično pomembna razlika (p < 0,05). 

Osmošolci so izrazili večje strinjanje s trditvijo (83,2 %) kot devetošolci (64,5 %). 

Statistično pomembne razlike glede na spol ni bilo (p > 0,05). 

Graf 34: Delež odgovorov učencev na štiriintrideseto vprašanje.  
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5 RAZPRAVA 

Vprašanja in trditve smo združili v tri vsebinske sklope:   

1) ŽIVLJENJE NA ZEMLJI 

Učenci zelo dobro vedo, da je Zemlja stara približno 4,5 milijarde let, življenje na njej pa 

obstaja več kot 3 milijarde let. Prav tako zelo dobro vedo, da so živa bitja, ki so živela včasih, 

že izumrla in da danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih včasih ni bilo. Zelo dobro znanje 

imajo tudi o tem, da so fosili tisti, s katerimi lahko ugotovimo, kako se je življenje skozi 

zgodovino spreminjalo (tu smo našli statistično pomembni razliki, saj so dekleta in učenci 

šole 1 na to vprašanje odgovarjali pravilneje).  

2) VERA IN ZNANOST 

Večina učencev se strinja, da teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil 

človek, hkrati pa skoraj 40 % učencev meni, da Biblija najbolje pojasni, kako se je na Zemlji 

pojavil človek. Prav tako 40 % učencev meni, da smo vsi ljudje potomci enega moškega in 

ene ženske – Adama in Eve. Pokazala se je statistično pomembna razlika, in sicer ima takšno 

mnenje več učencev osmega kot devetega razreda. Tudi Lovely in Kondrick (2008) navajata, 

da 64 % Američanov verjame, da je ljudi ustvaril Bog. 

3) RAZVOJ ČLOVEKA 

Večina učencev se strinja, da smo se ljudje razvili iz predhodnih vrst živali, natančneje opic 

(le 17 % jih je odgovorilo, da se nismo razvili iz opic). Ta razvoj je potekal v procesu 

evolucije, kajti teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. Lovely 

in Kondrick (2008) sta ugotovila, da se je pred izobraževanjem na temo evolucije 28,9 % 

učencev s tem strinjalo, 54,6 % se jih ni strinjalo, 16,5 % pa ni vedelo odgovora. Po 

izobraževanju se jih je 39,9 % strinjalo, 54,6 % se jih ni strinjalo in le 5,5 % jih ni znalo 

odgovoriti. Prav tako pa navajata (Lovely in Kondrick, 2008), da je Harrisova (2005) v 

raziskavi ugotovila, da 54 % ljudi verjame, da so se ljudje razvili iz predhodnih vrst. 

Učenci osmih razredov so bili pogosteje mnenja, da smo se ljudje in šimpanzi razvili iz 

skupnega prednika, ki je živel pred približno 6–7 milijoni let (kar je vedela manj kot polovica 

učencev). Da ta prednik v Afriki ne živi več, pa je vedelo približno 60 % učencev (več deklet 
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kot fantov). Tudi Lovely in Kondrick (2008) navajata, da 47 % ljudi meni, da imata človek 

in šimpanz skupnega prednika.  

Glede na izvor zadnjega skupnega prednika je 76 % učencev odgovorilo, da so človekovi 

najbližji sorodniki gorile, orangutani in šimpanzi, kar so pogosteje vedeli učenci devetega 

razreda. Lovely in Kondrick (2008) sta ugotovila, da se je pred izobraževanjem na temo 

evolucije 23,6 % učencev strinjalo s trditvijo, da imajo človek, šimpanz in gorila skupnega 

prednika, 50,1 % se jih ni strinjalo, 26,4 % pa jih ni vedelo. Po izobraževanju se jih je 37,6 

% strinjalo, 49,1 % se jih ni strinjalo, 14,3 % pa jih ni znalo odgovoriti.   

Zanimivo je, da je kljub temu manj kot 30 % učencev odgovorilo, da imata človek in šimpanz 

manj kot polovico enakih genov, skoraj 70 % učencev pa je napačnega mnenja, da si človek 

z mišjo deli več genov kot s šimpanzom. Pečoler (2010) je v svoji raziskavi ugotovila, da 73 

% učencev meni, da imajo ljudje in šimpanzi več kot polovico enake DNK. National 

Academy of Science (1998) navaja, da so na osnovi analize DNK miši, človeka in primatov 

ugotovili precej manjše razlike v DNK človeka in šimpanza, saj imata 98,7 % enakega 

nukleotidnega zaporedja (Allchin, 2012). Na osnovi tega lahko pojasnimo, da je skupni 

prednik šimpanza in človeka mlajši, medtem ko je skupni prednik vretenčarjev bolj 

starodaven (National Academy of Science, 1998). 

