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POVZETEK 

Genetika je v današnjem času ena najhitreje razvijajočih se ved. Razvoj novih 

tehnologij je pripeljal do tega, da lahko natančno analiziramo genom organizmov in 

med njimi prenašamo gene. Na ta način ustvarjamo gensko spremenjene organizme z 

lastnostmi, ki jih pred prenosom organizem še ni imel. Ker jih uporabljamo šele kratek 

čas, vseh tveganj gensko spremenjenih organizmov ne poznamo. To je eden izmed 

razlogov, da področje genskega inženiringa še vedno družbi postavlja veliko vprašanj, 

ki od državljanov zahtevajo ustrezno moralno presojo.   

Nastala družbena vprašanja o prenašanju genov med organizmi se dotikajo tudi naših 

šol, saj le-ta preko šolskega vzgojnega načrta uresničuje cilje, ki posredno vplivajo na 

stališča, čustva in interes učencev do genskega inženiringa. Z vključitvijo teh vsebin v 

učni načrt biologije ima tudi učitelj več priložnosti, da preko poučevanja teh vsebin z 

ustreznimi metodami sodeluje pri oblikovanju jasnih in trdnih stališč do biotehnologije 

in genskega inženiringa. Ena od možnih metod oblikovanja stališč učencev je sprotno 

odpravljanje napačnih predstav, ki jih učitelj zazna pri učencih med poukom.  

Zaradi pomembne vloge učitelja biologije pri informiranju učencev o tej problematiki 

sem v svojem magistrskem delu želela preveriti znanje osmošolcev in devetošolcev ter 

kako le-to vpliva na njihova stališča, interes in čustva. Zanimalo nas je tudi, kje dobijo 

učenci informacije o gensko spremenjenih organizmih. Nadalje smo raziskali, kako to 

vpliva na znanje šolajočih se učencev. Za raziskovanje zastavljenih ciljev- smo 

uporabili predelan anketni vprašalnik in preizkus znanja (Kukovec, 2015), ki smo ga 

razdelili učencem osmega in devetega razreda treh osnovnih šol celjske regije.  

Na osnovi rezultatov raziskave mojega magistrskega dela lahko sklepamo, da se učenci 

z več znanja o genetiki tudi raje učijo o teh vsebinah. Rezultati so pokazali, da se s 

starostjo interes učencev za učenje o gensko spremenjenih organizmih povečuje. Zanje 

se bolj zanimajo dekleta kot fantje. V znanju so se pojavile razlike med osmošolci in 

devetošolci pri vsebinah biotehnologije, kar smo tudi pričakovali. Ker se s temi 

vsebinami učenci srečajo šele v 9. razredu, so devetošolci pokazali boljše znanje.



 

 

Statistično pomembnih razlik v znanju glede na spol nismo zaznali. Prav tako so 

rezultati raziskave pokazali, da dekleta kažejo večji interes za učenje obravnavane teme 

kot fantje.  

Ugotovili smo, da največ učencev informacije o gensko spremenjenih organizmih dobi 

v šoli, nato iz medijev in ostalih virov. Učenci, ki so dobili informacije v šoli, imajo 

boljše znanje genetike.  

Iz zbranih rezultatov lahko sklepamo, da bodo učenci izoblikovali jasna in trdna stališča 

o gensko spremenjenih organizmih, če bodo imeli dovolj znanja, ki ga potrebujejo za 

razumevanje te problematike.  

Ključne besede: osnovna šola, genetika, biotehnologija, gensko spremenjeni 

organizmi, kloniranje, znanje, interes, stališča, učni načrt



 

 

ABSTRACT 

Genetics is one of the fastest new growing fields. The development of the new 

technologies has led us to the fact that you can accurately analyze genome and transfer 

genes between different organism. In this way we create genetically modified organisms 

with new characteristics. Because we have been using them only for a short time, all the 

risks are not known yet. This is one of the reasons why the area of genetic engineering 

still makes a lot of questions that require proper moral judgment.  

The moral questions about genetics are also addressed in written goals of school's 

educational plan. The school curriculum for biology makes more opportunities for 

teachers to influence pupils’ attitudes, interests and feelings about genetic engineering 

with appropriate teaching methods. One possible method of creating clear and firm 

attitudes of pupils is in assessing and clarifying misconceptions by the teacher during 

the lessons.  

Given the important role of biology teachers to inform pupils about this issue, we 

wanted to investigate the basic genetics knowledge of the pupils in the eight and the 

ninth grade of the primary school, and how it affects their attitudes, interests and 

feelings. We also wanted to find out where the pupils get information about genetically 

modified organisms. Furthermore, we studied how the source of information influences 

pupils’ knowledge. We used the processed questionnaire (Kukovec, 2015) for 

exploration targets. It was distributed to the pupils of the eighth and the ninth grade of 

three primary schools in the Celje Region.  

Based on the research results of the master thesis it can be concluded that students with 

more knowledge about genetics also prefer to learn about these topics. The results 

showed that older pupils have more interest in learning about genetically modified 

organisms. Girls find this topic more interesting than boys.  



 

 

Our research revealed that the main differences in basic knowledge are between the 

eight and the ninth grade. Differences in knowledge were expected because pupils starts 

learning about biotechnology in the ninth grade. Statistical differences in knowledge 

between female and male pupils were not detected.  

The main source of information about genetically modified organisms is still given in 

class and the secondary source are the media and other sources. Students who have 

obtained the information in school have better knowledge of genetics than others.  

To conclude, the students will have a clear and firm attitude towards genetically 

modified organisms if they are given sufficient knowledge they need to understand the 

topic.  

Keywords: primary school, genetics, biotechnology, genetically modified organisms, 

cloning, knowledge, interest, attitude, biology curriculum  



 

 

KAZALO 

 GENETIKA ............................................................................................................. 3 
2.1.1 Zgradba molekul DNA in RNA .............................................................................................. 3 
2.1.2 Prva raziskovanja molekule DNA in njihove ugotovitve ....................................................... 4 
2.1.3 Dedne lastnosti določajo geni ................................................................................................. 4 
2.1.4 Mutacije ................................................................................................................................... 5 
2.1.5 Mitoza ..................................................................................................................................... 6 
2.1.6 Mejoza ..................................................................................................................................... 6 
 GENSKO SPREMENJENI ORGANIZMI ........................................................................ 7 

2.2.1 Zdravljenje z gensko terapijo .................................................................................................. 8 
2.2.2 Metode genskih transformacij ................................................................................................. 8 
2.2.3 Ugotavljanje tveganj uporabe GSO ........................................................................................ 9 
2.2.4 Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi ........................................................... 9 
2.2.5 Ostali najpogosteje uporabljeni postopki biotehnologije ...................................................... 10 
2.2.6 Patentno varstvo .................................................................................................................... 10 
 POUČEVANJE GENETIKE V OŠ .............................................................................. 10 

 ZNANJE UČENCEV O GENETIKI IN GSO ................................................................ 11 

 INTERES UČENCEV ZA UČENJE O GSO ................................................................. 12 

 STALIŠČA UČENCEV DO GSO .............................................................................. 12 

 RAZISKOVALNE METODE IN RAZISKOVALNI PRISTOP ........................................... 15 

 POTEK RAZISKAVE .............................................................................................. 15 

 VZOREC ............................................................................................................... 15 

 ANALIZA CILJEV UČNEGA NAČRTA ...................................................................... 16 

 INSTRUMENT ....................................................................................................... 18 

 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV ................................................................... 22 

 STALIŠČA UČENCEV DO GSO .............................................................................. 23 
5.1.1 Analiza posameznih trditev stališč do GSO glede na razred ................................................ 23 
5.1.2 Analiza posameznih trditev stališč do GSO glede na spol .................................................... 24 
 ZNANJE UČENCEV O GSO .................................................................................... 26 

5.2.1 Znanje učencev o GSO glede na razred ................................................................................ 26 



 

 

5.2.2 Znanje učencev o GSO glede na spol ................................................................................... 29 
5.2.3 Vpliv vira informacij o GSO na znanje učencev .................................................................. 32 



 

 

KAZALO PREGLEDNIC 

TABELA 1: DESKRIPTIVNA STATISTIKA VZORCA GLEDE NA SPOL IN RAZRED UČENCEV ........................ 16 
TABELA 2: ANALIZA UČNEGA NAČRTA (POVZETO PO KUKOVEC, 2015, STR. 8–9) .................................... 16 
TABELA 3: STOPNJE STRINJANJA S POSAMEZNO TRDITVIJO .................................................................... 18 
TABELA 4: TRDITVE ZA PREVERJANJE ZNANJA ........................................................................................ 19 
TABELA 5: VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE ZNANJA ................................................................................... 20 
TABELA 6: RAZVRSTITEV CILJEV PO BLOOMU (POVZETO PO KUKOVEC, 2015, STR. 12) ......................... 22 
TABELA 7: ANALIZA POSAMEZNIH TRDITEV STALIŠČ GLEDE NA RAZRED .............................................. 23 
TABELA 8: ANALIZA POSAMEZNIH TRDITEV STALIŠČ GLEDE NA SPOL ................................................... 25 
TABELA 9: TABELA ZA POSAMEZNO VPRAŠANJE GLEDE NA RAZRED ...................................................... 27 
TABELA 10: ANALIZA POSAMEZNIH TRDITEV PREIZKUSA ZNANJA GLEDE NA SPOL ............................... 29 
TABELA 11: POVPREČNI DOSEŽEK NA PREIZKUSU ZNANJA GLEDE NA RAZRED ...................................... 32 
TABELA 12: POVPREČNI DOSEŽEK NA PREIZKUSU ZNANJA GLEDE NA SPOL ........................................... 32 
TABELA 13: RAZLIKE V STALIŠČIH UČENCEV GLEDE NA ŠOLO KOT VIR INFORMACIJ ........................... 33 
TABELA 14: RAZLIKE V STALIŠČIH UČENCEV GLEDE NA MEDIJE KOT VIR INFORMACIJ ........................ 34 
TABELA 15: RAZLIKE V ZNANJU UČENCEV GLEDE NA ŠOLO KOT VIR INFORMACIJ ................................ 36 
TABELA 16: RAZLIKE V ZNANJU UČENCEV GLEDE NA MEDIJE KOT VIR INFORMACIJ ............................ 38 
TABELA 17: POVPREČNI DOSEŽEK NA PREIZKUSU ZNANJA GLEDE NA ŠOLO KOT VIR INFORMACIJ ...... 40 
TABELA 18: POVPREČNI DOSEŽEK NA PREIZKUSU ZNANJA GLEDE NA MEDIJE KOT VIR INFORMACIJ ... 40 



 

 

KAZALO PRILOG 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

 



Janže, S. Stališča in znanje osnovnošolcev celjske regije o gensko spremenjenih 
organizmih. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 
Biologija – gospodinjstvo, 2016.  

 1 

 Uvod  
S prenovo učnega načrta Biologija za osnovne šole leta 2011 je v 8. in 9. razrede 

osnovne šole v Sloveniji vključenih veliko tem s področja genetike. Učenci osmega 

razreda naj bi po prenovljenem učnem načrtu pridobili vsaj osnovna znanja vsebin, ki se 

nanašajo na strukturo in delovanje celic ter razmnoževanje organizmov. Vsebine 

devetega razreda pridobljeno znanje o celici in razmnoževanju nadgrajujejo z znanjem 

genetike in biotehnologije. Vsebine genetike v osnovnih šolah se tako dotikajo tem, kot 

so raziskave na zarodnih celicah, gensko spremenjena hrana in umetna oploditev.  

Genetiko delimo na tri večja področja: molekularno genetiko (preučuje dedni material), 

genetiko prenosa dednine (preučuje lastnosti dedovanja) in populacijsko genetiko 

(preučuje gene znotraj populacije) (Herzog Velikonja, Gruden, Pašić, 2000). Hitrost 

naraščanja novih ugotovitev uvršča genetiko med eno najhitreje razvijajočih se disciplin 

v današnjem času. Znanja biotehnologije so omogočila razvoj novih tehnik prenašanja 

genov med organizmi. Rekombiniranje molekule DNA omogoča ustvarjanje 

organizmov z lastnostmi, s kakršnimi jih v naravi ne najdemo. Organizmom, ki jim 

vstavijo tuj gen v njihov genom, pravimo gensko spremenjeni organizmi (GSO) 

(Parekh, 2004). Področje etike obravnava tudi etična vprašanja, povezana z uporabo 

biotehnoloških postopkov in ostalimi etičnimi dilemami biotehnologije (Komisija za RS 

za medicinsko etiko, 2007). 

Lastnosti GSO omogočajo njihovo uporabo v komercialne namene, kar je povzročilo, 

da se je njihova tržna pridelava v zadnjih desetletjih povečala. Kakšne bodo posledice 

dolgotrajne uporabe gensko spremenjenih organizmov na okolje, še ne vemo, saj so v 

uporabi šele zadnja desetletja. Njihove možne škodljive vplive na življenjske prostore 

spremljajo s primerjavo med gensko spremenjenim in nespremenjenim organizmom. Z 

njihovo pomočjo strokovnjaki lahko pripravijo ustrezen monitoring organizma, katerega 

namen je zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje človeka 

(Bohanec in sod., 2004).  

Razvoj biotehnologije in genskega inženirstva družbi prinašata nova etična vprašanja, ki 

bodo od učencev, bodočih državljanov, zahtevala odgovore. Dejstva, ki jih o gensko 

spremenjenih organizmih lahko zasledimo v slovenskih medijih, so pogosto nepopolna, 

z nejasnimi sporočili. Učitelj biologije z izbranimi učnimi metodami učencu podaja 

potrebne informacije, ki oblikujejo njegova stališča do GSO ter z njimi povečujejo 
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interes za učenje o GSO (Ambrožič-Dolinšek in Šorgo, 2011). V študiji, ki je bila 

izvedena v okviru magistrske naloge, smo raziskali, kakšno je znanje učencev o genetiki 

in GSO. Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo razlike med znanjem in stališči učencev 

glede na razred in spol. Na koncu smo ugotavljali, ali vir informacij vpliva na zanje 

učencev o genetiki in biotehnologiji. 

V anketnih vprašalnikih, kjer smo preverili znanje učencev o obravnavani temi in smo 

jih razdelili med učence osmih in devetih razredov, so se učenci pri posameznih 

trditvah, ki so zajemala njihova stališča do GSO in interesa za učenje o njih, morali 

opredeliti glede njihovega strinjanja ali nestrinjanja s trditvami. S preizkusom znanja 

smo preverili tudi njihovo poznavanje vsebin genetike. Tako smo lahko spoznali, 

kakšna so njihova stališča in kakšno je njihovo znanje v povezavi z omenjeno tematiko. 
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 Pregled objav 

  Genetika 
 

V tem poglavju po sklopih predstavljamo vsebine s področja genetike, ki so 

predstavljale osnovo za oblikovanje preizkusa znanja učencev naše raziskave. Kot vir 

podatkov so nam služili predvsem trije učbeniki; Brooker (2008), Cambell (2009) ter 

Stušek in Vilhar (2011). Prvi in drugi vir sta univerzitetna učbenika, tretji pa je 

slovenski učbenik za prvi letnik gimnazij. 

 

Genetika je panoga biologije, ki preučuje dedovanje in lastnosti dednega materiala.  

Deoksiribonukleinska (DNA – mednarodna okrajšava za angl. deoxyribonucleid acid) 

in ribonukleinska kislina (RNA – mednarodna okrajšava za angl. ribonucleid acid) sta 

organski molekuli, nosilki genetske informacije. Nukleinske kisline znanstveniki 

uvrščajo med ene najbolj zapletenih bioloških polimerov. Nahajajo se v celicah – največ 

jih je v jedru, nekaj pa jih najdemo tudi v citoplazmi in nekaterih drugih celičnih 

organelih (ribosomih, plastidih in mitohondrijih) (Stušek in Vilhar, 2011).  

2.1.1 Zgradba molekul DNA in RNA 
Osnovna enota nukleinskih kislin je nukleotid. Nukleotid je sestavljen iz enostavnega 

pentoznega sladkorja, fosfatne skupine ter ene od dušikovih baz (Stušek in Vilhar, 

2011). 

Sladkor v nukleotidu je lahko riboza, ki je prisotna v molekulah RNA ali deoksiriboza, 

ki je prisotna v DNA-molekulah. Dušikove baze pa so purinske in pirimidinske. Med 

prve sodita adenin (A) in gvanin (G), med druge pa timin (T), citozin (C) in uracil (U). 

Dušikova baza uracil je prisotna le v molekuli RNA in nadomešča timin.  

Nukleotidi se med seboj povezujejo v verige. Fosfatna skupina enega nukleotida je 

povezana s sladkorjem drugega nukleotida kar tvori ogrodje molekul. Sladkor enega 

nukleotida in fosfatno skupino drugega nukleotida med seboj povezuje fosfodiestrska 

vez. Pri nastanku te vezi se med seboj povežeta 3'-OH skupina enega nukleotida s 5'-

fosfatno skupino naslednjega nukleotida (Stušek in Vilhar, 2011).  

Molekule RNA so enoverižne molekule. Molekule DNA pa so dvoverižne. Pri slednjih 

se enojne verige DNA med seboj povezujejo v dvojne vijačnice s tvorbo vodikovih vezi 
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med dušikovimi bazami. Komplementarno parjenje baz v DNA je natančno, saj se 

vedno povezujeta v par adenin s timinom in gvanin s citozinom (Campbell, 2009).  

