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IZVLEČEK S KLJUČNIMI BESEDAMI 

 

V Sloveniji se teorijo evolucije danes pri biologiji poučuje od 9. razreda osnovne šole 

dalje. V diplomskem delu smo želeli preveriti, kakšno je znanje srednješolcev na 

Dolenjskem na področju teorije evolucije in v kolikšni meri to teorijo sprejemajo. 

Zanimalo nas je še, ali na to vplivajo šola, spol in starost učencev. Podatke smo zbrali z 

vprašalnikom, ki je vseboval anketna vprašanja in vprašanja za preverjanje znanja. 

Anketirali smo dijake dveh šol na Dolenjskem, ki izvajata program gimnazije. Sodelovalo 

je 270 dijakov 1., 2. in 3. letnika. Izkazalo se je, da imajo vsi trije letniki srednješolcev na 

Dolenjskem zadovoljivo znanje o evoluciji, ki pa se od prvega do tretjega letnika ne 

izboljšuje. Ugotovili smo, da dijaki na splošno ne sprejemajo idej kreacionizma, še posebej 

jih ne sprejemajo dijaki tretjega letnika. Med odgovori deklet in fantov nismo našli 

pomembnih razlik. Našli pa smo jih med odgovori dijakov obeh šol, v katerih smo izvedli 

raziskavo. Na splošno torej lahko zaključimo, da dijaki dobro poznajo evolucijsko teorijo 

in jo tudi sprejemajo.  

 

Ključne besede: biologija, evolucija, gimnazija, vprašalnik, znanje 
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IZVLEČEK S KLJUČNIMI BESEDAMI (ANG) 

 

In Slovenia, the evolution theory is taught today in biology class from the 9th grade of 

elementary school on. In this thesis, we wanted to verify what is the extent of the 

knowledge of secondary school students in Dolenjska region in the field of evolution 

theory and to what degree they accept this theory. In addition we wanted to know whether 

school, sex and age of the students have influence on it. The data was collected using a 

questionnaire, which included survey questions and knowledge assessment questions. We 

questioned students of two secondary schools in Dolenjska region which conduct general 

high school programme. In total 270 students of 1st, 2nd and 3rd year participated. It turns 

out that the students of all the three years  in Dolenjska region have adequate knowledge of 

evolution, but it does not improve from the first to the third year. We found out that the 

students generally do not accept the ideas of creationism, especially they are not accepted 

by the third-year students. Among the answers of girls and boys no significant differences 

were found. But they were found  among the responses of the students from both schools, 

where the questionnaire was conducted. We can conclude that the students' knowledge 

about the evolution theory is adequate and is also accepted by the students. 

 

Keywords: biology, evolution, general high school, questionnaire, knowledge 

 

 





Janžekovič S. Poznavanje in sprejemanje evolucije med srednješolci na Dolenjskem.     VI 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2016 

 

KAZALO 

 

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

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

1.2 CILJI RAZISKAVE ............................................................................................... 1 

1.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE ............................................................................. 1 

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

2.1 KAJ JE EVOLUCIJA? ........................................................................................... 2 

2.2 MEHANIZMI: PROCESI EVOLUCIJE ................................................................ 3 

2.2.1 Genetski drs ..................................................................................................... 3 

2.2.2 Naravni izbor ................................................................................................... 3 

2.3 VARIABILNOST ................................................................................................... 3 

2.3.1 Mikroevolucija ................................................................................................ 3 

2.3.2 Izvori variabilnosti ........................................................................................... 3 

2.3.3 Hardy-Weinbergovo pravilo ............................................................................ 4 

2.3.4 Rasni polimorfizem ......................................................................................... 5 

2.4 MAKROEVOLUCIJA ............................................................................................ 5 

2.4.1 Speciacija ......................................................................................................... 5 

2.4.1.1 Vrsta (biološki koncept) .......................................................................... 5 

2.4.1.2 Vrste speciacije ....................................................................................... 6 

2.4.2 Evolucijska raznolikost ................................................................................... 8 

3 MATERIAL IN METODE .......................................................................................... 13 

3.1 VZOREC .............................................................................................................. 13 

3.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV ............................................................... 14 

3.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV ............................................................. 14 

4 REZULTATI ................................................................................................................ 15





Janžekovič S. Poznavanje in sprejemanje evolucije med srednješolci na Dolenjskem.    VII 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2016 

 

4.1 OSNOVNA ANALIZA VPRAŠALNIKA ........................................................... 15 

4.2 PORAZDELITEV ODGOVOROV DIJAKOV GLEDE NA ŠOLO, KI JO 

OBISKUJEJO ........................................................................................................ 19 

4.3 PORAZDELITEV ODGOVOROV DIJAKOV GLEDE NA LETNIK, KI GA 

OBISKUJEJO ........................................................................................................ 24 

4.4 PORAZDELITEV ODGOVOROV DIJAKOV GLEDE NA SPOL .................... 29 

5 RAZPRAVA ................................................................................................................ 34 

5.1 OSNOVNA ANALIZA ........................................................................................ 34 

5.2 ODGOVORI UČENCEV GLEDE NA ŠOLO, KI JO OBISKUJEJO ................. 35 

5.3 ODGOVORI UČENCEV GLEDE NA LETNIK, KI GA OBISKUJEJO ............ 36 

5.4 ODGOVORI UČENCEV GLEDE NA SPOL ...................................................... 37 

5.5 UPORABNOST NAŠIH UGOTOVITEV ............................................................ 38 

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

7 POVZETEK ................................................................................................................. 40 

8 VIRI .............................................................................................................................. 41 

PRILOGE ............................................................................................................................ 43 

 





Janžekovič S. Poznavanje in sprejemanje evolucije med srednješolci na Dolenjskem.               VIII 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2016 

 

KAZALO PREGLEDNIC 

 

Preglednica 1: Deleži dijakov glede na šolo, ki jo obiskujejo .................................................. 13 

Preglednica 2: Deleži dijakov glede na letnik, ki ga obiskujejo ............................................... 13 

Preglednica 3: Deleži dijakov glede na spol ............................................................................. 13 

Preglednica 4: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali učenci za vsako trditev v anketi (M) 

in njen standardni odklon (SD) ........................................................................... 17 

Preglednica 5: Statistična pomembnost razlik med odgovori dijakov glede na šolo, ki jo 

obiskujejo (statistično pomembne razlike so prikazane s krepkim tiskom; p ˂ 

0,05) ..................................................................................................................... 21 

Preglednica 6: Statistična pomembnost razlik med odgovori dijakov različnih letnikov 

(statistično pomembne razlike so prikazane s krepkim tiskom; p ˂ 0,05) .......... 25 

Preglednica 7: Statistična pomembnost razlik med odgovori dijakov različnega spola 

(statistično pomembne razlike so prikazane s krepkim tiskom; p ˂ 0,05) .......... 30 

 

KAZALO SLIK 

 

Slika 1: Progasti gož ................................................................................................................... 9 

Slika 2: Blavor ............................................................................................................................ 9 

Slika 3: Neotenija je značilnost človeške ribice ....................................................................... 12 

 

KAZALO PRILOG 

 

PRILOGA A: Vprašalnik 

PRILOGA B: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dijaki dali pri vsaki trditvi (M) in 

njen standardni odklon (SD) glede na šolo, ki jo obiskujejo 

PRILOGA C: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dijaki dali pri vsaki trditvi (M) in 

njen standardni odklon (SD) glede na letnik, ki ga obiskujejo 

PRILOGA D: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dijaki dali pri vsaki trditvi (M) in 

njen standardni odklon (SD) glede na spol 





Janžekovič S. Poznavanje in sprejemanje evolucije med srednješolci na Dolenjskem.     1 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2016 

 

1 UVOD 

 

1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Evolucija je biološki proces, pri katerem se genski zapis populacij organizmov spreminja 

iz generacije v generacijo. Podobnosti med organizmi nakazujejo, da so se vse vrste razvile 

s postopnim spreminjanjem. Teorijo evolucije skozi naraven izbor je postavil angleški 

naravoslovec Charles Darwin v njegovem temeljnem delu O izvoru vrst leta 1859. V njem 

trdi, da smo vsi organizmi na zemlji potomci istega skupnega prednika. 

V Sloveniji je teorija evolucije del pouka biologije že od leta 1945 (Vesel, 1977) in se jo 

danes poučuje od 9. razreda osnovne šole dalje. Glede na to, da Slovenija velja za 

sekularno državo in izkazuje visoko stopnjo pismenosti, je presenetljivo, da so Miller, 

Scott in Okamoto (2006) v raziskavi  pokazali, da kar precejšen del prebivalstva ni 

prepričan v evolucijsko teorijo. V navedeni raziskavi so zajeli odrasle, nas pa zanima, 

kakšno je znanje o evoluciji med gimnazijci in kakšen je njihov odnos do teorije evolucije. 