70 % učencev meni, da se šimpanzi lahko naučijo sporazumevati z govorom (učenci šole 2 

so pogosteje izbrali pravilni odgovor). Leta 1940 sta Keith in Catherine Hayes naučila 

šimpanzinjo Viki govoriti štiri besede (skodelica in tri druge). Leta 1960 sta Allan in Beatrix 

Gardner šimpanza uspešno naučila sporazumevanja s približno 250 znaki (povzeto po 

Allchin, 2012). Tudi Prothero (2007) navaja, da se tako šimpanzi kot tudi gorile lahko 

naučijo znakovnega jezika in se z njim sporazumevajo. Dokazano je, da šimpanz ne zmore 

učinkovite govorne komunikacije, saj nima razvitega ustreznega govornega aparata 

(Allchin, 2012).  

Glede skupnega bivanja človeka in mamuta je mnenje učencev razdeljeno ravno na pol. 

Raziskava je pokazala, da ima le 12 % učencev napačno mnenje, da so sodobni človek in 

dinozavri bivali v istem času. Pri tej trditvi so učenci šole 1 pogosteje izbrali pravilni 

odgovor. Tudi Pečoler (2010) je s svojo raziskavo dobila podobne rezultate, saj je imelo 

takšno mnenje približno 20 % učencev. Lovely in Kondrick (2008) sta v svoji raziskavi 
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ugotovila, da je pred izobraževanjem na temo evolucije imelo napačno mnenje glede 

sobivanja dinozavra in človeka 17,7 % učencev, kar 47 % pa jih ni odgovorilo. Po končanem 

izobraževanju je imelo napačno mnenje le še 13,2 % učencev. Nehm in Schonfeld (2007) 

navajata, da je sobivanje človeka in dinozavra ena izmed najpogostejših napačnih predstav 

učiteljev biologije. Dinozavri so se pojavili pred približno 225 milijoni let in izginili 

približno 160 milijonov let kasneje. Dokazano je, da so dinozavri izumrli pred pojavom 

človeka, kajti iz dobe življenja dinozavrov niso našli nobenih fosilnih ostankov človeka 

(National Academy of Science, 1998).  

Kot je pokazala raziskava, ki jo je izvedel Povšič (2010), imajo učenci o neandertalcu slabo 

znanje. V naši raziskavi so učenci najslabše odgovarjali ravno na vprašanje »kje je živel 

neandertalec«, saj jih je samo 5 % odgovorilo popolnoma pravilno. Učenci zelo dobro vedo, 

da so piščal iz medvedove kosti, ki jo je izdelal neandertalec, našli v Sloveniji. Manj kot 

četrtina učencev je vedelo, da sta sodobni človek in neandertalec na Zemlji bivala istočasno 

(učenci šole 2 so pravilneje odgovarjali na to trditev). Tudi Povšič (2010) navaja, da se je s 

to trditvijo strinjalo le 23,3 % učencev (5,7 % osnovnošolcev in 17,5 % srednješolcev). Več 

kot polovica učencev meni, da se je sodobni človek razvil iz neandertalca (pri čemer so 

učenci šole 1 pogosteje izbrali pravilni odgovor, prav tako so pravilneje odgovarjala 

dekleta), 40 % pa se jih je strinjalo, da imata neandertalec in sodobni človek 99,7 % enakih 

genov (učenci šole 2 so večkrat izbrali pravilni odgovor, prav tako so pogosteje pravilneje 

odgovarjali osmošolci). Povšič (2010) je glede razvoja sodobnega človeka iz neandertalca 

dobil slabše rezultate, saj je tako menilo 31,8 % osnovnošolskih učencev in 39,6 % 

srednješolcev.     