Zaradi komplementarnega parjenja dušikovih baz je v vseh organizmih enako število 

molekul citozina in gvanina ter adenina in timina. Nasprotujoči si verigi v vijačnici nista 

enaki, ampak sta komplementarni. DNA nosi zapise (navodila) za nastanek proteinov v 

živih bitjih (Brooker, 2008).  

2.1.2 Prva raziskovanja molekule DNA in njihove ugotovitve 
Prva znanstvenika, ki sta pojasnila zgradbo DNA z modelom dvojne vijačnice, sta bila 

James Watson in Francis Crick na univerzi v Cambridgeu v Veliki Britaniji. Model sta 

prvič predstavila v reviji Nature (Brooker, 2008).  

Pomemben del pri tem odkritju so prispevali tudi Rosalind Franklin, ki je posnela 

molekulo DNA z metodo rentgenskega uklona, in ostali znanstveniki tistega časa, ki so 

pozneje posneli še jasnejše slike molekule (Hartwell, 2011).  

Danes njuno odkritje velja za eno najpomembnejših odkritij v biologiji 20. stoletja.  

To odkritje je že nakazovalo, da ima lahko molekula DNA zmožnost 

samopodvojevanja. Glede na ugotovljeno sta Watson in Crick predpostavljala, da bi se 

dvojna vijačnica lahko odprla kot zadrga, ko bi se vodikova vez med baznimi pari 

pretrgala. Prosta veriga naj bi tako predstavljala podlago za nastanek nove - 

komplementarne verige (Brooker, 2008). 

Takšen nastanek nove molekule DNA imenujemo semikonzervativno podvojevanje. Pri 

tem podvojevanju nastaneta dve kopiji starševske molekule. Novonastali hčerinski 

molekuli DNA vsebujeta po eno staro in eno novo polinukleotidno verigo, ki je 

komplementarna stari verigi. Proces samopodvojevanja je sestavljen iz zapletene 

kombinacije biokemijskih reakcij, ki v večini potekajo istočasno. Različne stopnje 

reakcije nadzirajo različni encimi (Hartwell, 2011).  

2.1.3 Dedne lastnosti določajo geni 
Danes naše znanje genetike in sinteze proteinov izhaja predvsem iz poznavanja zgradbe 

molekule DNA. Odseke molekule DNA, ki nosijo informacijo za sintezo genskega 

produkta - proteina, so poimenovali geni (Stušek in Vilhar, 2011).  

To ime se je ohranilo vse do danes. Genski zapis za eno aminokislino definira zaporedje 

treh nukleotidov. To zaporedje imenujemo kodon (Stušek in Vilhar, 2011).  
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V jedru evkariontske celice je molekula DNA organizirana v kromatin, ki se v procesu 

celične delitve zvije v kromosom(e). Kromosom v celičnem jedru predstavlja 

zaključeno enoto posamezne molekule DNA, v nekaterih organizmih pa je kromosom 

lahko tudi celoten genom. Različni organizmi imajo različno število kromosomov v 

svojem genomu. Pojem »genom« označuje celotni dedni material v celici. V 

večceličnem organizmu je genom enak v vseh celicah, ki imajo jedro,  ne glede na vrsto 

tkiva, v katerem se nahaja (Brooker, 2008).  

Genetski zapis v celici vsebuje informacije, ki se lahko prenašajo iz roda v rod, a se vse 

informacije genetskega zapisa organizma, ne izrazijo. Vse informacije, shranjene v 

genomu, imenujemo tudi genotip, medtem ko z izrazom »fenotip« označujemo tiste 

lastnosti organizma, ki se izrazijo (Campbell, 2009). 

Proces sinteze proteinov se prične tako, da se del molekule DNA, ki nosi zapis za želeni 

protein, prepiše v obveščevalno, informacijsko oziroma mRNA (m iz angl. besede 

messenger = obveščevalec). Nastala mRNA ni enaka tistemu delu DNA, od katerega je 

bila prepisana, ampak mu je komplementarna. To pomeni, da, če je na kodirajoči verigi 

DNA-molekule zaporedje AGG, se to zaporedje nukleotidov prepiše v komplementarno 

zaporedje UCC na mRNA. Ta proces imenujemo transkripcija. Informacija zapisana v 

mRNA se pri evkariontih še uredi (npr. izrezovanje intronov) in nato iz jedra prenese na 

ribosom, kjer poteče sinteza proteina (Campbell, 2009).  

Protein nastane, ko prenašalna RNA ali tRNA (t iz angl. besede transfer = prenos) 

prinese na ribosom aminokisline, ki so bile zapisane na mRNA. Kodon na mRNA se 

poveže s komplementarnim antikodonom na tRNA. Ker se pri tem procesu zaporedje iz 

mRNA prenese v zaporedje aminokislin določenenega proteina, ta proces imenujemo 

translacija. Aminokisline se pri sintezi le-teh med seboj povežejo s peptidno vezjo. Ko 

mRNA opravi svojo nalogo, se razgradi ali pa njo ali njene dele celica izloči skozi 

membrano (Brooker, 2008).  

2.1.4 Mutacije 
Z izrazom »mutacije« označujemo spremembe dednega materiala, ki v nekaterih 

primerih lahko prizadenejo zgradbo in delovanje organizma. Hčerinske celice ali 

organizmi z mutacijami so mutante. Mutacije sprožijo tri skupine dejavnikov – kemični, 

fizikalni in biološki. Spremembe na molekuli DNA se neprestano dogajajo, a 

popravljalni mehanizmi nastale napake sprotno popravljajo. Če jih ne popravijo se 
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spremembe ohranijo kot mutacije.  Glede na mesto spremembe v dednem materialu 

ločimo genske, kromosomske in genomske mutacije (Campbell, 2009).  

2.1.5 Mitoza 
Mehanizem celičnega cikla omogoča rast in razvoj živim bitjem. Del celičnega cikla  

predstavlja celična delitev. Obdobje med celičnima delitvama imenujemo interfaza. To 

je obdobje rasti celice, podvojitve dednega materiala in njene priprave na delitev 

(Campbell, 2009).  

Mitoza predstavlja del celične delitve evkariontov, kjer iz ene celice nastaneta dve novi 

celici z dvema povsem enakima kromosomskima garniturama. Takšnim celicam 

pravimo diploidne celice (Campbell, 2009).  

Zaradi lažjega razumevanja mitozo razdelimo v 4 faze. To so: profaza, metafaza, 

anafaza in telofaza. V profazi se začnejo kromatidne niti podvojenih kromosomov 

spiralizirati. Nastanejo dvokromatidni kromosomi. Središče, kjer se kromatidi stikata, 

imenujemo centromera. V metafazi so kromosomi spiralizirani in se postavijo v 

ekvatorialno ravnino, ki poteka točno skozi središče celice (Hartwell, 2011).  

Celična delitev se nato nadaljuje v anafazo, kjer se kromatide s pomočjo delitvenega 

vretena razidejo in potujejo proti poloma celice. Od takrat naprej so kromosomi spet 

enokromatidni. V zadnji fazi, ki jo imenujemo telofaza, se kromatide začnejo 

despiralizirati. Niti delitvenega vretena začnejo izginjati (Hartwell, 2011). Ponovno se 

pojavijo jedrni ovoj in jedrca. Delitvi jedra sledi delitev citoplazme. Ta proces 

imenujemo tudi citokineza. Ko se konča citokineza, nastaneta dve hčerinski celici 

(Hartwell, 2011).  

2.1.6 Mejoza 
Mejotska delitev igra pomembno vlogo pri nastanku spolnih celic. Pri človeku iz 

praspolne celice, ki ima 46 kromosomov, nastanejo 4 spolne celice, ki imajo 23 

kromosomov. Mejotsko delitev imenujemo tudi redukcijska delitev, saj se število 

kromosomov prepolovi (Campbell, 2009). Takim celicam pravimo haploidne celice. 

Mitoza in mejoza se razlikujeta v številu nastalih celic in številu kromosomov v 

novonastalih celicah. Prav tako se razlikujeta v tem, da pride pri mejozi do izmenjave 

dela kromatid med dvema homolognima kromosomoma in posledično lahko do 
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zamenjave alelov. Temu procesu pravimo crossing over ali prekrižanje. Geni se med 

seboj preuredijo, kar omogoča večjo raznolikost živih bitij (Hartwell, 2011).  

Spol organizma določata dva spolna kromosoma v telesnih celicah organizma. Moški 

spol določata kromosoma Y in X ženski spol pa dva kromosoma X. Ostalih 44 

kromosomov v telesnih celicah imenujemo avtosomni kromosomi (Stušek in Vilhar, 

2011).  

 Gensko spremenjeni organizmi 
Uporaba znanj biotehnologije se je začela že s prvimi začetki razvoja poljedelstva pred 

našim štetjem. S križanjem različnih rastlinskih vrst so ustvarjali nove rastlinske vrste z 

lastnostmi, ki so se tisti čas v tistem okolju izkazale za ustreznejše. Nove rastlinske 

vrste so najprej ustvarjali z bolj ali manj naključnimi križanjii in gojenju organizmov, ki 

so za človeka najprimernejše. Prve metode žlahtnjenja so vodile k napredku in razvoju  

kmetijstva. Razvoj biotehnologije se je kot veda pričel šele v dvajsetem stoletju. K 

razvoju so vodila spoznanja novih genskih zakonitosti, ki so omogočile uporabo 

tehnologij, osnovanih na živih sistemih (Bohanec in sod., 2004).  

Nova spoznanja v genetiki so spodbudila razvoj novih proizvodov, ki jih nadalje lahko 

njihovi proizvajalci tržijo. Področje biotehnologije tako v širšem smislu zajema tako 

nove kot stare, že dolgo znane postopke, pri katerih izkoriščajo produkte procesa 

fermentacije mikroorganizmov. V ožjem smislu pa z izrazom »biotehnologija« 

obravnavamo različne načine spreminjanja molekul nukleinskih kislin (Bohanec in sod., 

2004).  

Danes na primer s pomočjo tehnik biotehnologije prenesejo človeški gen za inzulin v 

bakterijo. Prav tako lahko z manipulacijo bakterij proizvajamo rastni hormon in 

protitelesa za zdravljenje hepatitisa B (Bohanec in sod., 2004). 

Genski inženiring ali »genska modifikacija« so tehnološki postopki, s katerimi z 

manipulacijo genov prenašamo izolirane gene med organizmi. Izraz »genska 

modifikacija« pa lahko predstavlja vsa križanja različnih organizmov, saj namreč vsako 

spolno razmnoževanje samo po sebi predstavlja gensko manipulacijo. Iz tega lahko 

sklepamo, da pod pojmom »genska manipulacija« razumemo vsak postopek nastajanja 

organizmov, ki jih pridelajo s preoblikovanjem ali združevanjem celotnega genoma 

organizmov, postopke nastajanja organizmov z dodajanjem ali odvzemanjem določenih 

genov s kromosoma ali dela kromosoma in postopke, katerih namen je izolacija 
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posameznega gena iz dednega materiala, da ga nadaljnje prenesejo v drug organizem 

(Popping, 2010). 

Organizme, ki jim vnesejo izolirane gene, imenujemo gensko spremenjeni organizmi 

(GSO).  Gene lahko prenašamo med različnimi organizmi, ker je zapis za določeno 

aminokislino v večini primerov enak v vseh živih organizmih. Nove lastnosti GSO se 

uporabljajo v medicinske, kmetijske in okoljevarstvene namene. Načini prenašanja 

genov, s katerimi ustvarjajo GSO, se med organizmi v naravi ne pojavljajo. Nova 

spoznanja, ki jih prinaša ustvarjanje novih organizmov, so uporabna tudi za razvoj in 

napredek znanosti (Bohanec in sod., 2004).  

2.2.1 Zdravljenje z gensko terapijo 
Bolnike z nekaterimi genskimi okvarami lahko danes pozdravijo z vnašanjem 

specifičnih genov v celico. V bolnikovo telo vstavijo gene s pomočjo gensko 

spremenjenih celic. Takšno zdravljenje imenujemo genska terapija (Parekh, 2004). 

2.2.2 Metode genskih transformacij 
Osnovni rekombinantni postopki potekajo v treh stopnjah. Prvo stopnjo pričnemo tako, 

da izolirano DNA-molekulo z encimi, ki jim pravimo restrikcijske endonukleaze, 

razcepimo. Vnos dobljenih fragmentov DNA v drug organizem poteka s pomočjo 

vektorja (Bohanec in sod., 2004). To v večini primerov manjša, molekula DNA, ki se 

sama podvaja in v katero lahko vstavimo fragmente DNA ki jih želimo vnesti v drugo 

celico. Za prenašanje izoliranega gena med celicami pogosto uporabijo tudi kozmide, 

bakteriofage, umetne kromosome kvasovk in plazmide.  

Z vključitvijo izoliranega gen, v vektor dobimo rekombinirano DNA-molekulo. 

Vgrajevanje tujih genov v nov organizem označujemo tudi z izrazom »genska 

transformacija«. Da se bo želena lastnost izrazila, je pomembno, da se izoliran gen 

vključi v genom na mestu, kjer lahko ustrezno deluje (Parekh, 2004).  

Druga stopnja procesa je vnos rekombinantne DNA v gostiteljsko celico. To lahko 

naredimo s postopkom neposrednega vnosa s transformacijo, z mikroinjiciranjem 

oziroma okužbo celic, če je osnova vektorja virus. 

Tretja stopnja temelji na selekciji celic, v katere smo uspešno vnesli željeno 

rekombinantno DNA. Takšne celice so rekombinantne. Organizmi grajeni iz takšnih 

celic pa gensko spremenjeni. Zaradi napak, ki se dogajajo pri vnosu genov v želeno 
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celico, je potrebno po končani odbiri preveriti sekvence novonastalih celic (Bohanec in 

sod., 2004).  

2.2.3 Ugotavljanje tveganj uporabe GSO 
Gensko spremenjene rastline in njihov vpliv so najprej ugotavljali na poljih. Postopno 

so jih začeli uporabljati v komercialne namene, pri tem pa so upoštevali rastoče znanje 

in pridobljene izkušnje v samem spreminjanju lastnosti (Bohanec in sod., 2004). 

Pred uporabo še nepoznanega produkta ali postopka je treba preveriti vse njegove 

nenamerne vplive na okolje in organizme. Da ugotovijo vsa možna tveganja uporabe 

GSO, morajo celostno primerjati vplive gensko nespremenjenih in spremenjenih 

organizmov. Posledično lahko tako odkrijejo nove lastnosti gensko spremenjenega 

organizma. GSO ne sme prinašati okolju in v njem živečim organizmom več tveganj od 

gensko nespremenjenega organizma. Pri ugotavljanju tveganja obravnavajo tudi 

verjetnost stika med GSO in organizmom, kateremu stik z GSO povzroči nepravilnosti 

v njegovem delovanju (Bohanec in sod., 2004).  

Trenutno nam poznana tveganja, ki jih aplikacija GSO prinaša, so na primer manjša 

biotska pestrost, raznašanje transgena s cvetnim prahom, transgene rastline postanejo 

zakoreninjene, izgubljanje genov, ki jih z vnašanjem tujih genov želimo utišati itd. 

(Juvančič, 2011). S pomočjo analize tveganja uporabe GSO oblikujejo nadaljnja 

določila ravnanja z njimi, da bi preprečili njihove škodljive vplive na okolje (Bohanec 

in sod., 2004).  

V letu 1994 so izdali prva dovoljenja za trženje paradižnika, soje, bombaža, oljne 

ogrščice in tobaka v Evropski uniji (Bohanec in sod., 2004).  

Kar danes vemo o vplivu GSO, temelji na ocenah analize tveganja prve generacije 

GSO. Z novimi lastnostmi prve generacije GSO so lahko pridelali boljše poljščine v 

večji količini. Kakovostnejši GSO so prinašali večji dobiček predvsem njihovim 

pridelovalcem. Z drugo generacijo GSO bodo njihovo uporabo razširili še na več 

različnih področij. Šele po večletni uporabi GSO bodo znana dolgotrajna tveganja 

njihove uporabe (Juvančič, 2011). 

2.2.4 Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi  
V Sloveniji področje zakonodaje v zvezi z GSO ureja Zakon o ravnanju z GSO, ki 

temelji na podlagi Evropske direktive in uredbe. Evropske direktive in uredbe so 
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izpeljane iz Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki 

raznovrstnosti (Strel in Batič, 2002). Naš zakon opredeljuje pravila ravnanja z GSO v 

zaprtih sistemih, sproščanje GSO v naravo, do ukrepov preprečevanja ali zmanjševanja 

možnih škodljivih vplivov uporabe GSO (ZRGSO-UPB1; Ur. l. RS, št. 23/05). Zakon 

ureja tudi uvoz in izvoz GSO med državami nečlanic Evropske unije. 

2.2.5  Ostali najpogosteje uporabljeni postopki biotehnologije 

Ustvarjanje gensko enakih organizmov imenujemo reproduktivno kloniranje. To lahko 

poteka s prenosom jedra telesne celice v jajčno celico, iz katere je bilo pred tem 

odstranjeno njeno jedro (ovca Dolly).  Kloniranje je tudi vegetativno razmnoževanje pri 

rastlinah npr. s potaknjenci (Smole in Črnko, 2000). Potaknjenec naredimo iz dela 

enoletnega poganjka grmičastih rastlin ali lesnatih rastlin v različnih fazah razvoja. 

Poznamo potaknjence, ki jih lahko naredimo iz dela zelnatega poganjka ali že enega 

samega lista. Ko preteče določen čas, lahko iz teh potaknjencev poženejo korenine, 

zaradi česar se lahko rastlina nadalje razmnožuje (Dirr in Heuser, 2006). 