 

1.2 CILJI RAZISKAVE 

 

V diplomskem delu želimo preveriti, kakšno je znanje srednješolcev na Dolenjskem na 

področju teorije evolucije in v kolikšni meri to teorijo sprejemajo.  

 

1.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

Postavili smo naslednje raziskovalne hipoteze: 

 Dijaki v Sloveniji imajo v gimnazijah zadovoljivo znanje o evolucijskem razvoju. 

 Dijaki višjih letnikov v našem vzorcu imajo boljše znanje o evolucijskem razvoju 

kot dijaki nižjih letnikov. 

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

 Dijaki v Sloveniji večinoma sprejemajo teorijo evolucije. 

 Dijaki višjih letnikov v našem vzorcu v večji meri sprejemajo teorijo evolucije kot 

dijaki nižjih letnikov. 

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

https://sl.wikipedia.org/wiki/Biologija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Genski_zapis&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Populacija_%28biologija%29
https://sl.wikipedia.org/wiki/Organizem
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2 PREGLED LITERATURE 

 

V učnih načrtih najdemo vsebine, ki obravnavajo evolucijo, že v 9. razredu osnovne šole, 

nekatere elemente pa tudi v nižjih razredih. V gimnazijah je ta tema tako v obveznem kot v 

maturitetnem programu. Raziskava leta 2006 (Miller, Scott, Okamoto), v katero je bilo 

vključenih 32 držav Evrope ter Japonska in ZDA, je pokazala, da v nekaterih državah, ki 

veljajo za sekularne, nepričakovano velik delež prebivalcev ni prepričan v veljavnost 

teorije evolucije. Tako se je na primer Finska v tej raziskavi uvrstila šele na 17. mesto, saj 

je kar 27 % anketiranih izrazilo dvome v veljavnost teorije evolucije (Setälä, Väliverronen, 

2011). Rezultat je bil presenetljiv tudi zato, ker se Finska v mednarodnih raziskavah, ki 

merijo naravoslovno pismenost (TIMSS, PISA), uvršča med 5 najuspešnejših držav (Japelj 

Pavešić, Svetlik, Kozina, 2012; Štraus, Šterman Ivančič, Štigl, 2013). V razpravi, ki se je 

razvila na Finskem, so ta razkorak med rezultati raziskav pojasnjevali s zvišanjem verskih 

in drugih neznanstvenih gibanj. 

 

Tudi Slovenija se v raziskavah PISA in TIMSS uvršča nad povprečje. V zadnji raziskavi 

TIMMS leta 2011 so se naši osmošolci uvrstili na 6. mesto, takoj za finskimi (Japelj 

Pavešić, Svetlik, Kozina, 2012). V zadnji raziskavi PISA, v kateri je bil poudarek na 

naravoslovju (leta 2006), pa so se naši petnajstletniki uvrstili na 12. mesto; njihovi rezultati 

so bili podobni rezultatom vrstnikov iz  Koreje, Nemčije, Velike Britanije in Češke 

(Štraus, Repež, Štigl., 2007). Iz teh rezultatov smemo zaključiti, da je naravoslovna 

pismenost med osnovnošolci in srednješolci v Sloveniji dobra (Strgar, 2010;  Štraus, 

Šterman Ivančič, Štigl, 2013). V raziskavi o sprejemanju teorije evolucije (Miller, Scott, 

Okamoto, 2006) se je Slovenija uvrstila tik pred Finsko, to je na 16. mesto med 34 

državami.  

 

2.1 Kaj je evolucija? 

 

Na evolucijo lahko gledamo v ožjem pomenu besede (kot spremembo genskega zapisa iz 

ene generacije v drugo) ali širšem pomenu (razvoj vrst iz enega skupnega prednika). 

Evolucija nam pomaga razumeti zgodovino življenja (Understanding evolution, 2016). 
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2.2 Mehanizmi: procesi evolucije 

 

Naravni izbor in genetski drs sta glavna mehanizma evolucije. Pri večjih populacijah ima 

glavno vlogo naravni izbor, pri manjših pa drs.  

 

2.2.1 Genetski drs 

 

Genetski drs je naključna sprememba v frekvenci alelov, ki jo povzroča do neke mere 

naključen izbor genov vsake generacije, ki se bodo prenesli v naslednjo generacijo 

(evolucija-Wikipedija, prosta enciklopedija, 2016). 

 

2.2.2 Naravni izbor  

 

Preurejanju genskega sklada ob izločanju manj primernih alelov vključuje uveljavljanje 

primernejših, če in ker so njihovi nosilci uspešnejši pri razmnoževanju. Zaradi mutacij se 

pojavljajo in, če so ugodni, se uveljavljajo tudi povsem novi aleli. Takšno dogajanje 

imenujemo naravni izbor ali selekcija. Učinek izbora pride vedno do izraza pri naslednji 

generaciji. Z njim postaja populacija čedalje bolj prilagojena trenutnemu okolju (Sket, 

2014). 

 

2.3 Variabilnost 

 

2.3.1 Mikroevolucija 

 

Populacijska genetika obravnava samo evolucijske procese na ravni populacij, kar zajema 

mikroevolucijo. Makroevolucija pa pomeni evolucijske procese nad ravnijo vrste, npr. 

speciacija, nastajanje novih višjih taksonov, izumiranje vrst (Trontelj, n.d.). 

 

2.3.2 Izvori variabilnosti  

 

Variabilnost je temelj evolucijskih sprememb, saj zagotavlja nastajanje novih alelov. 

Variabilnost izhaja iz genetskih mutacij, ki jih je veliko vrst. Delimo jih glede na to, kje je 
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nastala posamezna napaka. Poznamo genske mutacije (napaka je nastala v posameznem 

genu), kromosomske (napaka je nastala v posameznem kromosomu) ali genomske 

mutacije (napaka je nastala v genomu) (Trontelj, n. d.). 

 

Pri genskih mutacijah poznamo: 

 substitucijo (eden ali nekaj nukleotidov se zamenja z napačnim nukleotidom), 

 delecijo (zaporedje se skrajša za enega ali nekaj nukleotidov), 

 insercijo (zaporedje se podaljša za enega ali nekaj nukleotidov). 

Pri kromosomskih mutacijah poznamo: 

 delecijo (izguba dela kromosoma), 

 inverzijo (del kromosoma se obrne), 

 duplikacijo (del kromosoma se podvoji). 

Pri genomskih mutacijah poznamo: 

 monosomijo (posamezen kromosom zastopan le enkrat), 

 trisomijo (posamezen kromosom zastopan trikrat), 

 poliploidija (povečanje števila garnitur kromosomov, npr. tri garniture namesto dveh) 

(Kreft in Krapež, 2006). 

 

Pri genomskih mutacijah so organizmi tako močno spremenjeni, da če preživijo (mutacije 

niso letalne), lahko predstavljajo začetnike nove vrste. Te mutacije lahko sodijo že v 

makroevolucijo (Trontelj, n.d.). 

 

2.3.3 Hardy-Weinbergovo pravilo 

 

Genski sklad na ravni populacije je celota, ki jo sestavljajo vsi geni iz določene populacije 

organizmov. Po Hardy-Weimbergovem pravilu dobimo frekvence genotipov s 

kvadriranjem vsote frekvenc alelov : 

(p + q)
2
=p

2
+2pq+q

2
 

Frekvence genov in genotipov ostanejo nespremenjene iz generacije v generacijo, če je 

populacija neskončno velika, paritve med njenimi člani pa naključne in če ni selekcije, 

migracij in mutacij. Kadar se frekvence genotipov tudi dejansko ohranjajo po navedeni 

formuli, pravimo, da je populacija v Hardy-Weinbergovem ravnotežju. Tedaj velja, da se 
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populacija ne razvija. V splošnem je to nemogoče, saj populacija ne more biti neskončno 

velika. Vendar vsaka zelo velika populacija postane po statističnih merilih podobna 

neskončno veliki populaciji (Trontelj, n.d.). 

 

2.3.4 Rasni polimorfizem 

 

Rasni polimorfizem je tista raznolikost med posamezniki znotraj vrste, ki je odsev 

geografske dejavnosti, ki nastane pod vplivom geografskih dejavnikov. Običajno se s 

povečevanjem geografske razdalje povečuje tudi različnost med populacijami. Dve 

populaciji sta v ekstremnem medsebojnem razlikovanju lahko že dve različni vrsti. Včasih 

je težko reči, ali gre za dve različni vrsti ali ne. Morda bi se njuni predstavniki uspešno 

parili med seboj, če bi bilo to mogoče. V tem primeru zato govorimo o podvrstah, sortah, 

pasmah in rasah (Trontelj, n.d.).  