Zelo malo učencev (12,1 %) ve, da se je sodobni človek razvil pred 200.000 leti, so pa fantje 

pravilneje odgovarjali na to trditev. Prav tako malo učencev (30 %) ve, da se je sodobni 

človek prvič pojavil v Afriki (pravilneje so odgovarjali učenci šole 1). Učenci zelo dobro 

poznajo lobanjo sodobnega človeka in tudi vedo, da povprečna prostornina možganov znaša 

1,5 litra.  

Večina učencev (72 %) ve, da so vse vrste človečnjakov, razen sodobnega človeka, izumrle, 

le-ta pa se še naprej razvija (učenci šole 1 so pogosteje izbrali pravilni odgovor).  Nekoliko 

manj učencev (62 %) v naši raziskavi je menilo, da evolucija človeka ni zaključen proces, 

kot v raziskavi, ki jo je izvedla Pečoler (2010).  
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6 SKLEPI 

V sklopu raziskave smo postavili osem hipotez, ki smo jih na podlagi rezultatov sprejeli ali 

zavrnili. 

Prvo hipotezo, ki pravi, da imajo učenci ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja 

zadovoljivo znanje o evolucijskem razvoju vrste Homo sapiens, smo sprejeli, saj so učenci 

izkazali 61,5 % znanje.   

Drugo hipotezo, ki pravi, da imajo učenci devetega razreda boljše znanje o evoluciji človeka 

kot učenci osmega razreda, smo delno sprejeli, saj so osmošolci bolje odgovarjali na dve 

vprašanji, medtem ko so devetošolci bolje odgovarjali na tri vprašanja.  

Tretjo hipotezo, ki pravi, da med učenci različnih šol ni razlike v znanju evolucije človeka, 

smo zavrnili, saj smo našli 13 statistično pomembnih razlik med njihovimi ocenami. Učenci 

šole 1 so pravilneje odgovarjali na osem vprašanj, medtem ko so učenci šole 2 pravilneje 

odgovarjali na pet vprašanj.  

Četrto hipotezo, ki pravi, da med dekleti in fanti ni razlike v znanju evolucije človeka, smo 

delno sprejeli, saj so fantje pravilneje odgovarjali na štiri vprašanja, medtem ko so dekleta 

pravilneje odgovarjala na tri vprašanja.  

Peto hipotezo, ki pravi, da imajo učenci ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja 

nekatere značilne napačne predstave, povezane z evolucijo človeka, smo sprejeli, saj se je 

izkazalo, da 83 % učencev meni, da smo se ljudje razvili iz opic, skoraj 80 % pa jih meni, 

da se šimpanzi lahko naučijo sporazumevati z govorom. Presenetljivo dobro pa učenci 

slovenskih šol, za razliko od testiranih v nekaterih raziskavah v tujini, vedo, da človek in 

dinozavri niso sobivali, saj jih je pravilno odgovorilo skoraj 90 %.  

Šesto hipotezo, ki pravi, da med učenci različne starosti ni razlike niti v količini niti v 

kvaliteti napačnih predstav, povezanih z evolucijo človeka, smo zavrnili, saj se je izkazalo, 

da imajo učenci osmega razreda več težav pri vprašanjih 8, 23 in 30, devetošolci pa pri 

vprašanjih 16 in 28.  

Sedmo hipotezo, ki pravi, da med učenci različnih šol ni razlike niti v količini niti v kvaliteti 

napačnih predstav, povezanih z evolucijo človeka, smo zavrnili, saj se je izkazalo, da imajo 
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učenci šole 1 več težav pri vprašanjih 6, 12, 14, 25 in 28, učenci šole 2 pa pri vprašanjih 4, 

5, 11, 13, 19, 20, 26 in 32. 

Osmo hipotezo, ki pravi, da med dekleti in fanti ni razlike niti v količini niti v kvaliteti 

napačnih predstav, povezanih z evolucijo, smo delno sprejeli, saj se je izkazalo, da imajo 

dekleta več težav pri vprašanjih 3, 13, 19 in 23, fantje pa pri vprašanjih 11, 31, 32.   
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7 POVZETEK 

Evolucija človeka je v učnem načrtu opredeljena zgolj z enim samim učnim ciljem, zato sta 

globina in količina obravnave prepuščeni učiteljem. Če učitelj želi biti uspešen pri 

poučevanju evolucije človeka, mora upoštevati učenčeve poglede na svet, njihove napačne 

predstave, v učno uro pa vključiti čim več praktičnih primerov, kajti na ta način je lahko 

razumevanje veliko boljše. Prav tako je pri poučevanju tem, kot je evolucija človeka, kjer so 

stališča ljudi pogosto raznolika, pomembno, da učitelj ustvari intelektualno varno učno 

okolje.  