Poleg reproduktivnega kloniranja poznamo še predhodno omenjeno molekulsko, ki ga 

uporabljamo za pripravo rekombinantnih molekul oziroma organizmov in terapevtsko 

kloniranje. 

2.2.6  Patentno varstvo 
Patenti so dodeljeni za zaščito avtorjevih pravic nekega gospodarskega izuma (Tavzes, 

2002). Patente gospodarsko uporabnih biotehnoloških izumov usmerja Uredba o 

pravnem varstvu biotehnoloških izumov, izpeljanih iz evropskih smernic pravne zaščite 

biotehnoloških postopkov (v Bohanec in sod., 2004).  

 Poučevanje genetike v OŠ 
V osnovni šoli se biologija kot obvezni predmet umešča v osmi in deveti razred. Po 

posodobljenem učnem načrtu iz leta 2011, ki je trenutno v veljavi, biologija v osmem 

razredu obsega 52, v devetem razredu pa 64 ur pouka (Vilhar in sod., 2011). Pouk 

biologije po zahtevanem učnem načrtu omogoča učencem celostno razumevanje 

osnovnih konceptov živega. Zastavljeni cilji predvidevajo tudi razvoj kompetenc, ki jih 

učenci usvojijo skozi celotno osnovnošolsko izobraževanje in jih oblikujejo v aktivne 
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državljane (npr. rešuje probleme, kritično vrednoti, argumentira itd.) (Vilhar in sod., 

2011).  

Genetika je del sklopov Celica in dedovanje ter Zgradba in delovanje človeka, ki se 

obravnavata že v osmem razredu, glavni poudarek pa sledi v devetem razredu v sklopih 

Dedovanje in Biotehnologija (Vilhar in sod., 2011). Sklop Biotehnologije je bil 

vključen v učni načrt tudi v drugih državah Evrope, vzporedno so razvili EIBE 

(European Initiative for Biotechnology Education) projekt, da bi informirali ljudi o 

biotehnologiji (Rota in Izquierdo, 2003). 

 Znanje učencev o genetiki in GSO 
Kaj je znanje, kako poteka shranjevanje informacij, itd. najpogosteje preučujejo 

psihologi. Vse definicije znanje opredeljujejo kot mrežo informacij, ki se lahko med 

seboj še naprej povezujejo v kompleksnejša dejstva, zakonitosti. Človek si bolje 

zapomni informacije, ki jih lahko nadalje uporabi oziroma uporablja (Bristow in sod., 

2001).  

V dandanašnji poplavi informacij učenci, študenti in pedagoški delavci pogosto 

razvijejo spremenjene predstave o bioloških konceptih, ki otežujejo kakovostnejše 

učenje. Pogosto temeljijo na osebnih izkušnjah, zaradi česar se jih težje znebimo (v 

Sedej, 2015).   

Globoko zakoreninjene in neodpravljene napačne predstave učenca se prenašajo v 

naslednja obdobja šolanja. Duit in Treagust navajata, da je za učitelje bistvenega 

pomena, da se tega zavedajo in v svoje delo vključujejo ustrezne metode poučevanja, ki 

prejemnikom omogočajo v novih konceptih videti smisel. Istočasno lahko s pomočjo 

novih metod in boljšega razumevanja konceptov učinkovito razrešijo svoja nastala 

nerazumevanja (v Sedej, 2015).                

Znanje genetike in razumevanje osnov genskega inženiringa je odvisno od 

posameznikovega poznavanja strokovne terminologije, ki omogoča razvoj terminološke 

pismenosti posameznika. Na znanje učencev o genetiki in biotehnologiji vplivajo tudi 

drugi dejavniki, kot so socialni status učenca, njegove kognitivne sposobnosti, njegova 

stališča in čustva. Pogosto imajo posamezniki z negativnimi čustvi do genskega 

inženiringa in GSO slabši učni uspeh pri teh tematikah (Bristow in sod., 2001).  
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Looy in Wood (v Sedej, 2015) zagovarjata, da je za oblikovanje stališč izredno 

pomembna raven izobrazbe. Višje izobraženi starši bolje razumejo osnovne biološke 

koncepte ter imajo bolj trdna in jasna stališča, kar se bolj ali manj prenese tudi na 

njihove otroke.  

Znanje genetike je, poleg ostalih predstavljenih dejavnikov, pomembno pogojeno tudi s 

starostjo ljudi. Iz izvedenih raziskav Lukasa in Rossa (v Sedej, 2015) lahko sklepamo, 

da je boljše znanje starejših raziskovalcev povezano z njihovimi številčnejšimi 

življenjskimi izkušnjami.  

Ko se učenci začnejo srečevati z vsebinami genetike, jim to predstavlja velik izziv 

zaradi povezovanja znanja na več ravneh biološke organizacije, kar od njih zahteva 

dobro predznanje (geni, beljakovine, celice, tkiva, organi in ravni organizma) 

(Freidenreich, Duncan in Shea, 2011). Čeprav so teme genetike in biotehnologije 

zanimive, so te vsebine precej zahtevne za učenje, saj zahtevajo povezovanje 

molekularne strukture in torej njihovo razumevanje ter vključevanje v biološke procese 

(Starbek, Erjavec in Peklaj, 2010, str.214). 

 Interes učencev za učenje o GSO 
Interes je občutek ali čustvo, ki povzroči, da se živo bitje bolj osredini na objekt, 

dogodek ali proces. Interes kot čustvo na našem obrazu opazimo po razširjenih zenicah 

(Marentič, 2000). Sodobna psihologija uporablja pojem kot splošen izraz, ki lahko 

obsega še druge občutke, kot sta radovednost in presenečenje (Bristow in sod., 2001). 

Strah do uporabe GSO navadno vodi tudi do večjega interesa za informacije o genskem 

inženiringu (Šorgo, Ambrožič – Dolinšek, Tomažič in Janžekovič, 2011a). 

Poleg strahu na posameznikov interes vplivajo še drugi dejavniki, kot sta starost in 

znanje. Dosedanje raziskave na področju interesa do učenju o GSO so pokazale, da 

imajo učenci z več znanja tudi višji interes za učenje o GSO (Šorgo in sod., 2011a). 

 Stališča učencev do GSO 
S stališčem posameznik izraža pozitivno ali negativno vrednotenje objektov ali 

dogodkov. Prepričanja, ki jih imamo, pomembno oblikujejo naša stališča. Naše ravnanje 

pogosto vodijo stališča, lahko pa tudi dejanja vplivajo na naša stališča (cit. v Tomažič, 

2010). Kraus ugotavlja, da kompatibilna stališča krepijo povezanost med ljudmi s 
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podobnimi stališči in jih oddaljujejo od ljudi z nasprotnimi. Naklonjenost ali 

nenaklonjenost do objekta stališča preprečuje notranje konflikte (v Tomažič, 2009). 

Stališča imajo svoje značilnosti, po katerih delujejo in se med seboj razlikujejo. 

Sodelujejo pri opredeljevanju posameznikovega stališča. Razdelimo jih na: 

a) Ekstremnost: bolj ekstremna stališča si bolje zapomnimo. 

b) Neposredna – posredna izkušnja: neposredna izkušnja daje posamezniku večje 

število informacij, ki jih lahko uporabi pri oblikovanju stališč. 

c) Dostopnost: je razumljena s hitrostjo priklica stališča iz spomina. 

d) Vtisnjenje: manj informacij nam pogosto omogoča trajnejše vtisnjenje v spomin. 

e) Konsistenca: se nanaša na to, kolikokrat bomo v isti oziroma podobni situaciji 

ravnali enako oziroma izrazili enako stališče. 

f) Ambivalenca: z njo je opredeljeno, kako skupaj delujeta pozitivno in negativno 

vrednotenje do objekta stališča. 

g) Jakost stališča: močnejše stališče je odpornejše na zunanje dejavnike in 

omogoča trajnejšo vtisnjenje (v Tomažič, 2009).  

Če ima posameznik močnejše in bolj konsistentno stališče, lahko njegovo ravnanje lažje 

in točneje napovemo (v Tomažič, 2009). 

Šorgo in sod. (2011a) trdijo, da morajo zaradi novih znanj biotehnologije učitelji 

neprestano nadgrajevati svoje metode. Čustva v učencu pomembno oblikujejo njegova 

stališča. Negativna čustva, ki jih ljudje čutijo do GSO, so skrb, anksioznost, jeza in 

strah. Strah do GSO pogosto vodi do negativnejšega odnosa do genskega spreminjanja 

hrane in njene uporabe.  

Z izražanjem stališč do genskega inženiringa posameznik kritično ovrednoti objekt 

stališča in ravnanje z njim.  
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 Namen študije 
Ambrožič-Dolinšek in Šorgo (2009) navajata, da šolski sistem ni izoliran od dogajanja v 

družbi. Šole tako navadno do uporabe novih znanj biotehnologije nimajo nevtralnih 

stališč. Po njegovem mnenju skriti kurikulum posredno oblikuje vrednote učencev do 

biotehnologije in GSO. Osnovnošolski učni načrt za predmet biologija vključuje tudi 

sklop Dedovanje, ki zahteva nadaljnjo gradnjo na znanju, ki so ga učenci usvojili že v 

nižjih razredih. Da bi ugotovili, kakšno je osnovno znanje genetike v šolah in kako to 

vpliva na stališča in interes učencev do GSO, je bil v šolskih letih 2014/2015 in 2015/16 

v treh osnovnih šolah celjske regije razdeljen vprašalnik, ki je preverjal osnovno znanje 

genetike in stališča učencev do genskega inženiringa in gensko spremenjenih 

organizmov.  

Raziskovalna vprašanja, ki sem si jih pri svojem delu zastavila, so:  

(1) Kateri učni cilji v učnem načrtu omogočajo osnovno razumevanje genetike pri 

učencih?  

(2) Ali obstajajo razlike v ocenah stališč do gensko spremenjenih organizmov med 

učenci, ki že nekaj vedo o gensko spremenjenih organizmih (devetošolci), in 

tistimi, ki so za gensko spremenjene organizme slišali prvič (osmošolci)? 

(3) Ali obstajajo razlike v izražanju strahu do gensko spremenjenih organizmov 

med učenci, ki že nekaj vedo o gensko spremenjenih organizmih, in tistimi, ki so 

za gensko spremenjene organizme slišali prvič? 

(4) Ali obstajajo razlike v izražanju interesa za učenje o gensko spremenjenih 

organizmih med učenci, ki že nekaj vedo o gensko spremenjenih organizmih, in 

tistimi, ki so za gensko spremenjene organizme slišali prvič? 

(5) Ali obstajajo razlike v ocenah stališč do gensko spremenjenih organizmov med 

fanti in dekleti? 

(6)  Ali med razredi obstajajo razlike v znanju o gensko spremenjenih organizmih? 

(7) Ali med fanti in dekleti obstajajo razlike v znanju o gensko spremenjenih 

organizmih? 

(8) Ali različni viri informacij, ki jih učenci dobijo o GSO, vplivajo na njihovo 

znanje in stališča o GSO? 
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 Metode in materiali 
V tem poglavju bodo podrobneje opisani raziskovalni pristop ter uporabljene metode in 

materiali.  

 Raziskovalne metoda in raziskovalni pristop 
Podatke raziskovalnega dela naloge smo pridobili s kavzalno neeksperimentalno 

pedagoško metodo in jih analizirali s kvantitativnim raziskovalnim pristopom. 

 Potek raziskave 
Učitelji v šolah v Sloveniji vse preveč časa posvečajo ugotavljanju učinkov, ki so 

povezani z znanjem, manj pozornosti se namenja preverjanju posameznikovih 

spretnosti, najmanj pa stališčem (Tomažič, 2010). Zaradi vse pogostejše uporabe GSO 

se zdajšnje generacije mladih ne bodo mogle izogniti vprašanjem, ki so vezana na 

uporabo GSO. Na podlagi vprašalnika znanja genetike, ki ga je izdelala Kukovec 

(2015), smo priredili vprašalnik za osnovnošolce tretje triade. Podatke smo pridobili z 

namenskim načinom vzorčenja.  

Vprašalnik je vseboval tudi vprašanja izbirnega tipa, ki so preverjala stališča, čustva in 

interes učencev za učenje o GSO. Že pred reševanjem pa so učenci morali povedati, kje 

so dobili informacije o GSO.  

V raziskavo so bili vključeni učenci treh šol celjske regije. Vprašalnik je pri pouku 

biologije rešilo pet oddelkov osmega razreda in pet oddelkov devetega razreda osnovne 

šole. Zanj so potrebovali približno 30 minut.  

Zbrane podatke smo analizirali s pomočjo statističnega programa SPSS. Z osnovno 

deskriptivno in inferenčno statistiko smo preverjali, ali obstajajo statistično pomembne 

razlike med srednjimi vrednostmi stališč in razporeditvami odgovorov pri preizkusu 

znanja glede na izbrane neodvisne spremenljivke (SPSS, 2006).  

 Vzorec 
Vprašalnik smo razdelili v pet oddelkov osmega in pet oddelkov devetega razreda. V 

raziskovalnem delu je sodelovalo 148 učencev (Tabela 1). Na anketni vprašalnik je 

odgovarjalo 66 fantov in 82 deklet.  
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Tabela 1: Deskriptivna statistika vzorca glede na spol in razred učencev 

VZOREC 8. razred % glede 
na razred 9. razred % glede 

na razred Skupaj 

Fantje  33 58,8 % 33 41,3 % 66 

Dekleta  35 51,5 %  47 48,5 % 82 

Skupaj  68  80  148 

 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 68 učencev 8. razreda in 80 učencev 9. razreda.  

 Analiza ciljev učnega načrta 
V tabeli 2 so prikazani cilji predpisanega učnega načrta preverja določeno vprašanje 

anketnega vprašalnika. Učne cilje smo poiskali za naloge, ki so preverjala znanje 

učencev v anketnem vprašalniku.  

Tabela 2: Analiza učnega načrta (povzeto po Kukovec, 2015, str. 8–9) 

Koncept  Cilji  Vprašanj
a 

C1 3 – Primerjajo zgradbo in delovanje celice človeka s celicami drugih živali, rastlin, rastlin, 
gliv in bakterij. IZ -8, 9 

7 – Razumejo, da celice gliv, rastlin in živali v jedru vsebujejo molekule DNA, ki so 
nosilci dedne informacije (genov). IZ -7 

8 – Razumejo, da je dedna informacija zapisana z zaporedjem osnovnih enot – 
nukleotidov. IZ -12,13 

10 – Spoznajo, da so vse telesne celice večceličnega organizma (tudi človeka) praviloma 
genetsko enake in vsebujejo dedne informacije očeta in matere. IZ -10 

11 – Spoznajo, da se razvoj večceličnega organizma začne iz ene oplojene jajčne celice. IZ -5 

12 – Spoznajo, da se število celic povečuje s celično delitvijo (mitozo), pri kateri iz ene 
celice nastaneta dve celici z enakim dednim materialom (kopijama DNA), in da celična 
delitev prispeva k rasti tkiv in organizma. 

IZ -8, 10 

14 – Razložijo, da se med mitozo podvojena DNA razdeli med dve hčerinski celici, tako da 
vsaka hčerinska celica prejme enako kopijo DNA. 

IZ -8, 10 

D11 5 – Razumejo, zakaj je v nastajanje spolnih celic vključena mejoza (to povežejo s količino 
dedne snovi in nastankom novih kombinacij dedne informacije). IZ -10,  

H1 1 – Ponovijo zgradbo celice in razumejo, da je v vsaki celici (celičnem jedru) organizma 

dedni zapis za njegove lastnosti. 
IZ -6, 7 
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2 – Razumejo, da je v kromosomu vsa genetska informacija shranjena v molekuli DNA, 
beljakovine pa pomagajo podpirati zgradbo in delovanje kromosoma (opomba: kromosomi 
so kompleksi DNA in beljakovin). 

IZ -6, 7 

3 – Razumejo, da je gen odsek molekule DNA D/N- 3 

4 – Na podlagi opazovanja celic z obarvanimi kromosomi spoznajo, da v fazi med 
delitvami kromosomska DNA ni tesno zvita, zato pri opazovanju z mikroskopom ne 
vidimo posameznih kromosomov, med celično delitvijo pa se kromosomska DNA tesno 
zvije (zato pri opazovanju z mikroskopom lahko vidimo posamezne kromosome). 

IZ -10 

5 – Spoznajo, da je genetska informacija organizirana v ločene enote – kromosome. IZ -10 

7 – Razumejo pomen natančnega podvojevanja DNA za prenašanje nespremenjenega 
genetskega zapisa iz celice v celico in iz roda v rod (spoznajo, da se med mitozo podvojena 
kromosomska DNA razdeli med hčerinski celici, tako da vsaka hčerinska celica prejme 
enako število kromosomov istega tipa, enak genski zapis); pri diploidnem organizmu sta 
dva kromosoma istega tipa v vsaki hčerinski celici. 

IZ -10 

8 – Spoznajo, da pri spolnem razmnoževanju nastajajo potomci, ki podedujejo po pol 
genov od vsakega od staršev in da se pri tem kombinira genetski material (diploidno 
število kromosomov) iz dveh različnih celic, od katerih vsaka izvira iz enega izmed 
staršev. 

IZ -10 

D/N- 4 

9 – Spoznajo, da pri oploditvi ženska in moška spolna celica prispevata po en komplet 
kromosomov, tako da nastane spojek z dvema kompletoma kromosomov.  