 

2.4 Makroevolucija 

 

2.4.1 Speciacija 

 

Speciacija je proces, ki opisuje nastajanje novih vrst. V procesu prihaja do prekinitve 

genskega pretoka med populacijami nekoč starševske vrste, končna posledica pa je 

divergenca (genetska, morfološka, vedenjska in ekološka) teh populacij, ki jih 

obravnavamo kot samostojne vrste. Sama speciacija je lahko povezana z adaptacijo; z 

zaporednim nizom speciacijskih dogodkov pa razložimo nastanek filetskih linij, od rodov 

do debel.  

 

2.4.1.1 Vrsta (biološki koncept) 

 

Pojem vrste se je v zgodovini izoblikoval kot pomemben koncept, ki povzema temeljno 

načelo življenja (Trontelj, n.d.). 
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Nova vrsta največkrat nastane z razcepom že obstoječe vrste na dve populaciji, ki se naprej 

razvijata vsaka po svoje. Ko postaneta populaciji  toliko različni, da križanje med njunimi 

osebki ni več mogoče, lahko rečemo, da sta nastali novi vrsti (Sket, 2014). 

 

Prenos genov med vrstami preprečujejo številni izolacijski mehanizmi, ki jih delimo na 

predzigotne in pozigotne. Prvi preprečujejo križanje med organizmoma, ki pripadata 

dvema različnima vrstama, drugi pa zmanjšuje uspešnost takih križanj. Pri rastlinah se 

pojavi posebnost. Mogoča so namreč medvrstna križanja, ki dajo spolno nezmožne 

potomce, ki pa so povsem uspešni pri nespolnem razmnoževanju (Tronetlj, n.d.). 

 

2.4.1.2 Vrste speciacije 

 

2.4.1.2.1 Geografska speciacija  

 

2.4.1.2.1.1 Geografska ločitev 

 

Pri geografski ločitvi poznamo tri možnosti poteka: 

 z izolacijo kolonije, ki se je odcepila od večje matične populacije in osvojila nov 

habitat; 

 z delitvijo populacije z zunanjo oviro (npr. poplava, požar, udor) ali pa izumrtjem 

vmesne populacije; 

 razdrobitev habitata na robu populacije, kjer se lahko pojavijo posebne okoljske 

razmere, ki so neznačilne za večino populacije (Trontelj, n.d.). 

 

2.4.1.2.1.2 Genetska divergenca 

 

V veliki večini primerov se geografsko ločeni populaciji ponovno povežeta (sekundarni 

stik). Takrat je pomembno, da se z reprodukcijo novonastali vrsti ne zlijeta v eno.  

Dejavnikom, ki preprečujejo pretok genov (združitev vrste), pravimo razmnoževalno 

osamitveni mehanizmi (izolacijski mehanizmi) (Trontelj, n.d.). 

 

 



Janžekovič S. Poznavanje in sprejemanje evolucije med srednješolci na Dolenjskem.     7 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2016 

 

2.4.1.2.1.3 Sekundarni stik 

 

Med dvema alopatričnima vrstama lahko nastanejo sekundarni stiki z delnim pretokom 

genov in celo hibridna področja ali hibridni pas. V tem primeru govorimo o polvrstah. 

Lahko populaciji med seboj še nekaj časa ohranjata stabilno hibridno cono, vendar spolna 

selekcija (predvsem samičja izbira) postopoma okrepi reprodukcijsko izolacijo in privede 

do popolne izolacije. Lahko pa se dve populaciji tudi ponovno zlijeta v eno vrsto, ki ima v 

tem primeru obogaten genski sklad (Trontelj, n.d.). 

 

2.4.1.2.2 Simpatrična speciacija 

 

2.4.1.2.2.1 Heterogeni habitati v okviru populacije 

 

Simpatrična speciacija pomeni, da se proces reprodukcijske izolacije odvija znotraj iste 

populacije. To je veliko težje kot pri dveh ločenih populacijah, vendar ni nemogoče. 

Populacija se lahko razprostira na zelo heterogenem arealu, kjer se morajo posamezne 

skupine prilagajati na različne razmere. Hibridi med temi področji so manj zmogljivi kot 

potomci, kjer sta oba starša znotraj takega področja. Selekcija bo favorizirala parjenje v 

okviru subpopulacije, tudi parjenje v sorodstvu. Postopoma se tako posamezne 

subpopulacije reprodukcijsko oddaljijo od drugih (Trontelj, n.d.) 

 

2.4.1.2.2.2 Homogeni habitat 

 

V homogenem habitatu bi si mislili, da speciacija sploh ni mogoča, vendar tudi tu 

obstajajo možnosti. Tu gre za vzpostavitev poliploidije, na primer tetraploidije, ki v 

trenutku onemogoči parjenje z osnovno vrsto. Taki primeri so pri živalih zelo redki, pri 

rastlinah pa kar pogosti (Trontelj, n.d.). 
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2.4.2 Evolucijska raznolikost 

 

2.4.2.1 Vzorci evolucije 

 

Evolucija organizmov zajema dva različna pojava: 

 anagenezo (postopne spremembe v okviru ene vrste), 

 kladogenezo (razvejevanje filogenetskega drevesa skozi speciacijo).  

O sorodnosti vrst in njihovih evolucijskih značilnostih sklepamo predvsem na podlagi 

določenih fenotipskih znakov. Pri izumrlih vrstah je to edini način določevanja. Pri danes 

živečih vrstah pa se uporablja tudi neposredno primerjanje proteinov in DNA. V 

nadaljevanju se bom osredotočila na fenotipsko obravnavo. 

V vsaki evolucijski liniji imamo opraviti z dvema stanjema znakov: 

 prvobitnim (izvornim, predniškim), 

 izpeljanim (izvedenim). 

Če ima vrsta več prvobitnih lastnosti, še ne pomeni, da je izvorna. Lahko se je le počasi 

razvijala v primerjavi z drugimi vrstami skupne taksonomske skupine. Napredno ni nujno 

tudi bolj kompleksno. Pogosto je ravno obratno in je bolj napredno manj kompleksno, 

organizirano in fleksibilno (Trontelj, n.d.). 

 

2.4.2.1.1 Različne hitrosti evolucije in njeno ugotavljanje 

 

Filogenetske odnose med posameznimi skupinami je včasih zelo težko določiti. Prvi razlog 

je različna hitrost evolucije. Tu ne gre le za razlike med posameznimi skupinami, temveč 

tudi za razlike med hitrostjo evolucije znakov v isti skupini.  

Počasi spreminjajoči se (konservativni) znaki največkrat označujejo širšo skupino. Tak 

znak ponavadi daje podlago za širšo adaptacijo na raznolike razmere. To pa zahteva 

variabilnost v drugih znakih. Drugi razlog za konservativnost znakov je lahko tako 

imenovano razvojno kanaliziranje oziroma težko spremenljiva ontogeneza. Pri tem pa ni 

nujno, da gre za kako adaptacijo. 
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Natančnejše paleontološke raziskave so pokazale, da dejanske vrednosti hitrosti pri 

spreminjanju znakov zelo nihajo v času - nekaj časa so pri miru, potem pa se zelo hitro 

spreminjajo (Trontelj, n.d.). 

 

2.4.2.1.2 Homologija in homoplazija 

 

Stanje znaka je homologno, če sta ga vrsti, ki ju primerjamo, podedovali od istega 

prednika. Če je bil med obema vrstama vsaj en prednik, ki tega znaka ni imel, pa ga sedaj 

obe vrsti imata, govorimo o homoplaziji. Ena od pogostih oblik homoplazije je 

konvergentna evolucija, ko različne taksonomske skupine organizmov na različne načine 

pridejo do zelo podobnih znakov. Ta je kar pogosta, saj so organizmi pogosto podvrženi 

podobnim selekcijskim pritiskom. Med plazilci tako najdemo kače kot tudi skupine 

kuščarjev, ki so brez nog (sliki 3 in 4). 

Evolucijski obrat pomeni, da se v neodvisnih evolucijskih linijah kak trend obrne k bolj 

prvobitnim oblikam. Pri evoluciji slonov so ugotovili splošni trend k povečanju telesa, 

toda pri nekaterih linijah so se spet začele razvijati nižje vrste (Trontelj, n.d.). 