Cilj naše raziskave je bil dobiti pregled nad znanjem učencev osmega in devetega razreda o 

evoluciji človeka ter izvedeti, ali je to znanje zadovoljivo. Prav tako nas je zanimalo, ali se 

znanje med učenci različnih šol, razredov in spola razlikuje.  

Raziskavo smo izvedli med 182 učenci dveh osnovnih šol na Dolenjskem: OŠ Trebnje in 

OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert. Učenci so z Likertovo lestvico ocenjevali strinjanje z 28 

vprašanji o evoluciji človeka, poleg tega pa so odgovorili še na 6 vprašanj izbirnega tipa.  

Učenci so pokazali zadovoljivo splošno znanje evolucije človeka, saj so skupno dosegli 61,5 

% uspešnost na testu znanja. Težave so se pokazale predvsem pri vprašanjih oz. trditvah, ki 

se nanašajo na neandertalca. Prav tako so se pokazale nekatere napačne predstave učencev, 

npr. da smo se ljudje razvili iz opic po linearni poti, da lahko opice naučimo govoriti, da si 

človek z mišjo deli več genov kot s šimpanzom. Devetošolci niso pokazali boljšega znanja 

od osmošolcev. Med znanjem deklet in fantov je bilo nekaj razlik, vendar ne moremo reči, 

da imajo eni boljše znanje od drugih. Ugotovili smo tudi, da so med učenci različnih šol 

pomembne razlike v znanju evolucije človeka.   
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Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 

Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

a v sebi - do rdečice  

čez eno in drugo lice. 

 

A če ne prideš ne prvič ne drugič  

do krova in pravega kova, 

poskusi  

vnovič  

in zopet  

in znova. 

(Tone Pavček) 
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 PRILOGA A: Vprašalnik o razvoju človeka 

                                                                                    Razred:  8.  9. 
Spol:  Ž   M 

NAVODILO: Obkroži pravilni odgovor.  

1.  
Koliko je stara Zemlja? Približno  

a) 13,5 milijarde let 

b) 4,5 milijarde let 

c) 2,5 mililjona let  

d) 10.000 let  

e) 6.500 let 

 

2.  
Piščal iz medvedove kosti na sliki je izdelal neandertalec. Kje so jo našli? 

a) na Kitajskem 

b) v Avstriji 

c) v Siriji 

d) v Sloveniji 

e) v Turčiji 

f) v ZDA 

 

3.  
Pred koliko leti se je pojavil sodobni človek (Homo sapiens)? Pred približno 

a) 2 milijardama 

b) 200 milijoni  

c) 20 milijoni 

d) 200.000  

e) 20.000 

f) 2000 

 

4.  
Kje se je prvič pojavil sodobni človek (Homo sapiens)? 

a) na Bližnjem vzhodu 

b) v Afriki 

c) v Ameriki 

d) v Aziji 

e) v Evropi 

f) hkrati na več celinah 

 

5.  
Kje je živel neandertalec? (mogočih je več odgovorov) 

a) na Bližnjem vzhodu 

b) v Afriki 

c) v Ameriki 

d) v Aziji 

e) v Evropi  

 

6.  
Katera lobanja pripada sodobnemu človeku (Homo sapiens)? 

 

a)                                  b)                             c)                                       d) 

 
 



 
 

 
 

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

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

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

strinjam 

 

Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami? 

 

1.  
Sodobni človek (Homo sapiens) in neandertalec (Homo neanderthalensis) sta na 

Zemlji bivala istočasno. 
1 2 3 4 

2.  
Človekovi najbližji sorodniki po izvoru glede na zadnjega skupnega prednika so 

gorile, orangutani in šimpanzi. 
1 2 3 4 

3.  Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 1 2 3 4 

4.  Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 1 2 3 4 

5.  Fosili kažejo, kako so se oblike življenja spreminjale skozi zgodovino. 1 2 3 4 

6.  Ljudje smo se razvili iz opic. 1 2 3 4 

7.  Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 1 2 3 4 

8.  Nekoliko manj kot polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih. 1 2 3 4 

9.  Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 1 2 3 4 

10.  Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega prednika. 1 2 3 4 

11.  Povprečna prostornina možganov sodobnega človeka je približno 1,5 litra. 1 2 3 4 

12.  Sodobni človek je nastal v procesu evolucije. 1 2 3 4 

13.  Sodobni človek se je razvil iz neandertalca. 1 2 3 4 

14.  
Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem času kot 

dinozavri. 
1 2 3 4 

15.  Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem času kot mamuti. 1 2 3 4 