IZ - 5 

10 – Razumejo pomen mejoze pri nastajanju spolnih celic (prepolovitev števila 
kromosomov, nove kombinacije genov na kromosomih). 

IZ -10 

11 – Spoznajo, da lahko dedno lastnost določa eden ali več genov in da lahko en gen 
vpliva na več kot eno lastnost organizma. 

IZ -14 

12 – Vedo, da zbiru vseh osebkovih genov rečemo genotip, zbiru lastnosti, ki jih ti geni 
določajo (zgradba, podoba in delovanje osebka), pa fenotip. 

IZ -14 

13 – Spoznajo, da rastlinske in živalske celice vsebujejo več tisoč različnih genov, da 
imajo običajno po dve kopiji vsakega gena (2 alela) in da sta lahko alela enaka ali različna. 

IZ -14 

15 – Spoznajo, da so nekateri aleli dominantni, kar pomeni, da pri določanju fenotipa 
njihov vpliv prevlada nad vplivom drugih (recesivnih) alelov. IZ -14 

16 – Spoznajo, da so dedne lastnosti osebka odvisne od tega, katere alele osebek podeduje 
od vsakega od staršev in kako ti aleli delujejo skupaj. IZ -14 

17 – Razumejo osnovna načela prenašanja lastnosti od staršev na potomce (homozigotnost, 
heterozigotnost, dominantnost, recesivnost, križanci, vmesni znaki idr.). IZ -14 

20 –Spoznajo, da pri človeku nekatere dedne lastnosti določa samo en gen, večino lastnosti 
pa določa več genov, zato te lastnosti nimajo preprostih vzorcev dedovanja. IZ -14 

I1 1 – Spoznajo, da je človek že zelo zgodaj uporabljal organizme za proizvodnjo različnih 
dobrin (npr. uporaba kvasovk pri proizvodnji kruha, piva in vina; uporaba 
mikroorganizmov pri proizvodnji mlečnih izdelkov). 

IZ -2, 4 

2 – Spoznajo, da gensko spremenjeni organizmi poleg sebi lastnih vsebujejo tudi tuje ali 
umetno spremenjene gene. 

D/N – 1, 
6, 19, 20, 
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21,  

3 – Spoznajo nekaj primerov gensko spremenjenih organizmov. D/N -7, 
9, 22 

4 – Se seznanijo z možnimi pozitivnimi in negativnimi posledicami uporabe gensko 
spremenjenih organizmov.  

D/N -5, 
12, 17 

5 – Razumejo osnovni princip kloniranja (nespolno razmnoževanje). IZ -1, 11 

D/N -8, 
10, 11, 
13 

6 – Razumejo etične dileme poseganja v gensko zasnovo človeka in drugih organizmov 
(kloniranje, gensko spremenjeni organizmi ipd.). 

IZ -6 

D/N- 2, 
3,  

8 – Spoznajo namen uporabe izvornih (nediferenciranih, nespecializiranih) celic v 
medicini. 

D/N -14, 
15, 16,18 

Opomba: D/N =vprašanja DA/NE/NE VEM, IZ= vprašanja izbirnega/odprtega tipa 

 Instrument  
Za reševanje strukturiranega vprašalnika so učenci osmega in devetega razreda osnovne 

šole potrebovali približno 30 minut. Vprašalnik je bil razdeljen na tri sklope. 

Prvi sklop je učence spraševal o njihovih osnovnih podatkih – starosti in spolu. Nadalje 

so odgovarjali na vprašanja o viru pridobljenih informacij o GSO.  

V drugem delu vprašalnika smo preverjali posameznikova stališča, čustva in interes do 

GSO in učenju o njih. Navedenih je bilo 22 trditev, za katere so se učenci morali 

opredeliti glede strinjanja ali nestrinjanja z njimi na podlagi 5-stopenjske Likertove 

lestvice (Tabela 3).  

Tabela 3: Stopnje strinjanja s posamezno trditvijo 

Vrednosti lestvice Pomen vrednosti 
1 Se nikakor ne strinjam. 
2 Se ne strinjam. 
3 Nimam posebnega mnenja. 
4 Se strinjam.  
5 Se popolnoma strinjam. 
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Tretji sklop vprašalnika je preskus znanja učencev o osnovah genetike in biotehnologije 

(Tabela 3). Preverjanje znanje smo pričeli z 22 trditvami, pri katerih so morali učenci 

izbirati med odgovori drži/ne drži/ne vem. Odgovore »ne vem« smo pri analizi šteli kot 

napačne.  

Tabela 4: Trditve za preverjanje znanja 

N Trditev Možnost izbire 

1 (D/N) 
Gensko nespremenjena soja ne vsebuje genov, gensko spremenjena pa 
jih vsebuje. 

DA NE 
NE 
VEM 

2 (D/N) 
Pri uživanju živil, ki vsebujejo GSO, obstaja nevarnost, da se spremenijo 
geni osebi, ki jih uživa. 

DA NE 
NE 
VEM 

3 (D/N) 
Genski material lahko prenašamo med različnimi organizmi, npr. gene 
živali v rastline ali gene človeka v bakterije. 

DA NE 
NE 
VEM 

4 (D/N) Spol otroka pri človeku je odvisen samo od matere. DA NE 
NE 
VEM 

5 (D/N) Gensko inženirstvo predstavlja osnovo za razvoj GSO. DA NE 
NE 
VEM 

6 (D/N) Skupna lastnost GSO je, da vsebujejo le lastne gene. DA NE 
NE 
VEM 

7 (D/N) Gensko spremenjene rastline so lahko odporne proti herbicidom. DA NE 
NE 
VEM 

8 (D/N) Kloni nekega organizma so gensko enaki izhodiščnemu organizmu. DA NE 
NE 
VEM 

9 (D/N) Osnovni namen priprave GSO v kmetijstvu je priprava rastlin z novimi 
lastnostmi. 

DA NE 
NE 
VEM 

10 (D/N) Razmnoževanje rastlin s potaknjenci je kloniranje. DA NE 
NE 
VEM  

11 (D/N) Če maček oplodi zajkljo, se skotijo križanci s kratkimi ušesi. DA NE 
NE 
VEM 

12 (D/N) Genski inženiring je tehnologija, ki vključuje osamitev določenega dela 
DNA in pomnoževanje tega dela v velikem številu. 

DA NE 
NE 
VEM 

13 (D/N) Kloniranje je način nespolnega razmnoževanja. DA NE NE 
VEM 

14 (D/N) 
Genska terapija je oblika zdravljenja, pri katerem s prenosom določenih 
genov ozdravimo oziroma odpravimo genske napake, ki so vzrok 
bolezni. 

DA NE NE 
VEM 
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15 (D/N) Zarodne (matične) celice so prisotne tudi v odraslem človeku. DA NE NE 
VEM 

16 (D/N) 

Pri terapevtskem kloniranju nastanejo iz matičnih celic, ki jih 
odvzamemo odrasli osebi, celice, ki se lahko razvijejo v več vrst celic, 
uporabnih za zdravljenje nekaterih bolezni ali poškodovanih tkiv iste 
osebe. 

DA NE 
NE 
VEM 

17 (D/N) Gensko spremenjena rastlina bi se v okolju lahko križala s sorodnimi 
vrstami. 

DA NE 
NE 
VEM 

18 (D/N) Matične celice se ne morejo spremeniti v katero koli drugo telesno 
celico. 

DA NE 
NE 
VEM  

19 (D/N) Gensko spremenjeni organizmi so organizmi, ki jim vnesemo gen 
drugega osebka iste ali različne vrste. 

DA NE 
NE 
VEM 

20 (D/N) Rastlinam dednega materiala ne moremo spreminjati. DA NE 
NE 
VEM 

21 (D/N) Gensko spremenjeni organizem je lahko gensko spremenjena riba, v 
katero je bil vnesen gen meduze. 

DA NE 
NE 
VEM 

22 (D/N) Gensko spremenjena koruza in krompir lahko sama izdeluje herbicide. DA NE 
NE 
VEM 

 

V nadaljevanju smo znanje preverjali z osmimi vprašanji izbirnega tipa (a, b, c, d, e) in 

petimi odprtega tipa, kjer so sami napisali odgovor. Vprašanja so bila zastavljena tako, 

da je bil možen en pravilen odgovor. V tabeli je podanih zadnjih 14 vprašanj in 

odgovorov.  

Tabela 5: Vprašanja za preverjanje znanja 

N Vprašanje a b c d 

1 IZB Prvi klonirani sesalec je bila? 
zajklja 
Molly 

psička Roxy ovca Dolly mačka Sally 

2 IZB 
Z genskim inženirstvom 
pridobivamo? 

inzulin kruh mleko vino 

3 IZB Bioetika je 

področje 
etike, ki 
se ukvarja 
z etičnimi 
dilemami 
na 
področju 

področje 
etike, ki se 
ukvarja z 
etičnimi 
dilemami na 
področju 
biotehnologije 

področje 
etike, ki se 
ukvarja s 
kulturnimi 
dilemami na 
področju 
zgodovine. 

področje 
etike, ki se 
ukvarja z 
etičnimi 
dilemami na 
področju 
fizike. 
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kemije. oz. biologije.  

4 IZB 
Kateri izmed spodnjih 
procesov je biotehnološki? 

varjenje 
piva 

kuhanje 
marmelade 

kuhanje zelja sušenje pršuta 

5 IZB 
Kaj nastane takoj po 
oploditvi? 

jajčece spermij zigota zarodek 

6 IZB 
Na shemi je prikazan del 
zaporedja v molekuli 

lipida beljakovine DNA sladkorja 

7 IZB 
Informacija za zaporedje se 
nahaja v molekuli 

lipida beljakovine DNA sladkorja 

8 IZB 
Napiši, kaj predstavlja shema 
na desni. 

Delitev (bakterijske) celice 

9 IZB 
Katere celice so predstavljene 
na shemi 

virusna bakterijska rastlinska živalska 

10 IZB 

Strukture, ki so na spodnji 
sliki označene s črkami, 
postavi v pravilno zaporedje in 
reši naloge! 
a) Pravilno zaporedje je  

b) Koliko celic nastane iz ene 
celice po 6 zaporednih 
mitotskih delitvah? 

c) Koliko kromosomov je v 
vsaki celici, ki so nastale po 7 
zaporednih mitotskih delitvah, 
če je bilo v izvorni celici 86 
kromosomov? 

d) Koliko kromosomov je v 
celici, ki je nastala po mejotski 
delitvi, če je bilo v izvorni 
celici 96 kromosomov? 

 

 

 

CBČAD 

64 

 

86 

 

 

 

48 

11 IZB 
Razloži, kaj predstavlja desna 
shema. 

Strukturo DNA 

12 IZB 
Kako imenujemo del na 
shemi, ki je označen s črnim 
črtkanim pravokotnikom. 

nukleotid 

Tabela 6 prikazuje število in delež vprašanj, razvrščenih po Bloomovi taksonomiji. 

Temeljni kognitivni (miselni) procesi so razvrščeni po hierarhičnemu redu, od 

najenostavnejšega do najkompleksnejšega procesa (Kukovec, 2015).   
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Tabela 6: Razvrstitev ciljev po Bloomu (povzeto po Kukovec, 2015, str. 12) 

 Trditve (Da/Ne/Ne vem) Vprašanja (a/b/c/d) Vprašanja odprtega tipa 

1 – poznavanje  22 8 2 

2 – razumevanje    0 0 3 

3 – uporaba  0 0 8 

4 – analiza  0 0 0 

5 – sinteza  0 0 0 

6 – vrednotenje  0 0 0 

1 –poznavanje  100 100 15,4 

2 – razumevanje    0 0 23,1 

3 – uporaba  0 0 61,5 

4 – analiza  0 0 0 

5 – sinteza  0 0 0 

6 – vrednotenje  0 0 0 

 Statistična obdelava podatkov 
Dobljene podatke smo najprej vnesli v program Microsoft Office Excel, jih nato 

prenesli v program SPSS in obdelali. V računalniškem programu SPSS smo uporabili 

tiste osnovne statistične postopke, s pomočjo katerih smo lahko odgovorili na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. Podatke smo najprej analizirali s postopki 

deskriptivne statistike. S pomočjo teh podatkov lahko ugotovimo, kateri so bili 

najpogostejši odgovori učencev na preizkusu znanja in kakšne so bile povprečne 

vrednosti odgovorov na trditve anketnega vprašalnika (SPSS, 2006). 

Za ugotavljanje razlik med stališči glede na spol in razred učencev smo uporabili Mann-

Whitneyjev U test, razlike v znanju glede na spol in razred pa smo preverili z χ2 testom. 

Da bi ugotovili, ali prihaja do razlik v znanju glede na vir informacij, smo uporabili χ2 

kvadrat test. Z izbranima testoma inferenčne statistike smo ugotavljali, ali se med 

odgovori učencev pojavljajo statistično pomembne razlike (Kožuh, 2000; Kožuh in 

Vogrinc, 2009).  
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 Rezultati 
Rezultati so predstavljeni v treh delih. V prvem delu so predstavljeni rezultati 

posameznih trditev učencev glede na spol in razred, ki so preverjale interes, čustva in 

stališča učencev v zvezi z GSO. Drugi del zajema rezultate preizkusa znanja glede na 

spol in razred učencev. V tretjem delu rezultatov pa je po posameznih trditvah in 

različnih sklopih vprašanj prikazano, kako vir informacij vpliva na znanje učencev.  

  Stališča učencev do GSO 

5.1.1 Analiza posameznih trditev stališč do GSO glede na razred  
Ugotovili smo, da se v izražanju stališč pojavljajo statistično pomembne razlike med 

razredoma pri treh trditvah (Raje bi pojedel(la) živila iz gensko spremenjenih 

organizmov, če bi bila bolj zdrava od živil, pridobljenih na klasičen način; Raje bi 

pojedel(la) živila iz gensko spremenjenih organizmov, če bi bila bolj zdrava od živil, 

pridobljenih na klasičen način; Podpiram zdravljenje z matičnimi celicami.).  
Tabela 7: Analiza posameznih trditev stališč glede na razred 

N 
TRDITEV 

8. razred 9. razred Mann-Whitney 

M SN M SN Z p 
1.  Bolje bi bilo spodbujati ekološko/organsko 

kmetijstvo kot pridelavo gensko spremenjene 
hrane. 

4,13 0,14 4,25 0,11 -0,51 0,609 

2.  Gensko spreminjanje rastlinskih celic je bolj 
sprejemljivo kot spreminjanje živalskih celic. 

3,26 0,14 3,35 0,15 -0,58 0,560 

3.  Raje bi pojedel(la) živila iz gensko 
spremenjenih organizmov, če bi bila bolj 
zdrava od živil, pridobljenih na klasičen način. 

3,10 0,16 3,58 0,14 -2,33 0,020 

4.  Ujezilo bi me, če na policah trgovin ne bi bila 
označena živila, ki vsebujejo GSO. 

3,60 0,14 3,86 0,14 -1,54 0,125 

5.  Menim, da imam dovolj znanja o gensko 
spremenjenih organizmih. 

2,22 0,14 2,75 0,13 -2,80 0,005 

6.  Ustvarjanje GSO je v nasprotju z zakoni 
narave, zato bi ga bilo treba prepovedati. 

3,22 0,13 3,09 0,15 -0,62 0,534 

7.  Kupil bi gensko spremenjeno žival, če bi vedel, 
da se ta sveti v temi. 

2,53 0,18 2,50 0,17 -0,20 0,845 

8.  Podpiram zdravljenje z matičnimi celicami. 3,21 0,12 3,70 0,14 -3,00 0,003 

9.  Sprememba genov v zarodku zaradi zdravljenja 
genskih bolezni je zame sprejemljiva. 

3,16 0,13 2,86 0,14 -1,51 0,132 

10.  Gensko spreminjanje organizmov ni etično. 3,26 0,13 3,14 0,12 -0,33 0,740 
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11.  Želim si, da bi lahko izbral-a, kakšno barvo oči 
ali las bi imeli moji otroci. 

3,13 0,18 2,75 0,17 -1,55 0,121 

 interes 
    

  
12.  Rad bi se učil o gensko spremenjenih 

organizmih. 
2,72 0,15 3,13 0,12 -2,06 0,039 

13.  V šoli bi morali več časa nameniti spoznavanju 
gensko spremenjenih organizmov. 

2,81 0,14 3,21 0,14 -1,86 0,062 

14.  Rad bi spoznaval načine uporabe gensko 
spremenjenih organizmov. 

2,87 0,15 3,14 0,14 -1,26 0,206 

15.  Rad bi spoznal, kako pridobivamo gensko 
spremenjene organizme. 

3,54 0,15 3,38 0,13 -1,12 0,263 

16.  Rad bi gledal poljudno-znanstvene oddaje, ki 
predstavljajo gensko spremenjene organizme. 

2,78 0,14 3,13 0,14 -1,70 0,089 

 strah 
    

  
17.  

Če bi ugotovil(a), da podarjena čokolada 
vsebuje maščobe iz gensko spremenjene 
rastline, bi jo vrgel/vrgla stran. 

2,60 0,15 2,59 0,14 -0,12 0,905 

18.  Če bi zbolel(a) zaradi bolezni, povezane z 
gensko spremembo, bi izbral(a) zdravljenje z 
gensko terapijo. 