 

 

 

  

Slika 1: Progasti gož 

Progasti gož – Wikipedija, prosta 

enciklopedija, 2016 

Slika 2: Blavor 

(Panoramio – Photo of Blavor, 2016) 

http://www.panoramio.com/photo/20805133
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2.4.2.1.3 Zgodovina biološke raznolikosti 

 

2.4.2.1.3.1 Vzorci porajanja novih taksonov 

 

Takson se lahko diferencira predvsem v primeru, da se odpre neko novo adaptivno 

območje, ki vsebuje veliko potencialnih ekoloških niš. Take adaptivne radiacije 

(zapolnjevanje ekoloških niš) potekajo zelo hitro. Poleg tega lahko tudi v na videz 

zapolnjenih ekosistemih obstajajo nezapolnjene ekološke niše. Organizmi lahko osvojijo 

novo adaptivno območje zaradi vnaprejšnje delne prilagojenosti nanjo ali pa pride do 

ključne spremembe, ki omogoči nadaljnje prilagajanje na novo območje. 

Dejstvo pa je, da naletimo na največji razvoj raznolikosti vrst prav po večjih izumrtjih in 

prav tu je treba iskati izvor raznolikosti (Trontelj, n.d.). 

 

2.4.2.1.3.2 Vzorci izumiranja vrst 

 

V evolucijski biologiji prevladuje mnenje, da je več kot 99 % vseh do danes živečih vrst že 

izumrlo. Kljub temu zelo malo poznamo vzroke za izumiranje vrst v preteklosti. 

Najverjetnejši vzrok za izumrtje so različni ekološki dejavniki, ki so bili za vrsto uničujoči, 

tako da se jim ni mogla prilagoditi. To so lahko nenadne spremembe podnebja, vulkanski 

izbruhi, nenaden prodor ali razvoj novih zajedalcev ali plenilcev. 

Poleg obdobij normalnega izumiranja paleontologi poznajo tudi tako imenovana množična 

izumiranja ob velikih ločnicah. Za taka izumrtja naj bi bili odgovorni kaki zelo obširni in 

življenju zelo nenaklonjeni dejavniki ali dogodki, npr. padec večjega asteroida, ki sproži 

dolgotrajno ohladitev Zemlje (Trontelj, n.d.). 

 

2.4.2.2 Izvor evolucijskih novosti 

 

Na tematiko o izvoru in razvoju raznolikosti vrst se tesno navezuje tematika o izvoru 

evolucijskih novosti. Predvsem se to nanaša na evolucijo v okviru višjih taksonomskih 

kategorij, kjer prihaja do pojava ključnih novosti (Trontelj, n.d.). 
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2.4.2.2.1. Prekinjeno ravnovesje novosti 

 

Paleontološki podatki nam marsikdaj razodevajo dve evolucijski obdobji kake skupine: 

obdobje relativno hitrega spreminjanja in obdobje dolgotrajnejšega mirovanja. Obe 

obdobji se lahko izmenjujeta, tako da dobimo kaskado točk hitre evolucije in statičnih linij, 

čemur pravimo prekinjeno ravnovesje (Trontelj, n.d.). 

 

2.4.2.2.2 Področja evolucijskih novosti 

 

Največkrat se evolucijske novosti razvijejo iz nečesa že navzočega, kar daje podlago za 

nadaljnji razvoj. Transformacija starih znakov v nove po navadi pomeni spremembo 

velikosti, oblike, strukturnih elementov in celo pozicije. Največkrat so področja 

evolucijske novosti ponavljajoče se strukture. Različne strukture se pri tem lahko izgubijo, 

zlijejo ali popolnoma preoblikujejo. Pogosto je pri tem viden tudi prehod iz nedoločenega 

števila elementov v natančno določeno število. 

Dva zelo pomembna mehanizma za vzpostavitev evolucijskih novosti v zvezi s 

transformacijo že obstoječih struktur sta heterokronija in alometrija. Alometrija pomeni 

različno mero rasti organov v organizmu. Je normalen pojav pri ontogenezi. Za razliko od 

alometrije je heterokronija pojav evolucijskih sprememb v času ontogenetskega razvoja 

različnih znakov. Poznamo različne oblike heterokronije, saj lahko kak znak nadaljuje z 

razvojem, ko bi ga sicer že končal. Lahko se njegov razvoj ustavi predčasno. Lahko gre za 

pospešitev ali upočasnitev razvoja določenega znaka. Če se upočasni celoten razvoj 

osebka, tako da ta doseže spolno zrelost na stopnji mladega organizma ali celo ličinke, 

imamo opraviti z neotenijo (sl. 5). 
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Slika 3: Neotenija je značilnost človeške ribice 

(prirodoslovni muzej Slovenije, 2016) 

 

Mnogi evolucionisti menijo, da je neotenija eden od bistvenih mehanizmov nastanka 

povsem novih skupin organizmov v okviru višjih taksonomskih kategorij (Trontelj, n. d.). 

 

  

http://www.pms-lj.si/si/
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3 MATERIAL IN METODE 

 

3.1 VZOREC 

 

V raziskavo je bilo vključenih 270 dijakov 1., 2. in 3. letnika srednjih šol na Dolenjskem. 

Vključili smo Srednjo šolo Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici ter Gimnazijo in srednjo šolo v 

Kočevju. V obeh šolah smo vključili dijake, ki obiskujejo program gimnazije. Nekaj več 

anketirancev je bilo iz Ivančne Gorice (55,6 %) (pregl. 1). Največ dijakov je obiskovalo 

tretji letnik (35,2 %), najmanj pa je bilo dijakov iz drugega letnika (27,4 %) (pregl. 2). V 

vzorcu je bilo  bilo precej več deklet (57,4) kot fantov (38,9) (pregl. 3). 

 

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

Šola Število Delež (%) 

Ivančna Gorica 150 55,6 

Kočevje 120 44,4 

Skupaj 270 100 

 

Preglednica 2: Deleži dijakov glede na letnik, ki ga obiskujejo 

Letnik Število Delež (%) 

1. 89 33 

2. 74 27,4 

3. 95 35,2 

Ni odgovora 12 4,4 

Skupaj 270 100 

 

Preglednica 3: Deleži dijakov glede na spol 

Spol Število Delež (%) 

Moški 105 38,9 

Ženski 155 57,4 

Ni odgovora 10 3,7 

Skupaj 270 100 
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3.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Raziskavo smo izvajali septembra, oktobra in novembra leta 2015. Dijaki so vprašalnik 

večinoma izpolnjevali med urami naravoslovnih predmetov in pri zgodovini na začetku 

ure. Najprej smo jim razdelili vprašalnik in jim dali navodila, nato pa so približno 20 minut 

potrebovali za reševanje. 

 

Podatke smo zbrali z metodama anketiranja in testiranja znanja, in sicer z anonimnim 

vprašalnikom (priloga A). Vprašalnik je bil razdeljen na dva sklopa; z enim smo zbrali 

demografske podatke o dijakih, z drugim pa preverili poznavanje naravoslovnih dejstev, 

povezanih z evolucijo, in odnos dijakov do teorije evolucije.  

 

Poznavanje naravoslovnih dejstev, povezanih z evolucijo, smo preverjali s štirimi sklopi 

trditev: kreacionizem (sklop A; 21 trditev), evolucija (sklop B; 16 trditev), mejne vede 

(sklop C; 11 trditev) in učni načrt (sklop UN; 17 trditev). Dijaki so odgovarjali tako, da so 

svoje strinjanje z dano trditvijo ocenili s 4-stopenjsko Likertovo lestvico, na kateri je ocena 

1 pomenila »nikakor se ne strinjam«, ocena 4 pa »zelo se strinjam«.  

 

3.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Zbrane podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS (21.0). Uporabili smo 

neparametrične statistične teste. Statistično pomembnost razlik med odgovori učencev 

različne starosti smo ugotavljali s preizkusom Kruskal-Wallis, statistično pomembnost 

razlik med odgovori učencev različnega spola in kraja šolanja pa s preizkusom Mann-

Whitney. 
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4 REZULTATI  

 

4.1 OSNOVNA ANALIZA VPRAŠALNIKA 

 

Vprašalnik je bil sestavljen iz štirih sklopov. V prvem (sklop A – kreacionizem) smo želeli 

preveriti sprejemanje in poznavanje dejstev iz geneze (Svetega pisma). 