16.  Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 1 2 3 4 

17.  Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 1 2 3 4 

18.  Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je živel pred približno 6–7 milijoni let. 1 2 3 4 

19.  Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorom. 1 2 3 4 

20.  Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše vrste, sodobnega človeka. 1 2 3 4 

21.  Avstralopiteki so že približno pred 4 milijoni let hodili pokončno. 1 2 3 4 

22.  Neandertalec in sodobni človek imata 99,7 % genov enakih. 1 2 3 4 

23.  Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 1 2 3 4 

24.  
Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil 

človek. 
1 2 3 4 

25.  Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno živi v Afriki. 1 2 3 4 

26.  Evolucija (razvoj) sodobnega človeka še vedno poteka. 1 2 3 4 

27.  Vprašalnik je bil razumljiv. 1 2 3 4 

28.  Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 1 2 3 4 

 

             Hvala za sodelovanje! 



 
 

 
 

PRILOGA B: Statistična pomembnost razlik glede na šolo, ki jo učenci obiskujejo  

 

  Preizkus Mann-Whitney 

Št. Vprašanje U Z p 

1 Koliko je stara Zemlja? 3965,500 –0,941 0,347 

2 
Piščal iz medvedove kosti na sliki je izdelal neandertalec. 

Kje so jo našli?  
3958,500 –1,380 0,168 

3 
Pred koliko leti se je pojavil sodobni človek (Homo 

sapiens)? 
3561,500 –1,525 0,127 

4 Kje se je prvič pojavil sodobni človek (Homo sapiens)? 3210,000 –2,678 0,007 

5 Kje je živel neandertalec? (mogočih je več odgovorov) 4045,500 –0,962 0,336 

5a na Bližnjem vzhodu 3772,000 –1,482 0,138 

5b v Afriki 2882,000 –3,962 0,000 

5c v Ameriki 4061,000 –0,162 0,872 

5d v Aziji 3957,500 –0,434 0,664 

5e v Evropi 3827,000 –0,862 0,389 

6 
Katera lobanja pripada sodobnemu človeku (Homo 

sapiens)? 
4129,000 –0,039 0,969 

7 
Sodobni človek (Homo sapiens) in neandertalec (Homo 

neanderthalensis) sta na Zemlji bivala istočasno. 
2891,000 –3,673 0,000 

8 
Človekovi najbližji sorodniki po izvoru glede na zadnjega 

skupnega prednika so gorile, orangutani in šimpanzi. 
4017,000 –0,217 0,828 

9 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 3753,000 –1,198 0,231 

10 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 3624,000 –1,520 0,129 

11 
Fosili kažejo, kako so se oblike življenja spreminjale skozi 

zgodovino. 
3512,500 –2,378 0,017 

12 Ljudje smo se razvili iz opic. 2891,000 –3,669 0,000 

13 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 3396,500 –2,232 0,026 

14 
Nekoliko manj kot polovica človeških genov je enakih kot 

pri šimpanzih. 
2932,500 –3,374 0,001 



   

 
 

15 
Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji 

pojavil človek. 
3646,500 –0,972 0,331 

16 Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega prednika. 3536,000 –1,823 0,068 

17 
Povprečna prostornina možganov sodobnega človeka je 

približno 1,5 litra. 
3862,500 –0,695 0,487 

 

18 
Sodobni človek  je nastal v procesu evolucije. 3625,500 –1,442 0,149 

19 Sodobni človek se je razvil iz neandertalca. 2651,000 –4,251 0,000 

20 
Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel v 

istem času kot dinozavri. 
3210,500 –3,080 0,002 

21 
Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel v 

istem času kot mamuti. 
4077,000 –0,035 0,972 

22 
Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že 

izumrle. 
3928,000 –0,518 0,604 

23 
Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – 

Adama in Eve. 
3766,500 –0,825 0,409 

24 
Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je živel pred 

približno 6–7 milijoni let. 
3646,000 –1,464 0,143 

25 Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorom. 2804,500 –3,770 0,000 