3,21 0,13 3,35 0,11 -0,82 0,410 

19.  Na lastnem vrtu bi zasadil(a) tudi gensko 
spremenjene rastline. 

2,49 0,16 2,76 0,16 -1,11 0,265 

20.  Pod nobenim pogojem ne bi kupoval(a) živil, 
ki vsebujejo GSO. 

3,07 0,13 2,99 0,14 -0,47 0,640 

21.  Bojim se kakršnegakoli srečanja z gensko 
spremenjenimi organizmi. 

2,75 0,12 2,69 0,12 -0,33 0,738 

22.  Ne bi me motilo, če bi mi presadili organ, 
pridobljen iz gensko spremenjene živali. 

2,21 0,15 2,83 0,17 -2,49 0,013 

V izražanju interesa se statistično pomembna razlika pojavlja le pri eni trditvi (Rad bi se 

učil o gensko spremenjenih organizmih.), prav tako pri izražanju strahu (Ne bi me 

motilo, če bi mi presadili organ, pridobljen iz gensko spremenjene živali.). Ugotovili 

smo, da učenci 9. razreda kažejo večji interes za učenje o GSO. Tudi pri vseh ostalih 

trditvah so učenci 9. razreda izrazili večje strinjanje s trditvami. 

5.1.2 Analiza posameznih trditev stališč do GSO glede na spol  
V izražanju stališč, pri katerih smo zaznali statistično pomembne razlike, so dekleta 

izrazile večje strinjanje z naslednjimi trditvami: Bolje bi bilo spodbujati 

ekološko/organsko kmetijstvo kot pridelavo gensko spremenjene hrane; Na lastnem vrtu 

bi zasadil(a) tudi gensko spremenjene rastline; Kupil bi gensko spremenjeno žival, če bi 

vedel, da se ta sveti v temi; Ujezilo bi me, če na policah trgovin ne bi bila označena 

živila, ki vsebujejo GSO.   
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Tabela 8: Analiza posameznih trditev stališč glede na spol 

N 

TRDITEV 
Ženski  Moški  Mann-

Whitney 

M SN M SN Z p 
1.  Bolje bi bilo spodbujati ekološko/organsko 

kmetijstvo kot pridelavo gensko spremenjene 
hrane. 

4,39 0,104 3,95 0,146 -2,45 0,014 

2.  Gensko spreminjanje rastlinskih celic je bolj 
sprejemljivo kot spreminjanje živalskih celic. 

3,27 0,141 3,36 0,149 -0,40 0,686 

3.  Raje bi pojedel(la) živila iz gensko spremenjenih 
organizmov, če bi bila bolj zdrava od živil, 
pridobljenih na klasičen način. 

3,46 0,140 3,23 0,155 -1,14 0,253 

4.  Ujezilo bi me, če na policah trgovin ne bi bila 
označena živila, ki vsebujejo GSO. 

3,90 0,134 3,55 0,145 -2,08 0,038 

5.  Menim, da imam dovolj znanja o gensko 
spremenjenih organizmih. 

2,40 0,114 2,64 0,165 -0,99 0,324 

6.  Ustvarjanje GSO je v nasprotju z zakoni narave, 
zato bi ga bilo treba prepovedati. 

3,21 0,134 3,08 0,153 -0,75 0,452 

7.  Kupil bi gensko spremenjeno žival, če bi vedel, da 
se ta sveti v temi. 

2,21 0,163 2,89 0,180 -3,03 0,002 

8.  Podpiram zdravljenje z matičnimi celicami. 3,56 0,129 3,36 0,147 -1,03 0,303 

9.  Sprememba genov v zarodku zaradi zdravljenja 
genskih bolezni je zame sprejemljiva. 

2,96 0,120 3,05 0,162 -0,57 0,568 

10.  Gensko spreminjanje organizmov ni etično. 3,22 0,125 3,17 0,119 -0,24 0,807 

11.  Želim si, da bi lahko izbral-a, kakšno barvo oči ali 
las bi imeli moji otroci. 

2,94 0,164 2,91 0,187 -0,15 0,881 

 interes 

      12.  Rad bi se učil o gensko spremenjenih organizmih. 3,18 0,118 2,64 0,149 -2,67 0,008 

13.  V šoli bi morali več časa nameniti spoznavanju 
gensko spremenjenih organizmov. 

3,05 0,123 3,00 0,173 -0,23 0,820 

14.  Rad bi spoznaval načine uporabe gensko 
spremenjenih organizmov. 

3,11 0,120 2,89 0,173 -0,89 0,372 

15.  Rad bi spoznal, kako pridobivamo gensko 
spremenjene organizme. 

3,56 0,118 3,32 0,157 -0,97 0,331 
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16.  Rad bi gledal poljudno-znanstvene oddaje, ki 
predstavljajo gensko spremenjene organizme. 

3,06 0,116 2,85 0,168 -1,11 0,266 

 strah 

      17.  Če bi ugotovil(a), da podarjena čokolada vsebuje 
maščobe iz gensko spremenjene rastline, bi jo 
vrgel/vrgla stran. 

2,76 0,134 2,39 0,157 -1,80 ,072 

18.  Če bi zbolel(a) zaradi bolezni, povezane z gensko 
spremembo, bi izbral(a) zdravljenje z gensko 
terapijo. 

3,28 0,110 3,29 0,138 -0,11 0,913 

19.  Na lastnem vrtu bi zasadil(a) tudi gensko 
spremenjene rastline. 

2,33 0,143 3,02 0,181 -2,83 0,005 

20.  Pod nobenim pogojem ne bi kupoval(a) živil, ki 
vsebujejo GSO. 

3,13 0,128 2,89 0,145 -1,25 0,212 

21.  Bojim se kakršnegakoli srečanja z gensko 
spremenjenimi organizmi. 

2,68 0,108 2,76 0,140 -0,08 0,934 

22.  Ne bi me motilo, če bi mi presadili organ, 
pridobljen iz gensko spremenjene živali. 

2,30 0,147 2,83 0,188 -2,05 0,040 

Pri izražanju strahu so se pri 2 trditvah pokazale statistično pomembne razlike (Na 

lastnem vrtu bi zasadil(a) tudi gensko spremenjene rastline; Ne bi me motilo, če bi mi 

presadili organ, pridobljen iz gensko spremenjene živali.). Dekleta so izrazila večje 

sprejemanje gojenja gensko spremenjenih rastlin na vrtu kot fantje, medtem ko bi fantje 

hitreje pristali na presaditev organa, pridobljenega iz GSO. Rezultati so pokazali 

statistično pomembne razlike pri trditvi »Rad bi se učil o gensko spremenjenih 

organizmih«, saj bi se ženske raje učile o GSO. 

 Znanje učencev o GSO 
Rezultate preizkusa znanja smo ovrednotili tako, da smo pravilnemu odgovoru dali eno 

točko, medtem ko nepravilnemu odgovoru nismo dali nobene točke.  

5.2.1 Znanje učencev o GSO glede na razred  
Učenci 8. razreda so na preizkusu znanja pokazali manj znanja genetike, saj so napačno 

odgovorili na več vprašanj kot učenci 9. razreda. Prav tako so se največje statistično 

pomembne razlike pokazale ravno pri trditvah, ki so se nanašale na dedovanje, delitev 

celice, biotehnologijo, matične celice. Pri vprašanjih, ki so zahtevala osnovno 

poznavanje genetike, so vsi učenci pokazali boljše znanje.



Janže, S. Stališča in znanje osnovnošolcev celjske regije o gensko spremenjenih organizmih. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v 
Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biologija – gospodinjstvo, 2016.  

 27 

Tabela 9: Tabela za posamezno vprašanje glede na razred 

N VPRAŠANJE 
f% Hi2  test 

Osmi Deveti 
pravilno napačno pravilno napačno Hi2 df p 

1.  
Gensko nespremenjena soja ne vsebuje genov, gensko spremenjena pa jih vsebuje.  

21 79 64 36 27,801 1 <0,001 

2.  
Pri uživanju živil, ki vsebujejo GSO, obstaja nevarnost, da se spremenijo geni 
osebe, ki jih uživa.  47 53 66 34 5,205 1 0,023 

3.  Genski material lahko prenašamo med različnimi organizmi, npr. gene živali v 
rastline ali gene človeka v bakterije.  21 66 83 48 5,205 1 0,023 

4.  Spol otroka pri človeku je odvisen samo od matere.  21 25 83 18 1,249 1 0,264 
5.  Gensko inženirstvo predstavlja osnovo za pripravo GSO.  29 71 60 40 13,847 1 <0,001 

6.  Skupna lastnost GSO je, da vsebujejo le lastne gene.  38 62 73 28 17,583 1 <0,001 

7.  Gensko spremenjene rastline so lahko odporne proti herbicidom.  25 75 50 50 9,701 1 0,002 
8.  Kloni nekega organizma so gensko enaki izhodiščnemu organizmu.  43 57 58 43 3,244 1 0,072 

9.  Osnovni namen priprave GSO v kmetijstvu je priprava rastlin z novimi lastnostmi.  53 47 69 31 3,879 1 0,049 
10.  Razmnoževanje rastlin s potaknjenci je kloniranje.  16 84 39 61 9,215 1 0,002 
11.  Če maček oplodi zajkljo, se skotijo križanci s kratkimi ušesi.  47 53 60 40 9,215 1 0,115 

12.  Genski inženiring je tehnologija, ki vključuje osamitev določenega dela DNA in 
pomnoževanje tega dela v velikem številu.  32 68 38 63 9,215 1 0,513 

13.  Kloniranje je način nespolnega razmnoževanja. 68 32 76 24 9,215 1 0,244 

14.  
Genska terapija je oblika zdravljenja, pri katerem s prenosom določenih genov 
ozdravimo oziroma odpravimo genske napake, ki so vzrok bolezni.  46 54 51 49 9,215 1 0,492 

15.  Zarodne (matične) celice so prisotne tudi v odraslem človeku.  37 63 39 61 9,215 1 0,804 

16.  
Pri terapevtskem kloniranju nastanejo iz matičnih celic, ki jih odvzamemo odrasli 
osebi, celice, ki se lahko razvijejo v več vrst celic, uporabnih za zdravljenje 
nekaterih bolezni ali poškodovanih tkiv iste osebe.  

25 75 53 48 9,215 1 0,001 
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17.  Gensko spremenjena rastlina bi se lahko v okolju križala s sorodnimi vrstami.  47 53 45 55 9,215 1 0,802 

18.  Matične celice se ne morejo spremeniti v katero koli drugo telesno celico.  19 81 70 30 9,215 1 <0,001 

19.  
Gensko spremenjeni organizmi so organizmi, ki jim vnesemo gen drugega osebka 
iste ali različne vrste.  44 56 60 40 9,215 1 0,054 

20.  Rastlinam dednega materiala ne moremo spreminjati.  44 56 51 49 9,215 1 0,387 

21.  Gensko spremenjeni organizem je lahko gensko spremenjena riba, v katero je bil 
vnešen gen meduze.  34 66 66 34 9,215 1 <0,001 

22.  Gensko spremenjena koruza in krompir lahko sama izdelujeta herbicide.  19 81 26 74 9,215 1 0,304 
23.  Prvi klonirani sesalec  69 31 94 6 9,215 1 <0,001 
24.  Z genskim inženirstvom pridobivamo  65 35 83 18 9,215 1 0,014 
25.  Bioetika je  76 24 85 15 9,215 1 0,187 

26.  Kateri proces je biotehnološki  53 47 56 44 9,215 1 0,687 
27.  Kaj nastane po oploditvi  12 88 31 69 9,215 1 0,005 
28.  Del zaporedja v molekuli 34 66 38 63 9,215 1 0,642 

29.  Informacija za zaporedje je iz  38 62 45 55 9,215 1 0,406 

30.  Katere celice so predstavljene 9 91 56 44 9,215 1 <0,001 
31.  Kaj predstavlja shema  10 90 14 86 9,215 1 0,522 
32.  Zaporedje mitoza  12 88 29 71 9,215 1 0,011 
33.  Po 6 mitotskih 4 96 19 81 9,215 1 0,008 
34.  Koliko kromosomov po 7 mitotskih 9 91 24 76 9,215 1 0,016 
35.  Koliko kromosomov po mejozi  19 81 20 80 9,215 1 0,893 

36.  Kaj predstavlja shema_DNA struktura  21 79 54 46 9,215 1 <0,001 
37.  Kako imenujemo del DNA_nukleotid 3 97 20 80 9,215 1 0,002 
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Statistično pomembne razlike v znanju so se pojavile pri 20 trditvah ali vprašanjih (Gensko 

nespremenjena soja ne vsebuje genov; Pri uživanju živil, ki vsebujejo GSO, obstaja 

nevarnost; Genski material lahko prenašamo med različnimi organizmi; Gensko inženirstvo 

predstavlja osnovo za pripravo GSO; Skupna lastnost GSO je, da vsebujejo le lastne gene; 

Gensko spremenjene rastline so lahko odporne proti herbicidom; Osnovni namen priprave 

GSO v kmetijstvu je priprava rastlin z novimi lastnostmi; Razmnoževanje rastlin s potaknjenci 

je kloniranje; Pri terapevtskem kloniranju nastanejo iz matičnih celic ...; Matične celice se ne 

morejo spremeniti v katero koli drugo telesno celico; Gensko spremenjeni organizem je lahko 

gensko spremenjena riba; Prvi klonirani sesalec …; Z genskim inženirstvom pridobivamo …; 

Kaj nastane po oploditvi; Katere celice so predstavljene; Zaporedje mitoza, Po 6 mitotskih, 

Koliko kromosomov po 7 mitotskih, Kaj predstavlja shema, Kako imenujemo del DNA). 

Najslabše znanje so osmošolci pokazali pri vprašanjih odprtega tipa (vprašanji št. 35 in 37), 

saj je bil tu odstotek pravilnih odgovorov najnižji, le okoli 10 %. Pri vprašanju št. 36 so 

osmošolci odgovarjali zelo različno, a je bilo pravilnih le 21 % odgovorov.  
 

5.2.2 Znanje učencev o GSO glede na spol  
V Tabeli 11 bomo glede na spol predstavili rezultate odgovorov na vprašanja, ki so preverjala 

znanje učencev. 

Tabela 10: Analiza posameznih trditev preizkusa znanja glede na spol 

 

Trditev 
f % 

Hi2  test N ženski moški 
 pravilno napačno pravilno napačno Hi2 df p 
1 
(D/N) 

Gensko nespremenjena soja ne 
vsebuje genov, gensko spremenjena 
pa jih vsebuje. 

48 52 39 61 0,99 1 0,320 

2 
(D/N) 

Pri uživanju živil, ki vsebujejo 
GSO, obstaja nevarnost, da se 
spremenijo geni osebe, ki jih uživa. 

60 40 55 45 0,406 1 0,524 

3 
(D/N) 

Genski material lahko prenašamo 
med različnimi organizmi, npr. gene 
živali v rastline ali gene človeka v 
bakterije. 

49 51 38 62 1,764 1 0,184 

4 
(D/N) 

Spol otroka pri človeku je odvisen 
samo od matere. 87 13 70 30 6,299 1 0,012 

5 
(D/N) 

Gensko inženirstvo predstavlja 
osnovo za pripravo GSO. 45 55 47 53 0,05 1 0,823 

6 
(D/N) 

Skupna lastnost GSO je, da 
vsebujejo le lastne gene. 57 43 56 44 0,024 1 0,878 

7 
(D/N) 

Gensko spremenjene rastline so 
lahko odporne proti herbicidom. 35 65 42 58 0,769 1 0,380 
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8 
(D/N) 

Kloni nekega organizma so gensko 
enaki izhodiščnemu organizmu. 56 44 44 56 2,163 1 0,141 

9 
(D/N) 

Osnovni namen priprave GSO v 
kmetijstvu je priprava rastlin z 
novimi lastnostmi. 

63 37 59 41 0,289 1 0,591 

10 
(D/N) 

Razmnoževanje rastlin s 
potaknjenci je kloniranje. 33 67 23 77 1,872 1 0,171 

11 
(D/N) 

Če maček oplodi zajkljo, se skotijo 
križanci s kratkimi ušesi. 54 46 55 45 0,012 1 0,914 

12 
(D/N) 

Genski inženiring je tehnologija, ki 
vključuje osamitev določenega dela 
DNA in pomnoževanje tega dela v 
velikem številu. 

35 65 35 65 0,004 1 0,948 

13 
(D/N) 

Kloniranje je način nespolnega 
razmnoževanja. 82 18 61 39 8,13 1 0,004 

14 
(D/N) 

Genska terapija je oblika 
zdravljenja, pri katerem s prenosom 
določenih genov ozdravimo 
oziroma odpravimo genske napake, 
ki so vzrok bolezni. 

56 44 39 61 4,084 1 0,043 

15 
(D/N) 

Zarodne (matične) celice so prisotne 
tudi v odraslem človeku. 37 63 39 61 0,123 1 0,726 

16 
(D/N) 

Pri terapevtskem kloniranju 
nastanejo iz matičnih celic, ki jih 
odvzamemo odrasli osebi, celice, ki 
se lahko razvijejo v več vrst celic, 
uporabnih za zdravljenje nekaterih 
bolezni ali poškodovanih tkiv iste 
osebe. 

43 57 36 64 0,609 1 0,435 

17 
(D/N) 

Gensko spremenjena rastlina bi se 
lahko v okolju križala s sorodnimi 
vrstami. 

48 52 44 56 0,193 1 0,660 

18 
(D/N) 

Matične celice se ne morejo 
spremeniti v katero koli drugo 
telesno celico. 

51 49 41 59 1,562 1 0,211 

19 
(D/N) 

Gensko spremenjeni organizmi so 
organizmi, katerim vnesemo gen 
drugega osebka iste ali različne 
vrste.  