 

Preglednica 4 prikazuje povprečno vrednost ocene (M), ki so jo učenci dali pri vsaki trditvi 

v anketnem vprašalniku, in standardni odklon (SD). V prvem sklopu so bili vsi odgovori 

pod povprečjem (M < 2,5). Dijaki se nikakor niso strinjali s trditvami, da je Zemlja stara 

manj kot 10.000 let (M = 1,15), da živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od 

samega začetka (M = 1,53), da genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe 

(mutacije) so posledica odločitve Boga ali neke druge višje sile in da ljudje in druga živa 

bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka (M = 1,55), da je Bog v zadnjih 

10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, rastline, živali in prvi par ljudi (M = 1,62), da 

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

življenja (M = 1,67), da so vse lastnosti pri ljudeh rezultat premišljenega načrta neke višje 

sile in da Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, natančno tako, kot je 

nastalo (M = 1,81), da svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na 

Zemlji pojavil človek (M = 1,84), da je Bog ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v 

ravno pravšnji meri, da bi bilo mogoče življenje, še posebej življenje ljudi (M = 1,89), da 

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

(M = 1,92) in da je Bog začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone let (M = 1,94). 

Prav tako se dijaki niso strinjali s trditvami, da so nekatere lastnosti pri ljudeh rezultat 

premišljenega načrta neke višje sile, medtem ko so se druge lastnosti razvile z naravnim 

izborom (M = 2,00), da je višja sila vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je 

oblikovala ljudi in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes (M = 2,02), da je višja sila 

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

obliki, kot so danes (M = 2,04), in da je izvor vsega življenja v vesolju rezultat 

premišljenega načrta in ne naključnih dogodkov (M = 2,09). Dijaki so se najbolj strinjali s 

trditvijo, da so arheološke najdbe potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so zapisani v 

Stari zavezi Svetega pisma, vendar je bila ocena še vedno pod povprečjem (M = 2,37). 
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V drugem sklopu vprašanj (sklop B – evolucija) smo želeli preveriti poznavanje dejstev, 

povezanih z evolucijo, in sprejemanje ter razumevanje evolucije. Vseboval je evolucijske 

trditve. Dijaki so nadpovprečno priznali evolucijsko teorijo (M > 2,5), niso pa se strinjali s 

trditvijo, da so prvi ljudje živeli v istem času kot dinozavri (M = 1,46). Prav tako se niso 

strinjali s trditvijo, da za teorijo evolucije ni nobenih dokazov (M = 1,7). Dijaki se ni 

strinjali s trditvijo, da je več kot polovica človeških genov enakih kot pri miših (M = 2,30). 

Visok delež strinjanja so pokazali pri trditvah, da so se v obdobjih milijonov let nekatere 

vrste rastlin in živali prilagodile in preživele, medtem ko so druge vrste izumrle (M = 

3,77), in da so nekoč na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle (M = 3,86).  

 

Tretji sklop (sklop C) je povezan z mejnimi vedami. Vprašanja se nanašajo na astrologijo, 

alternativno medicino, telepatijo in psevdopsihoterapijo. Dijaki so z odgovori pokazali, da 

ne sprejemajo mejnih ved. Niso se strinjali s trditvami, da je z nihanjem nihala nad 

trebuhom nosečnice mogoče vplivati na spol otroka (M = 1,43), da nekateri ljudje lahko 

premikajo predmete s pomočjo misli (M = 1,59) in da vnetja lahko ozdravimo, če na kožo 

položimo plemenite kristale (M = 1,82). Dijaki so se nadpovprečno strinjali s trditvami, da 

položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi boleznimi bo nekdo zbolel, 

in da akupunktura lahko olajša bolečine (M = 2,94) ter da astrologija ne daje podrobnih in 

točnih napovedi (M = 3,08). 

 

V četrtem sklopu vprašalnika (sklop UN) so zajete trditve iz učnega načrta. Dijaki so se v 

tem sklopu nadpovprečno strinjali z vsemi trditvami (M > 2,5). Najbolj so se strinjali s 

trditvijo, da je Zemlja stara približno 4,6 milijarde let (M = 3,69).  

 

V zadnjem delu vprašalnika so dijaki izrazili, da je bil vprašalnik nadpovprečno razumljiv 

(M = 3,08) in da jim je bilo všeč sodelovati v raziskavi (M = 3,10). 
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Preglednica 4: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali učenci za vsako trditev v anketi (M) 

in njen standardni odklon (SD) 

Št. Trditev M SD 

 A1 Zemlja je stara manj kot 10 000 let. 1,15 0,457 

 A51 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega 

začetka. 
1,53 0,756 

 A22 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe 

(mutacije) so posledica odločitve boga ali neke druge višje sile. 
1,55 0,817 

 A52 Ljudje in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega 

začetka. 
1,55 0,841 

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

rastline, živali in prvi par ljudi. 
1,62 0,951 

 A12 Ljudi je ustvaril bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo 

razvili iz predhodnih oblik življenja. 
1,67 0,917 

 A33 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje 

sile. 
1,81 0,919 

 A16 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, natančno 

tako, kot je nastalo. 
1,81 0,977 

 A9 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je 

na Zemlji pojavil človek. 
1,84 0,977 

 A13 Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno pravšnji 

meri, da bi bilo mogoče življenje, še posebej življenje ljudi. 
1,89 1,042 

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

let ustvaril milijone vrst. 
1,92 0,989 

 A15 Bog je začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone let. 1,94 0,994 

 A32 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke 

višje sile, medtem ko so se druge lastnosti razvile z naravnim 

izborom. 

2,00 0,921 

 A25 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij, zato da je 

oblikovala ljudi in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 
2,02 0,953 

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

oblikovala živali in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 
2,04 0,945 

 A19 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta in 

ne naključnih dogodkov. 
2,09 0,960 

 A8 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in 

Eve. 
2,14 1,185 

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

kar pomeni, da mora obstajati neka višja sila ali bog. 
2,23 1,069 

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

razviti zaradi naključnih dogodkov. 
2,29 0,967 

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

bi mogli pojaviti zaradi naključnih dogodkov ali genetskih 

sprememb (mutacij). 

2,35 1,013 
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A11 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot 

so zapisani v Stari zavezi Svetega pisma. 
2,37 0,917 

 B3 Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 1,46 0,740 

 B47 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 1,70 0,786 

 B53 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 2,23 0,880 

 B5 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 2,30 0,848 

 B6 Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot pri 

šimpanzih. 
2,46 0,956 

 B7 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 2,93 0,899 

 B54 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali 

trditve, drugih pa ne. 
2,96 0,921 

 B45 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 3,04 0,821 

 B2 Ljudje smo se razvili iz opic. 3,07 0,960 

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

kot je naravni izbor. 
3,13 0,783 

 B44 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil 

človek. 
3,15 0,813 

 B46 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 3,24 0,739 

 B49 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, 

kot je naravni izbor. 
3,26 0,716 

 B4 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 3,34 0,729 

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

prilagodile in preživele, medtem ko so druge vrste izumrle. 
3,77 0,512 

 B18 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 3,86 0,481 

 C63 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na 

spol otroka. 
1,43 0,634 

 C64 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 1,59 0,800 

 C60 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale. 1,82 0,809 

 C59 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 2,03 0,943 

 C65 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 2,09 0,948 

 C57 Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno 

zapestnico. 
2,16 0,829 

 C58 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik 

pregleda šarenico v očesu. 
2,50 0,794 

 C62 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko 

stanje drugih ljudi. 
2,75 1,082 

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

boleznimi bo nekdo zbolel. 
2,94 1,105 

 C56 Akupunktura lahko olajša bolečine. 2,94 0,770 

 C55 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 3,08 0,922 

 UN31 Naravni izbor ni naključen. 2,65 0,978 

 UN35 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma. 2,90 0,887 

 UN43 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim 

evolucijskim izvorom. 
2,93 0,689 
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UN38 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 2,98 0,848 

 UN23 Čeprav se vrste med seboj razlikujejo po videzu, pa njihova 

notranja zgradba in podobnost kemijskih procesov kažeta, da so 

se razvile iz istega skupnega prednika. 

3,26 0,722 

 UN34 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti 

organizma nastajajo skozi mnoge generacije. 
3,42 0,646 

 UN28 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski 

dejavniki so vzrok za evolucijo in raznovrstnost organizmov. 
3,45 0,620 

 UN26 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 3,48 0,700 

 UN36 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale 

oblike življenja. 
3,49 0,674 

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

in njihovim potomcem omogočajo prednost pri preživetju in 

razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor). 

3,49 0,710 

 UN29 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih 

osebkov povzročajo variabilnost (raznolikost) določene lastnosti v 

populaciji. 

3,50 0,645 

 UN39 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini 

spreminjale. 
3,50 0,690 

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

vrst skozi mnoge generacije. 
3,61 0,580 

 UN40 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 3,62 0,558 

 UN41 Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne 

katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne 

spremembe podnebja). 