26 
Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše vrste, 

sodobnega človeka. 
3360,500 –2,183 0,029 

27 
Avstralopiteki so že približno pred 4 milijoni let hodili 

pokončno. 
3779,500 –0,792 0,428 

28 
Neandertalec in sodobni človek imata 99,7 % genov 

enakih. 
2786,500 –3,894 0, 000 

29 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 3504,000 –1,613 0,107 

30 
Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako 

se je na Zemlji pojavil človek. 
3933,000 –0,464 0,642 

31 Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno živi v Afriki. 3979,500 –0,452 0,651 

32 Evolucija (razvoj) sodobnega človeka še vedno poteka. 3254,500 –3,170 0,002 

33 Vprašalnik je bil razumljiv. 3554,000 –1,732 0,083 

34 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 3630,500 –1,502 0,133 

 

 



 
 

 
 

PRILOGA C: Statistična pomembnost razlik glede na razred, ki ga učenci obiskujejo 

 

  Preizkus Mann-Whitney 

Št. Vprašanje U Z p 

1 Koliko je stara Zemlja? 3965,500 –0,940 0,347 

2 
Piščal iz medvedove kosti na sliki je izdelal neandertalec. 

Kje so jo našli? 
3955,000 –1,454 0,146 

3 
Pred koliko leti se je pojavil sodobni človek (Homo 

sapiens)? 
3433,000 –1,923 0,054 

4 Kje se je prvič pojavil sodobni človek (Homo sapiens)? 4136,000 –0,007 0,994 

5 Kje je živel neandertalec? (mogočih je več odgovorov) 4048,000 –0,973 0,331 

5a na Bližnjem vzhodu 3697,500 –1,843 0,065 

5b v Afriki 3894,000 –0,650 0,516 

5c v Ameriki 3891,000 –1,160 0,246 

5d v Aziji 3920,500 –0,566 0,571 

5e v Evropi 3517,000 –1,891 0,059 

6 
Katera lobanja pripada sodobnemu človeku (Homo 

sapiens)? 
4046,500 –1,020 0,308 

7 
Sodobni človek (Homo sapiens) in neandertalec (Homo 

neanderthalensis) sta na Zemlji bivala istočasno. 
3642,000 –1,291 0,197 

8 
Človekovi najbližji sorodniki po izvoru glede na zadnjega 

skupnega prednika so gorile, orangutani in šimpanzi. 
2526,500 –4,722 0,000 

9 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 3834,500 –0,959 0,338 

10 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 3871,000 –0,729 0,466 

11 
Fosili kažejo, kako so se oblike življenja spreminjale skozi 

zgodovino. 
4029,500 –0,418 0,676 

12 Ljudje smo se razvili iz opic. 3729,000 –1,120 0,263 

13 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 3945,000 –0,586 0,558 

14 
Nekoliko manj kot polovica človeških genov je enakih kot 

pri šimpanzih. 
3876,500 –0,402 0,688 



   

 
 

15 
Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji 

pojavil človek. 
3445,000 –1,612 0,107 

16 Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega prednika. 3418,500 –2,199 0,028 

17 
Povprečna prostornina možganov sodobnega človeka je 

približno 1,5 litra. 
3582,500 –1,563 0,118 

18 Sodobni človek  je nastal v procesu evolucije. 3529,000 –1,751 0,080 

19 Sodobni človek se je razvil iz neandertalca. 3652,000 –1,309 0,191 

20 
Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel v 

istem času kot dinozavri. 
3898,000 –0,687 0,492 

21 
Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel v 

istem času kot mamuti. 
3553,500 –1,598 0,110 

22 
Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že 

izumrle. 
3960,000 –0,400 0,689 

23 
Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – 

Adama in Eve. 
3175,500 –2,615 0,009 

24 
Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je živel pred 

približno 6–7 milijoni let. 
3580,000 –1,679 0,093 

25 Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorom. 4009,500 –0,110 0,913 

26 
Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše vrste, 

sodobnega človeka. 
3746,500 –1,041 0,298 

27 
Avstralopiteki so že približno pred 4 milijoni let hodili 

pokončno. 
3688,500 –1,084 0,279 

28 
Neandertalec in sodobni človek imata 99,7 % genov 

enakih. 
3393,500 –2,093 0,036 

29 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 3519,000 –1,575 0,115 

30 
Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako 

se je na Zemlji pojavil človek. 
3388,500 –2,093 0,036 

31 Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno živi v Afriki. 3680,500 –1,353 0,176 