59 41 45 55 2,511 1 0,113 

20 
(D/N) 

Rastlinam dednega materiala ne 
moremo spreminjati.  44 56 53 47 1,221 1 0,269 

21 
(D/N) 

Gensko spremenjeni organizem je 
lahko gensko spremenjena riba, v 
katero je bil vnešen gen meduze. 

51 49 52 48 0,001 1 0,971 

22 
(D/N) 

Gensko spremenjena koruza in 
krompir lahko sama izdelujeta 
herbicide. 

21 79 26 74 0,522 1 0,470 

1 
(IZB) Prvi klonirani sesalec 87 13 77 23 2,19 1 0,139 

2 
(IZB) 

Z genskim inženirstvom 
pridobivamo 76 24 73 27 0,159 1 0,690 

3 
(IZB) Bioetika je 88 12 73 27 5,419 1 0,020 

4 
(IZB) Kateri proces je biotehnološki 61 39 47 53 2,895 1 0,089 

5 
(IZB) Kaj nastane po oploditvi 26 74 18 82 1,165 1 0,281 
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6 
(IZB) Del zaporedja v molekuli 34 66 38 62 0,222 1 0,638 

7 
(IZB) Informacija za zaporedje je iz 43 57 41 59 0,047 1 0,828 

8 
(IZB) Kaj predstavlja shema 15 85 9 91 1,052 1 0, 305 

9 
(IZB) 

Katere celice so predstavljene v 
shemi 39 61 29 71 1,697 1 0,193 

10a 1 
(IZB) Zaporedje mitoza 17 83 26 74 1,666 1 0,197 

10b 1 
(IZB) Po 6 mitotskih 16 84 8 92 2,346 1 0,126 

10c 1 
(IZB) Koliko kromosomov po 7 mitotskih 23 77 9 91 5,164 1 0,023 

10d 1 
(IZB) Koliko kromosomov po mejozi 21 79 18 82 0,151 1 0,698 

11 Kaj predstavlja shema_DNA 
struktura 44 56 32 68 2,255 1 0,133 

12 Kako imenujemo del 
DNA_nukleotid 17 83 6 94 4,151 1 0,042 

 

Statistično pomembne razlike v znanju se med spoloma pojavljajo pri 6 vprašanjih, kjer so na 

vsa bolje odgovarjale učenke (Spol otroka pri človeku je odvisen samo od matere; Kloniranje 

je način nespolnega razmnoževanja; Genska terapija je oblika zdravljenja ...; Bioetika je ...; 

Koliko kromosomov po 7 mitotskih; Kako imenujemo del DNA.). Moški so imeli več pravilnih 

odgovorov le pri 10 vprašanjih, iz česar lahko sklepamo, da imajo anketirane učenke več 

znanja od fantov. Med spoloma razlike v znanju niso tako velike, kot so razlike v znanju med 

razredoma.  

Dekleta so pri vseh sklopih vprašanj dosegla večje število točk kot fantje. Statistično 

pomembne razlike v znanju glede na spol smo zaznali pri nalogah izbirnega tipa in v skupnem 

znanju, kjer so prav tako dekleta (17t) dosegla višje število točk kot fantje (15t).   

 

 

 

 

 

 



Janže, S. Stališča in znanje osnovnošolcev celjske regije o gensko spremenjenih organizmih. 
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biologija – 
gospodinjstvo, 2016.  

 32 

5.2.3 Vpliv vira informacij o GSO na znanje učencev  
Tabela prikazuje, kako so se do stališč opredelili učenci, ki so odgovorili, da je njihov glavni 

vir informacij o GSO šola, v primerjavi z učenci, katerih ni. 

Tabela 11: Povprečni dosežek na preizkusu znanja glede na razred 

SKLOP 
8. razred 9. razred Mann-Whitney 

M SN M SN U p 
Znanje drži_ne 

drži_22t 
8,43 0,53 12,48 0,47 1287,50 <0,001 

Znanje izbira_8t 3,56 0,18 4,88 0,17 1450,00 <0,001 

Znanje odprti 
tip_7t 

0,78 0,15 1,79 0,19 1716,50 <0,001 

Skupno znanje_37t 12,76 0,69 19,14 0,68 1184,00 <0,001 

Tabela 12 predstavlja, na koliko vprašanj so učenci v povprečju odgovorili pravilno v 

posameznem sklopu glede na razred. Pri vseh tipih nalog, ki so preverjale znanje učencev 

glede na razred, so se pojavile statistično pomembne razlike. V vsakem sklopu so imeli več 

pravilnih odgovorov devetošolci.  

Tabela 12: Povprečni dosežek na preizkusu znanja glede na spol 

SKLOP 
ženski moški Mann-Whitney 

M SN M SN U p 

Znanje drži_ne drži_22t 11,1 0,49 10,0 0,63 2351,00 0,170 

Znanje izbira_8t 4,5 0,16 4,0 0,22 2164,50 0,033 

Znanje odprti tip_7t 1,5 0,18 1,1 0,18 2296,00 0,097 

Skupno znanje_37t 17,2 0,68 15,0 0,88 2188,00 0,045 

Dekleta so pri vseh sklopih vprašanj dosegla večje število točk kot fantje. Statistično 

pomembne razlike v znanju glede na spol smo zaznali pri nalogah izbirnega tipa in v skupnem 

znanju, kjer so prav tako dekleta (17t) dosegla višje število točk kot fantje (15t).   
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5.2.4 Vpliv vira informacij o GSO na stališča učencev  
Tabela 13 prikazuje, kako so se do stališč opredelili učenci, ki so odgovorili, da je njihov 

glavni vir informacij o GSO šola, v primerjavi z učenci, katerih ni. 

Tabela 13: Razlike v stališčih učencev glede na šolo kot vir informacij 

N TRDITEV 
šola ni vir 
informacij 

šola vir 
informacij 

Mann-
Whitney 

M SN M SN U p 
1.  Rad bi se učil o gensko spremenjenih organizmih. 2,82 0,13 3,10 0,13 2368,00 

 

0,21 

2.  Če bi ugotovil(a), da podarjena čokolada vsebuje 
maščobe iz gensko spremenjene rastline, bi jo 
vrgel/vrgla stran. 

2,60 0,14 2,59 0,16 2672,00 0,98 

3.  Bolje bi bilo spodbujati ekološko/organsko kmetijstvo 
kot pridelavo gensko spremenjene hrane. 

4,06 0,12 4,38 0,12 2297,00 0,10 

4.  Če bi zbolel(a) zaradi bolezni, povezane z gensko 
spremembo, bi izbral(a) zdravljenje z gensko terapijo. 

3,26 0,13 3,32 0,11 2574,50 0,67 

5.  V šoli bi morali več časa nameniti spoznavanju 
gensko spremenjenih organizmov. 

2,98 0,13 3,10 0,16 2564,00 0,65 

6.  Gensko spreminjanje rastlinskih celic je bolj 
sprejemljivo kot spreminjanje živalskih celic. 

3,16 0,13 3,51 0,16 2266,00 0,10 
 

7.  Na lastnem vrtu bi zasadil(a) tudi gensko spremenjene 
rastline. 

2,67 0,15 2,59 0,18 2596,50 0,75 

8.  Rad bi spoznaval načine uporabe gensko spremenjenih 
organizmov. 

2,89 0,14 3,17 0,15 2375,50 0,23 

9.  Pod nobenim pogojem ne bi kupoval(a) živil, ki 
vsebujejo GSO. 

3,14 0,12 2,87 0,15 2299,50 0,13 

10.  Rad bi spoznal, kako pridobivamo gensko 
spremenjene organizme. 

3,40 0,13 3,52 0,14 2563,00 0,65 

11.  Raje bi pojedel(la) živila iz gensko spremenjenih 
organizmov, če bi bila bolj zdrava od živil, 
pridobljenih na klasičen način. 

3,19 0,15 3,59 0,14 2247,00 0,08 

12.  Ujezilo bi me, če na policah trgovin ne bi bila 
označena živila, ki vsebujejo GSO. 

3,67 0,14 3,84 0,15 2488,00 0,44 

13.  Menim, da imam dovolj znanja o gensko 
spremenjenih organizmih. 

2,33 0,13 2,75 0,14 2088,50 0,02 

14.  Ustvarjanje GSO je v nasprotju z zakoni narave, zato 
bi ga bilo treba prepovedati. 

3,14 0,12 3,16 0,17 2637,50 0,87 

15.  Kupil bi gensko spremenjeno žival, če bi vedel, da se 
ta sveti v temi. 

2,59 0,15 2,41 0,20 2412,50 0,29 

16.  Podpiram zdravljenje z matičnimi celicami. 3,12 0,12 3,95 0,14 1589,50 <0,0
01 

17.  Bojim se kakršnegakoli srečanja z gensko 
spremenjenimi organizmi. 

2,88 0,12 2,49 0,12 2130,00 0,03 

18.  Rad bi gledal poljudno-znanstvene oddaje, ki 
predstavljajo gensko spremenjene organizme. 

2,92 0,12 3,03 0,16 2544,00 0,59 

19.  Sprememba genov v zarodku zaradi zdravljenja 
genskih bolezni je zame sprejemljiva. 

2,99 0,13 3,02 0,15 2637,50 0,87 

20.  Ne bi me motilo, če bi mi presadili organ, pridobljen 
iz gensko spremenjene živali. 

2,59 0,16 2,48 0,18 2554,50 0,62 

21.  Gensko spreminjanje organizmov ni etično. 3,18 0,12 3,22 0,12 2588,00 0,71 

22.  Želim si, da bi lahko izbral-a, kakšno barvo oči ali las 
bi imeli moji otroci. 

2,85 0,16 3,03 0,19 2496,50 0,47 
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Največja razlika v stališčih se je pokazala pri 16. trditvi, kjer so učencih, katerih glavni vir 

informacij o GSO je šola, izkazali večjo podporo zdravljenju z matičnimi celicami. Statistično 

pomembne razlike so se pojavile pri 3 trditvah (Menim, da imam dovolj znanja o gensko 

spremenjenih organizmih; Podpiram zdravljenje z matičnimi celicami; Bojim se 

kakršnegakoli srečanja z gensko spremenjenimi organizmi).  

Tabela 14 prikazuje, kako so se do stališč opredelili učenci, ki so odgovorili, da največ 

informacij o GSO dobijo iz medijev, v primerjavi z učenci, ki so navedli druge vire 

informacij. Največja razlika v stališčih se je pokazala pri 7. trditvi, kjer so učenci, katerih 

glavni vir informacij so mediji, izrazili, da v svojem vrtu ne bi sadili GSO. Statistično 

pomembne razlike so se pojavile pri 4 trditvah (Rad bi se učil o gensko spremenjenih 

organizmih; Na lastnem vrtu bi zasadil(a) tudi gensko spremenjene rastline; Raje bi 

pojedel(la) živila iz gensko spremenjenih organizmov; Ujezilo bi me, če na policah trgovin ne 

bi bila označena živila, ki vsebujejo GSO.). 

 
Tabela 14: Razlike v stališčih učencev glede na medije kot vir informacij 

N TRDITEV 

mediji niso 
vir 

informacij 

mediji vir 
informacij Mann-Whitney 

M SN M SN U p 
1.  Rad bi se učil o gensko spremenjenih 

organizmih. 
2,82 0,11 3,45 0,18 1194,50 0,01 

2.  Če bi ugotovil(a), da podarjena čokolada vsebuje 
maščobe iz gensko spremenjene rastline, bi jo 
vrgel/vrgla stran. 

2,60 0,12 2,59 0,20 1700,00 0,90 
 

3.  Bolje bi bilo spodbujati ekološko/organsko 
kmetijstvo kot pridelavo gensko spremenjene 
hrane. 

4,17 0,10 4,31 0,16 1676,50 0,79 

4.  Če bi zbolel(a) zaradi bolezni, povezane z 
gensko spremembo, bi izbral(a) zdravljenje z 
gensko terapijo. 

3,35 0,10 3,00 0,18 1389,00 0,08 

5.  V šoli bi morali več časa nameniti spoznavanju 
gensko spremenjenih organizmov. 

2,94 0,12 3,38 0,19 1397,50 0,10 

6.  Gensko spreminjanje rastlinskih celic je bolj 
sprejemljivo kot spreminjanje živalskih celic. 

3,40 0,11 2,93 0,25 1419,50 0,13 

7.  Na lastnem vrtu bi zasadil(a) tudi gensko 
spremenjene rastline. 

2,82 0,13 1,90 0,23 1072,50 <0,001 

8.  Rad bi spoznaval načine uporabe gensko 
spremenjenih organizmov. 

3,03 0,12 2,93 0,21 1593,00 0,51 

9.  Pod nobenim pogojem ne bi kupoval(a) živil, ki 
vsebujejo GSO. 

2,98 0,11 3,21 0,21 1532,50 0,33 

10.  Rad bi spoznal, kako pridobivamo gensko 
spremenjene organizme. 

3,40 0,11 3,66 0,19 1525,50 0,32 

11.  Raje bi pojedel(la) živila iz gensko spremenjenih 
organizmov, če bi bila bolj zdrava od živil, 
pridobljenih na klasičen način. 

3,45 0,12 2,97 0,22 1311,50 0,04 
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12.  Ujezilo bi me, če na policah trgovin ne bi bila 
označena živila, ki vsebujejo GSO. 

3,62 0,11 4,24 0,18 1228,00 0,01 

13.  Menim, da imam dovolj znanja o gensko 
spremenjenih organizmih. 

2,60 0,11 2,14 0,15 1369,50 0,08 

14.  Ustvarjanje GSO je v nasprotju z zakoni narave, 
zato bi ga bilo treba prepovedati. 

3,08 0,11 3,41 0,21 1477,00 0,21 

15.  Kupil bi gensko spremenjeno žival, če bi vedel, 
da se ta sveti v temi. 

2,61 0,14 2,10 0,25 1403,50 0,11 

16.  Podpiram zdravljenje z matičnimi celicami. 3,41 0,11 3,72 0,19 1501,50 0,26 

17.  Bojim se kakršnegakoli srečanja z gensko 
spremenjenimi organizmi. 

2,78 0,10 2,45 0,16 1445,00 0,15 

18.  Rad bi gledal poljudno-znanstvene oddaje, ki 
predstavljajo gensko spremenjene organizme. 

2,96 0,11 3,00 0,19 1687,00 0,85 

19.  Sprememba genov v zarodku zaradi zdravljenja 
genskih bolezni je zame sprejemljiva. 

3,03 0,11 2,86 0,21 1622,50 0,61 

20.  Ne bi me motilo, če bi mi presadili organ, 
pridobljen iz gensko spremenjene živali. 

2,60 0,14 2,31 0,24 1563,00 0,42 

21.  Gensko spreminjanje organizmov ni etično. 3,13 0,09 3,45 0,23 1420,00 0,12 

22.  Želim si, da bi lahko izbral-a, kakšno barvo oči 
ali las bi imeli moji otroci. 

3,04 0,14 2,45 0,24 1346,00 0,06 

 

Tabela 15 prikazuje primerjavo znanja učencev, katerih glavni vir informacij je šola, v 

primerjavi z učenci, ki so informacije o GSO dobili iz drugih virov. Rezultati analize znanja 

glede na vir informacij so pokazali, da so učenci, katerih vir je bila šola (19,17 točk), na več 

vprašanj odgovorili pravilno, kot učenci, ki so informacije o GSO dobili iz medijev (18,97 

točk). Statistično pomembne razlike so se pokazale pri 17 vprašanjih, ko smo primerjali 

rezultate učencev glede na to ali je  šola bila vir informacije ali ne (Gensko nespremenjena 

soja ne vsebuje genov., Pri uživanju živil, ki vsebujejo GSO obstaja nevarnost., Genski 

material lahko prenašamo med različnimi organizmi, Spol otroka pri človeku je odvisen samo 

od matere.,  Gensko inženirstvo predstavlja osnovo za pripravo GSO., Skupna lastnost GSO 

je, da vsebujejo le lastne gene., Gensko spremenjene rastline so lahko odporne proti 

herbicidom., Razmnoževanje rastlin s potaknjenci je kloniranje., Genska terapija je oblika 

zdravljenja, pri katerem s prenosom določenih genov.., Pri terapevtskem kloniranju nastanejo 

iz matičnih celic, ki jih odvzamemo odrasli osebi..., Matične celice se ne morejo spremeniti v 

katero koli drugo telesno celico., Prvi klonirani sesalec, Katere celice so predstavljene, Po 6 

mitotskih, Koliko kromosomov po 7 mitotskih, Kaj predstavlja shema_DNA., Kako imenujemo 

del DNA.). 
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Tabela 15: Razlike v znanju učencev glede na šolo kot vir informacij 

N VPRAŠANJE 

f% 
Hi2 test 

šola ni vir info šola vir info 
pravil

no 
napač

no 
pravil

no 
napač

no Hi2 df p 

1.  Gensko nespremenjena soja ne vsebuje 
genov, medtem ko jih gensko spremenjena 
vsebuje. 

31,76 68,24 60,32 39,68 11,976 1 0,001 

2.  Pri uživanju živil, ki vsebujejo GSO, 
obstaja nevarnost, da se spremenijo geni 
osebe, ki jih uživa. 

48,24 51,76 69,84 30,16 6,909 1 0,009 

3.  Genski material lahko prenašamo med 
različnimi organizmi, npr. gene živali v 
rastline ali gene človeka v bakterije. 