3,62 0,656 

 UN42 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, 

izumrle. 
3,65 0,663 

 UN37 Zemlja stara približno 4,6 milijarde let. 3,69 2,560 

 P66 Vprašalnik je bil razumljiv. 3,08 0,832 

 P67 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 3,10 0,904 

  

4.2 PORAZDELITEV ODGOVOROV DIJAKOV GLEDE NA ŠOLO, KI JO 

OBISKUJEJO 

 

V naši raziskavi nas je zanimalo, ali so med odgovori dijakov obeh šol, ki sta bili vključeni 

v anketiranje, razlike. Vsega skupaj smo našli 14 razlik. Statistična pomembnost razlik je 

prikazana v preglednici 5, povprečne vrednosti in standardne deviacije za vsako šolo 

posebej pa v prilogi B.  

V sklopu A, ki je vključeval trditve, povezane s kreacionizmom, smo našli tri statistično 

pomembne razlike. Prva je bila pri trditvi A1 (Zemlja je stara manj kot 10.000 let), s katero 

so se bolj strinjali dijaki šole 1 (M = 1,24) kot pa dijaki šole 2 (M = 1,07). Druga 
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statistično pomembna razlika je bila pri trditvi A8 (Vsi ljudje smo potomci enega moškega 

in ene ženske – Adama in Eve). S to so se bolj strinjali dijaki šole 2 (M = 2,34) kot dijaki 

šole 1 (M = 1,90). Tretja razlika pa je bila pri trditvi A52 (Ljudje in druga živa bitja 

obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka), s katero so se dijaki šole 1 (M = 1,68) 

strinjali bolj od dijakov šole 2 (M = 1,45). 

V sklopu B, ki je vključeval trditve, povezane z evolucijo, smo našli dve statistično 

pomembni razliki. Prva je bila pri trditvi B6 (Nekoliko manj kot polovica človeških genov 

je enakih kot pri šimpanzih), s katero so se bolj strinjali dijaki šole 1 (M = 2,60) kot dijaki 

šole 2 (M = 2,36). Druga statistično pomembna razlika pa je bila pri trditvi B45 (Dobro 

poznam (Darwinovo) teorijo evolucije), s katero so se bolj strinjali dijaki šole 2 (M = 3,15) 

kot dijaki šole 1 (M = 2,91).  

V sklopu C, ki je vključeval mejne vede, je bila le ena statistično pomembna razlika. S 

trditvijo C55 (Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi) so se bolj strinjali dijaki 

šole 2 (M = 3,24) kot dijaki šole 1 (M = 2,86).  

V četrtem sklopu (učni načrt) smo našli 7 statistično pomembnih razlik. Prva je bila pri 

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

mnoge generacije), s katero so se bolj strinjali dijaki šole 2 (M = 3,69) kot dijaki šole 1 (M 

= 3,51). Druga je bila pri trditvi UN29 (Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA 

različnih osebkov povzročajo variabilnost (raznolikost) določene lastnosti v populaciji), s 

katero so se bolj strinjali dijaki šole 2 (M = 3,60) kot dijaki šole 1 (M = 3,38). Tretjo 

razliko smo našli pri trditvi UN30 (Zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti 

(alele), ki njim in njihovim potomcem omogočajo prednost pri preživetju in 

razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor)), pri kateri so se bolj strinjali dijaki 

šole 2 (M = 3,59) kot dijaki šole 1 (M = 3,38). Četrta razlika je bila pri trditvi UN 31 

(Naravni izbor ni naključen), kjer so se dijaki šole 2 (M = 2,76) bolj strinjali kot dijaki šole 

1 (M = 2,53). Pri trditvi UN 37 (Zemlja je stara približno 4,6 milijarde let) smo našli peto 

statistično razliko. Dijaki šole 2 (M = 3,91) so se s trditvijo strinjali bolj kot dijaki šole 1 

(M = 3,42). Šesto statistično pomembno razliko smo našli pri trditvi UN38 (Življenje na 

Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let), kjer so se bolj strinjali dijaki šole 2 (M = 3,07) 

kot dijaki šole 1 (M = 2,86). Zadnjo statistično razliko smo našli pri trditvi UN 

41(Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki 
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vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe podnebja)), kjer se je ponovno bolj 

strinjala šola 2 (M = 3,69) kot šola 1 (M = 3,53). 

Dijakom šole 2 se je zdel vprašalnik bolj razumljiv (M =  3,11) kot dijakom šole 1 (M = 

3,04), vendar razlika ni statistično pomembna. Sodelovanje pri raziskavi pa je bilo dijakom 

šole 2 statistično pomembno bolj všeč (M = 3,23) kot dijakom šole 1 (M = 2,95). 

 

Preglednica 5: Statistična pomembnost razlik med odgovori dijakov glede na šolo, ki jo 

obiskujejo (statistično pomembne razlike so prikazane s krepkim tiskom; p 

˂ 0,05) 

 Preizkus 

Mann-Whitney U 

Št Trditev U
 

Z P 

A1 Zemlja je stara manj kot 10000 let. 7977,000 -2,665 0,008 

A8 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in 

Eve. 
6755,500 -3,283 0,001 

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

Zemlji pojavil človek. 
8720,500 -0,121 0,903 

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

rastline, živali in prvi par ljudi. 
8301,500 -0,704 0,482 

A11 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so 

zapisani v Stari zavezi Svetega pisma. 
8458,000 -0,687 0,492 

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

razvili iz predhodnih oblik življenja.  
8926,000 -0,131 0,896 

A13 Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno pravšnji 

meri, da bi bilo mogoče življenje, še posebej življenje ljudi.  
8450,000 -0,711 0,477 

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

ustvaril milijone vrst. 
8291,500 -0,900 0,368 

A15 Bog je začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone let.  8717,000 -0,151 0,880 

A16 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh natančno tako, 

kot je nastalo. 
8308,000 -0,436 0,663 

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

kar pomeni, da mora obstajati neka višja sila ali Bog. 
8606,500 -0,184 0,854 

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

naključnih dogodkov. 

 

8069,500 -0,368 0,713 
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A20 Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se ne bi 

mogli pojaviti zaradi naključnih dogodkov.  
7695,000 -1,773 0,076 

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

razviti zaradi naključnih dogodkov. 
8280,500 -0,851 0,395 

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

posledica odločitve Boga ali neke druge višje sile.  
7959,000 -1,793 0,073 

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

živali in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 
8454,500 -0,564 0,573 

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

ljudi in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 
8416,000 -0,014 0,989 

A32 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke 

višje sile, medtem ko so se druge lastnosti razvile z naravnim 

izborom.  

8416,000 -0,534 0,593 

A33 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje 

sile.  
8800,500 -0,009 0,992 

A51 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega 

začetka.  
8399,500 -0,956 0,339 

A52 Ljudje in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega 

začetka. 
7558,500 -2,352 0,019 

B2 Ljudje smo se razvili iz opic. 8303,000 -1,165 0,244 

B3 Prvi ljudje smo živeli v istem času kot dinozavri. 8444,500 -0,937 0,349 

B4 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 8481,000 -0,775 0,438 

B5 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 7827,500 -1,501 0,133 

B6 Nekoliko manj kot polovica človeških genov je enakih kot pri 

šimpanzih. 
7646,500 -2,173 0,030 

B7 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 7790,500 -1,231 0,218 

B18 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 8297,500 -1,799 0,072 

B44 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil 

človek. 
8141,500 -0,726 0,468 

B45 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije.  7560,500 -2,338 0,019 

B46 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 8649,000 -0,197 0,844 

B47 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 7949,000 -1,054 0,292 

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

prilagodile in preživele, medtem ko so druge vrste izumrle.  
8243,000 -1,296 0,195 

B49 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je 

naravni izbor. 

 

7938,000 -1,745 0,081 
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B50 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot 

je naravni izbor.  
8553,500 -0,541 0,589 

B53 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve.  7506,500 -1,959 0,050 

B54 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne  razlage ali trditve, 

drugih pa ne. 
8267,000 -1,019 0,308 

C55 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 6492,500 -3,739 0,000 

C56 Akupunktura lahko olajša bolečine. 7245,000 -1,348 0,178 

C57 Revmatične bolečine se lahko zmanjša, če nosimo magnetno 

zapestnico. 
8526,000 -0,175 0,861 

C58 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik 

pregleda šarenico v očesu. 
7603,500 -1,761 0,078 

C59 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika.  8637,500 -0,306 0,760 

C60 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale.  8471,000 -0,497 0,619 

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

boleznimi bo nekdo zbolel.  
8329,500 -0,897 0,370 

C62 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko stanje 

drugih ljudi. 
8311,000 -1,030 0,303 

C63 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na 

spol otroka. 
8613,000 -0,612 0,540 

C64 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 8111,500 -1,325 0,185 

C65 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 8705,000 -0,485 0,628 

UN23 Čeprav se vrste med seboj razlikujejo po videzu, pa njihova notranja 

zgradba in podobnost kemijskih procesov kažeta, da so se razvile iz 

skupnega prednika.  