32 Evolucija (razvoj) sodobnega človeka še vedno poteka. 3825,000 –1,131 0,258 

33 Vprašalnik je bil razumljiv. 4128,000 –0,031 0,975 

34 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 3366,500 –2,308 0,021 

 

  



   

 
 

PRILOGA D: Statistična pomembnost razlik glede na spol učencev 

 

  Preizkus Mann-Whitney 

Št. Vprašanje U Z p 

1 Koliko je stara Zemlja? 3792,500 –1,881 0,060 

2 
Piščal iz medvedove kosti na sliki je izdelal neandertalec. 

Kje so jo našli?  
4132,000 –0,052 0,959 

3 
Pred koliko leti se je pojavil sodobni človek (Homo 

sapiens)? 
3262,500 –2,419 0,016 

4 Kje se je prvič pojavil sodobni človek (Homo sapiens)? 3862,000 –0,802 0,422 

5 Kje je živel neandertalec? (mogočih je več odgovorov) 4045,500 –1,028 0, 304 

5a na Bližnjem vzhodu 4034,000 –0,271 0,786 

5b v Afriki 3928,000 –0,538 0,590 

5c v Ameriki 4072,000 –0,115 0,908 

5d v Aziji 3830,000 –0,865 0,387 

5e v Evropi 3852,500 –0,788 0,431 

6 
Katera lobanja pripada sodobnemu človeku (Homo 

sapiens)? 
4136,000 –0,028 0,978 

7 
Sodobni človek (Homo sapiens) in neandertalec (Homo 

neanderthalensis) sta na Zemlji bivala istočasno. 
3962,000 –0,266 0,790 

8 
Človekovi najbližji sorodniki po izvoru glede na zadnjega 

skupnega prednika so gorile, orangutani in šimpanzi. 
3854,000 –0,717 0,473 

9 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 3871,000 –0,844 0,399 

10 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 3725,000 –1,199 0,230 

11 
Fosili kažejo, kako so se oblike življenja spreminjale skozi 

zgodovino. 
3535,500 –2,311 0,021 

12 Ljudje smo se razvili iz opic. 3616,000 –1,462 0,144 

13 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 3434,000 –2,135 0,033 

14 
Nekoliko manj kot polovica človeških genov je enakih kot 

pri šimpanzih. 
3722,000 –0,883 0,377 



   

 
 

15 
Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji 

pojavil človek. 
3543,000 –1,304 0,192 

16 Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega prednika. 4076,000 –0,191 0,849 

17 
Povprečna prostornina možganov sodobnega človeka je 

približno 1,5 litra. 
3339,500 –2,313 0,021 

 

18 
Sodobni človek  je nastal v procesu evolucije. 3830,000 –0,815 0,415 

19 Sodobni človek se je razvil iz neandertalca. 3417,000 –1,999 0,046 

20 
Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel v 

istem času kot dinozavri. 
3988,500 –0,370 0,712 

21 
Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel v 

istem času kot mamuti. 
3985,000 –0,316 0,752 

22 
Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že 

izumrle. 
3633,500 –1,872 0,061 

23 
Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – 

Adama in Eve. 
3280,000 –2,298 0,022 

24 
Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je živel pred 

približno 6–7 milijoni let. 
3512,000 –1,883 0,060 

25 Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorom. 3973,500 –0,219 0,826 

26 
Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše vrste, 

sodobnega človeka. 
3546,000 –1,641 0,101 

27 
Avstralopiteki so že približno pred 4 milijoni let hodili 

pokončno. 
3749,000 –0,894 0,371 

28 
Neandertalec in sodobni človek imata 99,7 % genov 

enakih. 
3510,500 –1,738 0,082 

29 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 3469,000 –1,728 0,084 

30 
Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako 

se je na Zemlji pojavil človek. 
3989,500 –0,305 0,760 

31 Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno živi v Afriki. 3371,500 –2,266 0,023 

32 Evolucija (razvoj) sodobnega človeka še vedno poteka. 3494,000 –2,325 0,020 

33 Vprašalnik je bil razumljiv. 3608,000 –1,587 0,113 

34 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 3751,500 –1,157 0,247 

 