35,29 64,71 55,56 44,44 6,031 1 0,014 

4.  Spol otroka pri človeku je odvisen samo od 
matere. 72,94 27,06 87,30 12,70 4,506 1 0,034 

5.  Gensko inženirstvo predstavlja osnovo za 
pripravo GSO. 37,65 57,14 57,14 42,86 5,537 1 0,019 

6.  Skupna lastnost GSO je, da vsebujejo le 
lastne gene. 45,88 54,12 71,43 28,57 9,621 1 0,002 

7.  Gensko spremenjene rastline so lahko 
odporne proti herbicidom. 30,59 69,41 49,21 50,79 5,296 1 0,021 

8.  Kloni nekega organizma so gensko enaki 
izhodiščnemu organizmu. 48,24 51,76 53,97 46,03 0,476 1 0,490 

9.  Osnovni namen priprave GSO v kmetijstvu 
je priprava rastlin z novimi lastnostmi. 56,47 43,53 68,25 31,75 2,122 1 0,145 

10.  Razmnoževanje rastlin s potaknjenci je 
kloniranje. 21,18 78,82 38,10 61,90 5,096 1 0,024 

11.  Če maček oplodi zajkljo, se skotijo 
križanci s kratkimi ušesi. 49,41 50,59 60,32 39,68 1,733 1 0,188 

12.  Genski inženiring je tehnologija, ki 
vključuje osamitev določenega dela DNA 
in pomnoževanje tega dela v velikem 
številu. 

30,59 69,41 41,27 58,73 1,811 1 0,178 

13.  Kloniranje je način nespolnega 
razmnoževanja. 67,06 32,94 79,37 20,63 2,736 1 0,098 

14.  Genska terapija je oblika zdravljenja, pri 
katerem s prenosom določenih genov 
ozdravimo oziroma odpravimo genske 
napake, ki so vzrok bolezni. 

38,82 61,18 61,90 38,10 7,716 1 0,005 

15.  Zarodne (matične) celice so prisotne tudi v 
odraslem človeku. 34,12 65,88 42,86 57,14 1,175 1 0,278 

16.  Pri terapevtskem kloniranju nastanejo iz 
matičnih celic, ki jih odvzamemo odrasli 
osebi, celice, ki se lahko razvijejo v več 
vrst celic, uporabnih za zdravljenje 
nekaterih bolezni ali poškodovanih tkiv 
iste osebe. 

30,59 69,41 52,38 47,62 7,168 1 0,007 

17.  Gensko spremenjena rastlina bi se lahko v 
okolju križala s sorodnimi vrstami. 47,06 52,94 44,44 55,56 0,1 1 0,752 

18.  Matične celice se ne morejo spremeniti v 
katero koli drugo telesno celico. 30,59 69,41 68,25 31,75 20,627 1 < 

0,001 
19.  Gensko spremenjeni organizmi so 

organizmi, ki jim vnesemo gen drugega 
osebka iste ali različne vrste. 

45,88 54,12 61,90 38,10 3,726 1 0,054 
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20.  Rastlinam dednega materiala ne moremo 
spreminjati. 47,06 52,94 49,21 50,79 0,067 1 0,796 

21.  Gensko spremenjeni organizem je lahko 
gensko spremenjena riba, v katero je bil 
vnešen gen meduze. 

44,71 55,29 60,32 39,68 3,53 1 0,060 

22.  Gensko spremenjena koruza in krompir 
lahko sama izdelujeta herbicide. 18,82 81,18 28,57 71,43 1,943 1 0,163 

23.  Prvi klonirani sesalec 74,12 25,88 93,65 6,35 9,533 1 0,002 
24.  Z genskim inženirstvom pridobivamo 68,24 31,76 82,54 17,46 3,88 1 0,049 
25.  Bioetika je 78,82 21,18 84,13 15,87 0,663 1 0,415 
26.  Kateri proces je biotehnološki 48,24 51,76 63,49 36,51 3,399 1 0,065 
27.  Kaj nastane po oploditvi 18,82 81,18 26,98 73,02 1,391 1 0,238 
28.  Del zaporedja v molekuli 34,12 65,88 38,10 61,90 24,9 1 0,618 
29.  Informacija za zaporedje je iz 44,71 55,29 38,10 61,90 0,65 1 0,420 
30.  Katere celice so predstavljene 23,53 76,47 49,21 50,79 10,562 1 0,001 
31.  Kaj predstavlja shema 9,41 90,59 15,87 84,13 1,414 1 0,234 
32.  Zaporedje mitoza 16,47 83,53 26,98 73,02 2,415 1 0,120 
33.  Po 6 mitotskih 7,06 92,94 19,05 80,95 4,868 1 0,027 
34.  Koliko kromosomov po 7 mitotskih 10,59 89,41 25,40 74,60 5,652 1 0,017 
35.  Koliko kromosomov po mejozi 21,18 78,82 17,46 82,54 0,317 1 0,573 

36.  Kaj predstavlja shema_DNA struktura 25,88 74,12 55,56 44,44 13,453 1 < 
0,001 

37.  Kako imenujemo del DNA_nukleotid 7,06 92,94 19,05 80,95 4,868 1 0,027 
	

	

Tabela 16 prikazuje primerjavo znanja učencev, ki so kot glavni vir informacij o GSO navedli 

medije, v primerjavi z učenci, ki so informacije o GSO dobili iz drugih virov. Med učenci, 

katerih vir informacij so bili mediji, in učenci z drugim virom informacij, so se pri preizkusu 

znanja pojavile statistično pomembne razlike pri 8 vprašanjih (Spol otroka pri človeku je 

odvisen samo od matere; Skupna lastnost GSO je, da vsebujejo le lastne gene; Osnovni 

namen priprave GSO v kmetijstvu je priprava rastlin z novimi lastnostmi; Gensko 

spremenjena rastlina bi se lahko v okolju križala s sorodnimi vrstami; Osnovni namen 

priprave GSO v kmetijstvu je priprava rastlin z novimi lastnostmi; Gensko spremenjeni 

organizem je lahko gensko  spremenjena riba; Kateri proces je biotehnološki; Koliko 

kromosomov po 7 mitotskih; Kaj predstavlja shema_DNA.). 
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Tabela 16: Razlike v znanju učencev glede na medije kot vir informacij 

N VPRAŠANJE 

f% 
Hi2 test mediji niso vir 

informacij mediji vir informacij 

pravilno napačno pravilno napačno Hi2 df p 
1.  Gensko nespremenjena soja ne vsebuje genov, gensko spremenjena pa jih 

vsebuje. 42,86 57,14 48,28 51,72 0,278 1 0,598 

2.  Pri uživanju živil, ki vsebujejo GSO obstaja nevarnost, da se spremenijo geni 
osebe, ki jih uživa. 55,46 44,54 65,52 34,48 0,964 1 0,326 

3.  Genski material lahko prenašamo med različnimi organizmi, npr. gene živali 
v rastline ali gene človeka v bakterije. 44,54 55,46 41,38 58,62 0,094 1 0,759 

4.  Spol otroka pri človeku je odvisen samo od matere. 75,63 24,37 93,10 6,90 4,299 1 0,038 
5.  Gensko inženirstvo predstavlja osnovo za pripravo GSO. 43,70 56,30 55,17 44,83 1,236 1 0,266 
6.  Skupna lastnost GSO je, da vsebujejo le lastne gene. 51,26 48,74 79,31 20,69 7,475 1 0,006 

7.  Gensko spremenjene rastline so lahko odporne proti herbicidom. 38,66 61,34 37,93 62,07 0,005 1 0,943 
8.  Kloni nekega organizma so gensko enaki izhodiščnemu organizmu. 47,90 52,10 62,07 37,93 1,873 1 0,171 

9.  Osnovni namen priprave GSO v kmetijstvu je priprava rastlin z novimi 
lastnostmi. 56,30 43,70 82,76 17,24 6,892 1 0,009 

10.  Razmnoževanje rastlin s potaknjenci je kloniranje. 28,57 71,43 27,59 72,41 0,011 1 0,916 
11.  Če maček oplodi zajkljo, se skotijo križanci s kratkimi ušesi. 55,46 44,54 48,28 51,72 0,485 1 0,486 
12.  Genski inženiring je tehnologija, ki vključuje osamitev določenega dela DNA 

in pomnoževanje tega dela v velikem številu. 35,29 64,71 34,48 65,52 0,007 1 0,935 

13.  Kloniranje je način nespolnega razmnoževanja. 68,91 31,09 86,21 13,79 3,484 1 0,062 
14.  Genska terapija je oblika zdravljenja, pri katerem s prenosom določenih 

genov ozdravimo oziroma odpravimo genske napake, ki so vzrok bolezni. 49,58 50,42 44,83 55,17 0,211 1 0,646 

15.  Zarodne (matične) celice so prisotne tudi v odraslem človeku. 37,82 62,18 37,93 62,07 0 1 0,991 
16.  Pri terapevtskem kloniranju nastanejo iz matičnih celic, ki jih odvzamemo 

odrasli osebi, celice, ki se lahko razvijejo v več vrst celic, uporabnih za 
zdravljenje nekaterih bolezni ali poškodovanih tkiv iste osebe. 

41,18 58,82 34,48 65,52 0,436 1 0,509 

17.  Gensko spremenjena rastlina bi se lahko v okolju križala s sorodnimi vrstami. 41,18 58,82 65,52 34,48 5,563 1 0,018 
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18.  Matične celice se ne morejo spremeniti v katero koli drugo telesno celico. 42,86 57,14 62,07 37,93 3,458 1 0,063 
19.  Gensko spremenjeni organizmi so organizmi, katerim vnesemo gen drugega 

osebka iste ali različne vrste. 48,74 51,26 68,97 31,03 3,827 1 0,050 

20.  Rastlinam dednega materiala ne moremo spreminjati. 44,54 55,46 62,07 37,93 2,871 1 0,090 
21.  Gensko spremenjeni organizem je lahko gensko  spremenjena riba, v katero 

je bil vnešen gen meduze. 45,38 54,62 75,86 24,14 8,674 1 0,003 

22.  Gensko spremenjena koruza in krompir lahko sama izdelujeta herbicide. 26,05 73,95 10,34 89,66 3,25 1 0,071 
23.  Prvi klonirani sesalec 80,67 19,33 89,66 10,34 1,299 1 0,254 
24.  Z genskim inženirstvom pridobivamo 71,43 28,57 86,21 13,79 2,669 1 0,102 
25.  Bioetika je 78,15 21,85 93,10 6,90 3,398 1 0,065 
26.  Kateri proces je biotehnološki 47,90 52,10 82,76 17,24 11,436 1 0,001 
27.  Kaj nastane po oploditvi 23,53 76,47 17,24 82,76 0,532 1 0,466 
28.  Del zaporedja v molekuli 36,97 63,03 31,03 68,97 0,358 1 0,550 
29.  Informacija za zaporedje je iz 41,18 58,82 44,83 55,17 0,128 1 0,721 
30.  Katere celice so predstavljene 32,77 67,23 41,38 58,62 0,765 1 0,382 
31.  Kaj predstavlja shema 14,29 85,71 3,45 96,55 2,564 1 0,109 
32.  Zaporedje mitoza 20,17 79,83 24,14 75,86 0,222 1 0,638 
33.  Po 6 mitotskih 10,08 89,92 20,69 79,31 2,455 1 0,117 
34.  Koliko kromosomov po 7 mitotskih 13,45 86,55 31,03 68,97 5,139 1 0,023 
35.  Koliko kromosomov po mejozi 16,81 83,19 31,03 68,97 2,996 1 0,083 
36.  Kaj predstavlja shema_DNA struktura 33,61 66,39 58,62 41,38 6,158 1 0,013 
37.  Kako imenujemo del DNA_nukleotid 10,92 89,08 17,24 82,76 0,871 1 0,351 
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Učenci največ informacij o GSO dobijo v šoli, nato iz medijev, le manjši delež pa 

predstavljajo drugi viri. Učenci, katerih glavni vir informacij o GSO je bila šola (tabela 17), 

so pokazali večje znanje (19 t) kot ostali učenci (14 t). Večje znanje so pokazali pri vseh treh 

sklopih vprašanj. Mann – Whitneyev test je pokazal statistično pomembne razlike pri vseh 

sklopih. 

Tabela 17: Povprečni dosežek na preizkusu znanja glede na šolo kot vir informacij 

SKLOP 
Ni info šola Info šola Mann-Whitney 

M SN M SN U p 

Znanje drži/ne drži_22t 9,13 0,51 12,62 0,51 1501,00 < 0,001 

Znanje izbira_8t 3,91 0,17 4,76 0,19 1862,00 0,001 

Znanje odprti tip_7t 0,98 0,16 1,79 0,21 1794,50 < 0,001 

Skupno znanje_37t 14,01 0,70 19,17 0,73 1473,00 < 0,001 

 

Učenci, katerih glavni vir informacij o GSO so bili mediji, so pokazali večje znanje (19 t) kot 

ostali učenci (15 t) (tabela 18). Večje znanje so pokazali pri vseh treh sklopih vprašanj. 

Statistično pomembne razlike se pojavljajo pri vseh sklopih vprašanj.  

Iz dobljenih rezultatov sklepamo, da šola pomembneje vpliva na znanje kot mediji, saj so se 

statistično pomembne razlike pokazale pri večjem številu trditev in vprašanj v povezavi s šolo 

kot virom znanja.  

 
Tabela 18: Povprečni dosežek na preizkusu znanja glede na medije kot vir informacij 

SKLOP 
Ni info mediji Info mediji Mann-Whitney 

M SN M SN U p 

Znanje drži/ne drži_22t 10,22 0,44 12,24 0,74 1273,50 0,03 

Znanje izbira_8t 4,13 0,16 4,86 0,20 1247,00 0,02 

Znanje odprti tip_7t 1,19 0,14 1,86 0,30 1263,50 0,02 

Skupno znanje_37t 15,54 0,63 18,97 0,93 1144,50 < 0,001 
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 Razprava in sklepi 
Na oblikovanje učenčevih stališč vpliva veliko dejavnikov, s katerimi se v šoli srečajo učenci. 

Šola kot institucija tako igra pomembno vlogo pri oblikovanju posameznikih stališč in 

vedenja. Preko skritega kurikuluma posredno oblikuje tudi posameznikova stališča, ki se 

dotikajo pomembnih družbenih vprašanj, med katere spada tudi genski inženiring. Poznavanje 

stališč in predznanje učencev do biotehnologije, učitelju omogoča boljše načrtovanje pouka. 

Stališča posameznika do GSO se razlikujejo glede na to, čemu spreminjajo gene. Ljudi bolj 

skrbi gensko spreminjanje živali kot rastlin (Šorgo in Ambrožič-Dolinšek, 2010). 

Da lahko učitelj uresničuje zastavljene cilje, mora svoje znanje nenehno nadgrajevati, da pouk 

temelji na tekočem dogajanju na področju biotehnologije in genetike (Šorgo in sod., 2009). 

Zato njuno razumevanje in poznavanje predstavlja pomemben del naravoslovne pismenosti 

(Freidenreich, Duncan, Shea, 2011). 

Potrebno je tudi nenehno posodabljanje učnega gradiva, materiala in učnega načrta, da učenci 

čim bolje usvojijo zahtevano znanje. Poučevanje o novih tehnikah biotehnologije je pogosto 

zahtevno, saj imajo osnovnošolski učitelji omejen dostop do materiala, primernega za 

poučevanje biotehnologije (Rota in Izquierdo, 2003).  

Raziskave, ki so preverjale stališča učencev do GSO, so pokazale, da imajo ljudje v različnih 

državah različna stališča do GSO. V Evropi imajo ljudje bolj skeptičen odnos do GSO, 

medtem ko imajo v Severni Ameriki in Aziji pozitiven odnos do uporabe GSO. Javno mnenje 

o dosežkih biotehnologije v razvitih državah lahko tako spodbudi njen razvoj, lahko pa ga 

popolnoma ustavi. Skrbi v zvezi z GSO temeljijo predvsem na pomanjkanju zanesljivih 

informacij o njihovih učinkih na okolje in posameznikovo zdravje (Jurkuwicz, 2014).  

Po mnenju dijakov in študentov jim je v času izobraževanja ravno učenje genetike največji 

izziv, saj razumevanje genetike od njih zahteva učenje abstraktnih pojmov (Starbek, Erjavec, 

Peklaj, 2010).  

Pri primerjavi drugih raziskav znanja o GSO z našo raziskavo lahko ugotovimo, da imajo 

učenci šibko splošno znanje o biotehnologiji in GSO. Raziskave so pokazale, da učenci vedo, 

da z uporabo GSO lahko povečamo pridelek, a so po drugi strani izrazili nerazumevanje, da to 

pomeni zmanjševanje lakote (Jurkuwicz, 2014). Te raziskave so pokazale tudi, da je za 

učence z boljšim znanjem biotehnologije glavni vir informacij o biotehnologiji prav pouk 

(eksperimentiranje, redno obiskovanje pouka), sekundarni vir pa je znanje oseb, ki obdajajo 

posameznika (AbuQamar, 2015).  
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Pri nas so Hladnik, Javornik, Košmelj in Peklaj (2012) želeli raziskati, ali bi uporaba IKT 

pripomogla k boljšim rezultatom in izboljšanem razumevanju genetike. Rezultati so pokazali, 

da so učenci na končnem testu znanja pokazali veliko boljše znanje v skupini, kjer so se učili 

z uporabo tekstov, slikovnega materiala in multimedijev, kakor v skupini, kjer je učitelj 

uporabil klasičen pouk. Ko so v Afriki na podeželju ugotavljali znanje genetike učencev, so 

spoznali njihove napačne predstave o teh vsebinah, a niso jasno razumeli, zakaj je do teh 

napačnih predstav prišlo. Nekateri domnevajo, da so zanje krivi prejšnji učitelji, vrstniki in 

zastareli učbeniki (Kibuka-Sebitosi, 2007).  