8838,500 -0,151 0,880 

UN26 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 7890,000 -1,795 0,073 

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

vrst skozi mnoge generacije. 
7474,500 -2,752 0,006 

UN28 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski dejavniki 

so vzrok za evolucijo in raznovrstnost organizmov.  
8079,500 -1,181 0,238 

UN29 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih osebkov 

povzročajo variabilnost (raznolikost) določene lastnosti v populaciji.  
7330,500 -2,717 0,007 

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

njihovim potomcem omogočajo prednost pri preživetju in 

razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor). 

7466,000 -2,680 0,007 

UN31 Naravni izbor ni naključen. 7342,000 -2,000 0,045 

UN34 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti 

organizma nastajajo skozi mnoge generacije.  
7879,000 -1,654 0,098 
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UN35 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma.  8739,500 -0,137 0,891 

UN36 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale 

oblike življenja.  
8528,000 -0,533 0,594 

UN37 Zemlja je stara približno 4,6 milijarde let. 7280,000 -3,065 0,002 

UN38 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 7353,000 -2,049 0,040 

UN39 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini 

spreminjale. 
8228,500 -1,086 0,278 

UN40 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 8758,000 -0,317 0,751 

UN41 Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne 

katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne 

spremembe podnebja).  

7936,500 -1,976 0,048 

UN42 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, 

izumrle.  
8080,000 -1,608 0,108 

UN43 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim 

prednikom. 
8105,000 -0,965 0,334 

P66 Vprašalnik je bil razumljiv. 8896,000 -0,076 0,940 

P67 Všeč mi je bilo sodelovati v raziskavi. 7345,000 -2,713 0,007 

 

4.3 PORAZDELITEV ODGOVOROV DIJAKOV GLEDE NA LETNIK, KI GA 

OBISKUJEJO 

 

Anketirali smo dijake od prvega do tretjega letnika. Med njimi smo našli šest statistično 

pomembnih razlik. Statistična pomembnost razlik je prikazana v preglednici 6, povprečne 

vrednosti in standardne deviacije za vsak letnik posebej pa v prilogi C. 

V sklopu A, ki je vključeval trditve, povezane s kreacionizmom, so bile tri statistično 

pomembne razlike. Pri trditvi A8 (Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – 

Adama in Eve) so se najbolj strinjali dijaki drugega letnika (M = 2,39), najmanj pa dijaki 

tretjega letnika (M = 1,76). Drugo statistično pomembno razliko smo našli pri trditvi A14 

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

vrst), s katero so se najbolj strinjali dijaki prvega letnika (M = 2,06), najmanj pa so se 

strinjali dijaki tretjega letnika (M = 1,69). Tretjo razliko smo našli pri trditvi A15 ( Bog je 

začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone let), s katero so se najbolj strinjali dijaki 

prvega letnika (M = 2,15), najmanj pa dijaki tretjega letnika (M = 1,72).  
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V sklopu C, ki je vključeval mejne vede, smo našli tri statistično pomembne razlike. Pri 

trditvi C55 (Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi) so se najbolj strinjali dijaki 

tretjega letnika (M = 3,27), najmanj pa dijaki prvega letnika (M = 2,89). Drugo statistično 

pomembno razliko smo našli pri trditvi C59 (Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem 

dlani na bolnika), s katero so se najbolj strinjali dijaki prvega letnika (M = 2,25) in 

najmanj dijaki tretjega letnika (M = 1,87). Tretjo razliko smo našli pri trditvi C60 (Vnetja 

lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale), s katero se je ponovno najbolj 

strinjal prvi letnik (M = 2,04) in najmanj tretji letnik (M = 1,58). 

V sklopih B (evolucija) in UN (učni načrt) ter pri odnosu do raziskave nismo našli 

statistično pomembnih razlik. 

 

Preglednica 6: Statistična pomembnost razlik med odgovori dijakov različnih letnikov 

(statistično pomembne razlike so prikazane s krepkim tiskom; p ˂ 0,05) 

 Preizkus Kruskal- 

Wallis 

Št Trditev χ
2 

df 0p 

A1 Zemlja je stara manj kot 10000 let. 3,714 2 0,156 

A8 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in 

Eve. 
14,414 2 0,001 

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

Zemlji pojavil človek. 
3,848 2 0,146 

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

rastline, živali in prvi par ljudi 
0,765 2 0,682 

A11 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so 

zapisani v Stari zavezi Svetega pisma. 
1,023 2 0,599 

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

razvili iz predhodnih oblik življenja.  
5,332 2 0,070 

A13 Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno pravšnji 

meri, da bi bilo mogoče življenje, še posebej življenje ljudi.  
3,720 2 0,156 

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

let ustvaril milijone vrst. 
7,606 2 0,022 

A15 Bog je začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone let.  

 
8,896 2 0,012 
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A16 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh natančno 

tako, kot je nastalo. 
5,404 2 0,067 

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

kar pomeni, da mora obstajati neka višja sila ali Bog. 
2,779 2 0,249 

A19 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta in 

ne naključnih dogodkov. 
5,709 2 0,058 

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

bi mogli pojaviti zaradi naključnih dogodkov.  
3,538 2 0,170 

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

razviti zaradi naključnih dogodkov. 
2,399 2 0,301 

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

posledica odločitve Boga ali neke druge višje sile.  
0,962 2 0,618 

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

oblikovala živali in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 
3,276 2 0,194 

A25 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij zato, da je 

oblikovala ljudi in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 
1,655 2 0,437 

A32 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke 

višje sile, medtem ko so se druge lastnosti razvile z naravnim 

izborom.  

2,395 2 0,302 

A33 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje 

sile.  
5,944 2 0,051 

A51 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega 

začetka.  
2,393 2 0,302 

A52 Ljudje in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega 

začetka. 
2,753 2 0,252 

B2 Ljudje smo se razvili iz opic. 2,842 2 0,241 

B3 Prvi ljudje smo živeli v istem času kot dinozavri. 0,946 2 0,623 

B4 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 0,708 2 0,702 

B5 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 3,600 2 0,165 

B6 Nekoliko manj kot polovica človeških genov je enakih kot pri 

šimpanzih. 
0,588 2 0,745 

B7 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 3,693 2 0,158 

B18 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 

 
0,731 2 0,694 
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B44 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil 

človek. 
1,321 2 0,517 

B45 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije.  3,803 2 0,149 

B46 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 3,416 2 0,181 

B47 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 0,173 2 0,917 

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

prilagodile in preživele, medtem ko so druge vrste izumrle.  
0,008 2 0,996 

B49 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, 

kot je naravni izbor. 
0,753 2 0,686 

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

kot je naravni izbor.  
0,590 2 0,744 

B53 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve.  3,888 2 0,143 

B54 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne  razlage ali 

trditve, drugih pa ne. 
1,481 2 0,477 

C55 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 9,979 2 0,007 

C56 Akupunktura lahko olajša bolečine. 0,100 2 0,951 

C57 Revmatične bolečine se lahko zmanjša, če nosimo magnetno 

zapestnico. 
4,226 2 0,121 

C58 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik 

pregleda šarenico v očesu. 
2,706 2 0,258 

C59 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika.  8,722 2 0,013 

C60 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale.  13,927 2 0,001 

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

boleznimi bo nekdo zbolel.  
1,150 2 0,563 

C62 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko 

stanje drugih ljudi. 
0,743 2 0,690 

C63 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na 

spol otroka. 
5,303 2 0,071 

C64 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 3,745 2 0,154 

C65 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 0,293 2 0,864 

UN23 Čeprav se vrste med seboj razlikujejo po videzu, pa njihova 

notranja zgradba in podobnost kemijskih procesov kažeta, da so se 

razvile iz skupnega prednika.  

0,957 2 0,620 

UN26 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 3,225 2 0,199 
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UN27 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost 

vrst skozi mnoge generacije. 
2,141 2 0,343 

UN28 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski 

dejavniki so vzrok za evolucijo in raznovrstnost organizmov.  
0,827 2 0,661 

UN29 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih 

osebkov povzročajo variabilnost (raznolikost) določene lastnosti v 

populaciji.  

1,140 2 0,565 

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

njihovim potomcem omogočajo prednost pri preživetju in 

razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor). 