V raziskavi, ki sta jo opravila Banet in Ayuso (2000), so dijaki srednje šole (15–16 let) 

izkazali slabo poznavanje temeljnih bioloških konceptov. Težave so imeli pri razumevanju, da 

je celica osnovni gradnik vseh živih bitij, nekateri dijaki pa so pokazali napačne predstave pri 

razvrščanju v skupine. Izkazalo se je, da je nerazumevanje osnovnih bioloških konceptov 

pripeljalo do tega, da je skoraj polovica učencev, ki se v svojem izobraževanju še ni srečala z 

genetiko, odgovorila, da v rastlinah ni kromosomov. To nam pove, da na tej stopnji 

izobraževanja dijaki težko resnično razumejo teme, ki so povezane z genskim materialom in 

dedovanjem. Učitelj mora sprotno prepoznavati usvojene napačne predstave in jih odpravljati 

(Fisher, 1985).  

Te ugotovitve nam tudi nakazujejo, da je pri obravnavi genetike pomembno tudi, da učenci že 

v nižjih razredih, predvsem v osmem, dobro usvojijo biološke koncepte, ki so potrebni za 

nadaljnje razumevanje genetike. 

Raziskava Usaka (2009) je potrdila ugotovitve drugih raziskav, da imajo starejši ljudje zaradi 

boljše informiranosti o biotehnologiji pozitivnejši odnos do nje. Medtem se razlike v odnosu 

zaradi boljše informiranosti med spoloma ne pojavljajo. Prav tako imajo učenci z več znanja 

večji interes in pozitivnejši odnos do GSO in njihove uporabe. To dejstvo so potrdili tudi naši 

rezultati, saj se je izkazalo, da se devetošolci raje učijo o teh vsebinah, ki jih po učnem načrtu 

srečajo šele v 9. razredu. Naša raziskava ni pokazala velikih razlik v izražanju strahu glede na 

razred, saj so se statistično pomembne razlike pokazale le pri trditvi, ki se je nanašala na 

presajanje organa, pridobljenega iz gensko spremenjene živali, kjer so manjši strah izrazili 

devetošolci. 

Učitelji lahko ta naraščajoči interes izkoristijo, da učence motivirajo za učenje o teh tematikah 

z ustreznimi učnimi metodami. Primerna metoda za prikazovanje zahtevnih vsebin 

biotehnologije so na primer slikoviti stripi, saj v pouk vnesejo humor (Rota in Izquierdo, 

2003).  
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Pri primerjavi rezultatov z ostalimi raziskavami lahko ugotovimo, da ima posameznikovo 

znanje pomembnejši vpliv na oblikovanje trdnih stališč do GSO-jev kot sam interes za GSO-

je. Takšna stališča so bolj odporna proti zunanjim vplivom, kot je na primer mnenje učitelja 

ali sovrstnika. Raziskava Šorga in sodelavcev (2011c) je potrdila povezave med inteligenco in 

sprejemanjem GSO, saj ženske z višjo inteligenco nimajo toliko negativnih čustev do GSO.  

Iz naših rezultatov in rezultatov predhodnih raziskav lahko sklepamo tudi o povezavah med 

anksioznostjo in interesom za učenje o GSO. Učenci, ki jih bolj skrbi vpliv uporabe GSO, se 

bolj zanimajo za to tematiko (Šorgo, Ambrožič-Dolinšek, Usak in A-Zel). 

Učitelji imajo pri poučevanju tem o biotehnologiji in genskem inženiringu po mnenju Šorga 

in sod. (2009) težave zaradi pomanjkljivega znanja o socialnem ozadju problematike. Menim, 

da je lahko eden od možnih vzrokov za njihovo slabše poznavanje socialne problematike GSO 

to, da velik del presoje tveganj uporabe GSO zajema tudi vpliv GSO na živeče organizme, ki  

odpirajo še veliko nerešenih vprašanj (Bohanec in sod., 2004). Pomembno je, da se učitelj ne 

izogiba obravnavi teh vsebin v razredu, saj bodo prihodnje generacije le z ustreznim znanjem 

in razumevanjem problematike izoblikovale stališča, s katerimi bodo lahko ustrezno presojali 

tveganja, ki jih prinaša uporaba GSO.  

Na našem preizkusu znanja smo ugotovili, da so se statistično pomembne razlike med 

razredoma pojavljale pri trditvah, ki so se v večji meri nanašale na dedovanje in 

biotehnologijo, ki se obravnavata v devetem razredu, medtem ko pri vprašanjih in trditvah, ki 

so se nanašala na obravnavano snov v osmem razredu, do statistično pomembnih razlik ni 

prišlo. Takšen rezultat smo pričakovali, saj se teme dedovanja in biotehnologije večinoma 

obravnavajo v 9. razredu. Med spoloma velikih razlik v znanju nismo našli, so pa dekleta 

odgovorila pravilno na več vprašanj kot fantje. Tako osmošolci kot devetošolci morajo 

razumeti snov, ki so jo usvojili že v nižjih razredih, da lahko svoje znanje uspešno 

nadgrajujejo.  

Ker na znanje vpliva tudi vir informacij, je zelo pomembno, da se že v osnovni šoli učenci 

srečajo z ustrezno strokovno literaturo, ki bo razvijala njihovo naravoslovno pismenost. 

Učenci z boljšo naravoslovno pismenostjo navadno bolje poznajo strokovno terminologijo, 

kar vodi tudi v bolj poglobljeno znanje. Rezultati naše raziskave so pokazali, da informacije iz 

medijev učencem ne omogočajo ustreznega znanja, ki ga potrebujejo za oblikovanje jasnih in 

trdnih stališč glede uporabe GSO, saj so učenci, katerih vir informacij o GSO je šola, pokazali 

boljše znanje genskega inženiringa. Če povežemo dobljene rezultate s prebrano literaturo, 

lahko sklepamo, da učitelj za izboljšanje poučevanja genetike, biotehnologije in GSO 
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uporablja strokovno literaturo. Za podkrepitev pri usvajanju teh vsebin  lahko uporabi 

ustrezna interaktivna/multimedijska gradiva, ki so mu dostopna. Za obravnavo mitoze in 

mejoze so mu na voljo tudi literarne predloge za različne pripomočke, kot je na primer igra 

vlog. 

Menim, da ima učitelj, ki pri poučevanju uporablja različne in zanimive metode dela, ki so 

podkrepljene s strokovno literaturo, bolj motivirane učence za učenje (Zhu in Xie, 2015). 

Učenci z višjim interesom za učenje dosegajo večje znanje o genetiki in biotehnologiji ter 

imajo posledično trdnejša in bolj konsistentna stališča glede biotehnologije in GSO. 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Spoštovana učenka, spoštovani učenec! 

Z anketnim vprašalnikom poskušamo ugotoviti, koliko ste učenci v osnovnih šolah seznanjeni 
o genetiki in gensko spremenjenih organizmih ter kakšna so vaša stališča do gensko 
spremenjenih organizmov. Zato vas prosimo, da rešite anketni vprašalnik. Vprašalnik je 
anonimen. Rezultati vašega odgovarjanja ne bodi vplivali na vaše ocene. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Razred :        o8       o9 
 
Spol :              Ž           M 
 
Ia) Ali si že slišal/a za gensko spremenjene organizme (GSO). DA NE 

Ib) Če si že slišal-a za GSO, navedi vsaj eno rastlinsko vrsto, ki jo gensko spreminjamo. 

_____________________________________________________ 

Ic) Napiši, kaj pomeni izraz »gensko spremenjeni organizem« (GSO).  

 

Id) Napiši, kaj pomeni izraz »matične celice« (izvorne celice). 

 

Ie) Od kod ti informacije o GSO? _____________________________________________________ 

If) V šoli smo se učili o biotehnologiji. DA NE 

Ig)  V šoli smo se učili o gensko spremenjenih organizmih. DA NE 

 
 
 
 
 



 

 

II. Zapiši, v kolikšni meri se strinjaš s posamezno trditvijo. 

1 – Se nikakor ne 
strinjam. 

2 – Se ne 
strinjam. 

3 – Nimam 
posebnega 

mnenja. 
4 – Se strinjam. 5 – Se popolnoma 

strinjam. 

Trditev Ocena 

1 Rad bi se učil o gensko spremenjenih organizmih. 1 2 3 4 5 

2 Če bi ugotovil(a), da podarjena čokolada vsebuje maščobe iz gensko 
spremenjene rastline, bi jo vrgel/vrgla stran. 1 2 3 4 5 

3 Bolje bi bilo spodbujati ekološko/organsko kmetijstvo kot pridelavo 
gensko spremenjene hrane.  1 2 3 4 5 

4 Če bi zbolel(a) zaradi bolezni, povezane z gensko spremembo, bi 
izbral(a) zdravljenje z gensko terapijo.  1 2 3 4 5 

5 V šoli bi morali več časa nameniti spoznavanju gensko spremenjenih 
organizmov. 1 2 3 4 5 

6 Gensko spreminjanje rastlinskih celic je bolj sprejemljivo kot 
spreminjanje živalskih celic. 1 2 3 4 5 

7 Na lastnem vrtu bi zasadil(a) tudi gensko spremenjene rastline. 1 2 3 4 5 

8 Rad bi spoznaval načine uporabe gensko spremenjenih organizmov. 1 2 3 4 5 

9 Pod nobenim pogojem ne bi kupoval(a) živil, ki vsebujejo GSO. 1 2 3 4 5 

10 Rad bi spoznal, kako pridobivamo gensko spremenjene organizme. 1 2 3 4 5 

11 Raje bi pojedel(la) živila iz gensko spremenjenih organizmov, če bi 
bila bolj zdrava od živil, pridobljenih na klasičen način.  1 2 3 4 5 

12 Ujezilo bi me, če na policah trgovin ne bi bila označena živila, ki 
vsebujejo GSO. 1 2 3 4 5 

13 Menim, da imam dovolj znanja o gensko spremenjenih organizmih. 1 2 3 4 5 

14 Ustvarjanje GSO je v nasprotju z zakoni narave, zato bi ga bilo treba 
prepovedati. 1 2 3 4 5 

15 Kupil bi gensko spremenjeno žival, če bi vedel, da se ta sveti v temi. 1 2 3 4 5 

16 Podpiram zdravljenje z matičnimi celicami. 1 2 3 4 5 

17 Bojim se kakršnegakoli srečanja z gensko spremenjenimi organizmi.  1 2 3 4 5 

18 Rad bi gledal poljudno-znanstvene oddaje, ki predstavljajo gensko 
spremenjene organizme. 1 2 3 4 5 

19 Sprememba genov v zarodku zaradi zdravljenja genskih bolezni je 
zame sprejemljiva. 1 2 3 4 5 

20 Ne bi me motilo, če bi mi presadili organ, pridobljen iz gensko 
spremenjene živali. 1 2 3 4 5 

21 Gensko spreminjanje organizmov ni etično. 1 2 3 4 5 

22 Želim si, da bi lahko izbral-a, kakšno barvo oči ali las bi imeli moji 
otroci. 1 2 3 4 5 

 

 



 

 

III. Obkroži, ali je trditev pravilna ali napačna. Če odgovora ne poznaš, obkroži »ne vem«.  

Trditev Odgovor 

1. Gensko nespremenjena soja ne vsebuje genov, gensko spremenjena 
pa jih vsebuje. DA NE* NE VEM 

2. Pri uživanju živil, ki vsebujejo GSO, obstaja nevarnost, da se 
spremenijo geni osebe, ki jih uživa. DA NE* NE VEM 

3. Genski material lahko prenašamo med različnimi organizmi, npr. gene 
živali v rastline ali gene človeka v bakterije. DA NE NE VEM 

4. Spol otroka pri človeku je odvisen samo od matere. DA NE NE VEM 
5. Gensko inženirstvo predstavlja osnovo za pripravo GSO. DA NE NE VEM 

6. Skupna lastnost GSO je, da vsebujejo le lastne gene. DA NE NE VEM 

7. Gensko spremenjene rastline so lahko odporne proti herbicidom. DA NE NE VEM 
8. Kloni nekega organizma so gensko enaki izhodiščnemu organizmu. DA NE NE VEM 

9. Osnovni namen priprave GSO v kmetijstvu je priprava rastlin z novimi 
lastnostmi. DA NE NE VEM 

10.  Razmnoževanje rastlin s potaknjenci je kloniranje. DA NE NE VEM 
11. Če maček oplodi zajkljo, se skotijo križanci s kratkimi ušesi. DA NE NE VEM 

12. Genski inženiring je tehnologija, ki vključuje osamitev določenega dela 
DNA in pomnoževanje tega dela v velikem številu. DA NE NE VEM 

13. Kloniranje je način nespolnega razmnoževanja. DA NE NE VEM 

14. 
Genska terapija je oblika zdravljenja, pri katerem s prenosom določenih 
genov ozdravimo oziroma odpravimo genske napake, ki so vzrok 
bolezni. 

DA NE NE VEM 

15.  Zarodne (matične) celice so prisotne tudi v odraslem človeku. DA NE NE VEM 

16. 

Pri terapevtskem kloniranju nastanejo iz matičnih celic, ki jih 
odvzamemo odrasli osebi, celice, ki se lahko razvijejo v več vrst celic, 
uporabnih za zdravljenje nekaterih bolezni ali poškodovanih tkiv iste 
osebe. 

DA NE NE VEM 

17.  Gensko spremenjena rastlina bi se lahko v okolju križala s sorodnimi 
vrstami. DA NE NE VEM 

18. Matične celice se ne morejo spremeniti v katero koli drugo telesno 
celico. DA NE NE VEM 

19. Gensko spremenjeni organizmi so organizmi, ki jim vnesemo gen 
drugega osebka iste ali različne vrste. DA NE NE VEM 

20. Rastlinam dednega materiala ne moremo spreminjati. DA NE NE VEM 

21. Gensko spremenjeni organizem je lahko gensko spremenjena riba, v 
katero je bil vnesen gen meduze. DA NE NE VEM 

22. Gensko spremenjena koruza in krompir lahko sama izdelujeta 
herbicide. DA NE NE VEM 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Odgovori na spodnja vprašanja. Pri vsakem vprašanju, kjer je potrebno 

obkroževanje, je pravilen le en odgovor. 

1.  Prvi klonirani sesalec je bila  
A) zajklja Molly. 
B) psička Roxy. 
C) ovca Dolly. 
D) mačka Sally.  

2. Z genskim inženirstvom pridobivamo 
A) inzulin. 
B) kruh. 
C) mleko. 
D) vino.  

3. Bioetika je 
A) področje etike, ki se ukvarja z etičnimi dilemami na področju kemije. 
B) področje etike, ki se ukvarja z etičnimi dilemami na področju biotehnologije oz. biologije. 
C) področje etike, ki se ukvarja z kulturnimi dilemami na področju zgodovine. 
D) področje etike, ki se ukvarja z etičnimi dilemami na področju fizike. 

4. Kateri izmed spodaj naštetih procesov je biotehnološki? 
A) varjenje piva 
B) kuhanje marmelade 
C) kuhanje zelja 
D) sušenje pršuta 

5. Kaj nastane takoj po oploditvi? 
A) jajčece 
B) spermij 
C) zigota 
D) zarodek 
 
6. Na shemi je prikazan del zaporedja v molekuli 

A) lipida. 
B) beljakovine. 
C) DNA. 
D) sladkorja. 

 
7. Informacija za zaporedje 
na shemi se nahaja v 
molekuli 

A) lipida. 
B) beljakovine. 
C) DNA. 
D) sladkorja. 



 

 

 
 

8. Napiši, kaj predstavlja shema na desni. 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

9. Katere celice so predstavljene na shemi? 

A) virusna 
B) bakterijska 
C) rastlinska 
D) živalska 
E) glivna 

 
 
 
10. Strukture, ki so na spodnji sliki označene s črkami, postavi v pravilno 
zaporedje, in reši naloge! 

 

a) Pravilno zaporedje je_______________________________________. 

b) Koliko celic nastane iz ene celice po 6 zaporednih mitotskih delitvah?________. 

c) Koliko kromosomov je v vsaki celici, ki so nastale po 7 zaporednih mitotskih delitvah, če je bilo 

v izvorni celici 86 kromosomov? _____________________________. 

d) Koliko kromosomov je v celici, ki je nastala po mejotski delitvi, če je bilo v izvorni celici 96 

kromosomov? _____________________________. 

A	

B	

C	

Č	

D	



 

 

11. Razloži, kaj predstavlja spodnja shema, in napiši svoje mnenje o pravilnosti sheme. 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



 

 

 

12. Razloži, kaj predstavlja desna shema. 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

13. Kako imenujemo del na shemi, ki je označen s črnim 
črtkanim pravokotnikom? 

______________________________________ 

 

14. Angora kunci imajo zelo dolgo dlako. Ta lastnost se izrazi pri recesivnih 
homozigotih. Reši nalogo, ki se navezuje na omenjene kunce. 
 
Oba starša imata genotip Ss.  
a) Izpolni Punnetov kvadrat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) Fenotip staršev je: ______________________ 

V leglu se izleže 12 mladičev. Verjetno število mladičev s 

c) fenotipom za kratko dlako ________________, z genotip-om/i __________ 

č) fenotipom za dolgo dlako  ________________, z genotip-om/i __________ 

	