1,334 2 0,513 

UN31 Naravni izbor ni naključen. 0,264 2 0,877 

UN34 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti 

organizma nastajajo skozi mnoge generacije.  
0,733 2 0,693 

UN35 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma.  4,119 2 0,128 

UN36 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale 

oblike življenja.  
1,221 2 0,543 

UN37 Zemlja je stara približno 4,6 milijarde let. 1,558 2 0,459 

UN38 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 2,167 2 0,338 

UN39 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini 

spreminjale. 
1,171 2 0,557 

UN40 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 3,621 2 0,164 

UN41 Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne 

katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne 

spremembe podnebja).  

1,740 2 0,419 

UN42 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, 

izumrle.  
0,134 2 0,935 

UN43 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim 

evolucijskim prednikom. 
2,522 2 0,283 

P66 Vprašalnik je bil razumljiv. 4,004 2 0,135 

P67 Všeč mi je bilo sodelovati v raziskavi. 1,857 2 0,395 
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4.4 PORAZDELITEV ODGOVOROV DIJAKOV GLEDE NA SPOL  

 

V naši raziskavi nas je zanimalo tudi, ali so statistično pomembne razlike med odgovori 

deklet in fantov. Našli smo sedem razlik. Statistična pomembnost razlik je prikazana v 

preglednici 7, povprečne vrednosti in standardne deviacije za vsak spol posebej pa v 

prilogi D. 

V sklopu A (kreacionizem) smo našli le eno statistično pomembno razliko, in sicer pri 

trditvi A1 (Zemlja je stara manj kot 10.000 let), s katero so se bolj strinjala dekleta (M = 

1,22) kot fantje (M = 1,05). 

V sklopu B (evolucija) smo našli dve statistično pomembni razliki. Pri trditvi B6 

(Nekoliko manj kot polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih) so se bolj 

strinjala dekleta (M = 2,60) kot fantje (M = 2,29). Drugo statistično pomembno razliko 

smo našli pri trditvi B48 (V obdobjih milijonov let so se nekatere vrste rastlin in živali 

prilagodile in preživele, medtem ko so druge vrste izumrle). Pri tej trditvi so se ponovno 

bolj strinjala dekleta (M = 3,83) kot fantje (M = 3,65). 

V sklopu C (mejne vede) smo našli dve statistično pomembni razliki. Pri trditvi C59 

(Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika) so se bolj strinjala dekleta 

(M = 2,13) kot fantje (M = 1,85). Pri trditvi C60 (Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo 

položimo plemenite kristale) so se prav tako bolj strinjala dekleta (M = 2,13) kot fantje (M 

= 1,85). 

V sklopu UN (učni načrt) smo tudi našli dve statistično pomembni razliki. Pri trditvi UN 

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

variabilnost (raznolikost) določene lastnosti v populacij) so se bolj strinjala dekleta (M = 

3,61) kot fantje (M = 3,36). Zadnjo statistično razliko smo našli pri trditvi UN37 (Zemlja 

je stara približno 4,6 milijarde let), kjer so se dekleta ponovno bolj strinjala (M = 3,88) kot 

fantje (M = 3,42). 

Vprašalnik se je zdel dekletom kot fantom enako razumljiv in tudi sodelovanje v raziskavi 

je bilo obema spoloma enako všeč.  
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Preglednica 7: Statistična pomembnost razlik med odgovori dijakov različnega spola 

(statistično pomembne razlike so prikazane s krepkim tiskom; p ˂ 0,05) 

 Preizkus 

Mann-Whitney U 

Št Trditev U
 

Z P 

A1 Zemlja je stara manj kot 10000 let. 7028,500 -2,955 0,003 

A8 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 7660,000 -0,169 0,866 

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

Zemlji pojavil človek. 
7896,500 -0,014 0,989 

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

živali in prvi par ljudi. 
7595,000 -0,321 0,748 

A11 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so 

zapisani v Stari zavezi Svetega pisma. 
7880,500 -0,092 0,927 

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

razvili iz predhodnih oblik življenja.  
7159,500 -1,716 0,086 

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

da bi bilo mogoče življenje, še posebej življenje ljudi.  
7616,000 -0,580 0,562 

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

ustvaril milijone vrst. 
7539,000 -0,581 0,562 

A15 Bog je začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone let.  7328,500 -0,917 0,359 

A16 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh natančno tako, 

kot je nastalo. 
7274,000 -0,672 0,502 

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

pomeni, da mora obstajati neka višja sila ali Bog. 
7819,500 -0,015 0,988 

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

naključnih dogodkov. 
7295,500 -0,152 0,880 

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

mogli pojaviti zaradi naključnih dogodkov.  
7299,500 -0,862 0,389 

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

zaradi naključnih dogodkov. 
7241,500 -1,147 0,252 

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

posledica odločitve Boga ali neke druge višje sile.  
7531,500 -0,891 0,373 

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

živali in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 
7301,500 -1,087 0,277 

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

ljudi in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 

 

6848,000 -1,224 0,221 
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A32 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke 

višje sile, medtem ko so se druge lastnosti razvile z naravnim izborom.  
7454,500 -0,723 0,469 

A33 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile.  6847,500 -1,866 0,062 

A51 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega 

začetka.  
7377,000 -1,235 0,217 

A52 Ljudje in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega 

začetka. 
7228,000 -1,256 0,209 

B2 Ljudje smo se razvili iz opic. 7568,500 -0,887 0,375 

B3 Prvi ljudje smo živeli v istem času kot dinozavri. 7427,000 -1,186 0,236 

B4 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 7868,500 -0,215 0,829 

B5 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 6726,500 -1,904 0,057 

B6 Nekoliko manj kot polovica človeških genov je enakih kot pri 

šimpanzih. 
6563,000 -2,621 0,009 

B7 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 7008,500 -1,203 0,229 

B18 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 7705,000 -0,835 0,404 

B44 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 6778,500 -1,694 0,090 

B45 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije.  7489,000 -0,951 0,341 

B46 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 7730,000 -0,140 0,889 

B47 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 7027,500 -1,101 0,271 

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

prilagodile in preživele, medtem ko so druge vrste izumrle.  
6835,500 -2,451 0,014 

B49 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je 

naravni izbor. 
7882,500 -0,188 0,851 

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

naravni izbor.  
7917,500 -0,025 0,980 

B53 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve.  6844,500 -1,794 0,073 

B54 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne  razlage ali trditve, 

drugih pa ne. 
7793,500 -0,254 0,800 

C55 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 7553,500 -0,413 0,680 

C56 Akupunktura lahko olajša bolečine. 6923,500 -0,272 0,786 

C57 Revmatične bolečine se lahko zmanjša, če nosimo magnetno 

zapestnico. 
7151,000 -1,064 0,288 

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

šarenico v očesu. 
7462,000 -0,404 0,686 

C59 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika.  6568,000 -2,376 0,017 

C60 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale.  

 
6717,500 -2,109 0,035 



32               Janžekovič S. Poznavanje in sprejemanje evolucije med srednješolci na Dolenjskem. 

                 Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2016 

 

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

boleznimi bo nekdo zbolel.  
7088,500 -1,479 0,139 

C62 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko stanje 

drugih ljudi. 
7878,500 -0,184 0,854 

C63 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na spol 

otroka. 
7737,000 -0,543 0,587 

C64 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 7644,000 -0,506 0,613 

C65 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 7813,000 -0,439 0,661 

UN23 Čeprav se vrste med seboj razlikujejo po videzu, pa njihova notranja 

zgradba in podobnost kemijskih procesov kažeta, da so se razvile iz 

skupnega prednika.  

7903,000 -0,197 0,844 

UN26 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 7340,000 -1,155 0,248 

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

skozi mnoge generacije. 
7661,000 -0,655 0,512 

UN28 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski dejavniki 

so vzrok za evolucijo in raznovrstnost organizmov.  
6892,500 -1,822 0,068 

UN29 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih osebkov 

povzročajo variabilnost (raznolikost) določene lastnosti v populaciji.  
6358,000 -3,044 0,002 

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

njihovim potomcem omogočajo prednost pri preživetju in 

razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor). 

7686,500 -0,628 0,530 

UN31 Naravni izbor ni naključen. 7501,000 -0,184 0,854 

UN34 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti 

organizma nastajajo skozi mnoge generacije.  
7402,500 -1,059 0,289 

UN35 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma.  7375,500 -0,878 0,380 

UN36 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale 

oblike življenja.  
7662,500 -0,326 0,745 

UN37 Zemlja je stara približno 4,6 milijarde let. 6802,500 -2,407 0,016 

UN38 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 7456,000 -0,277 0,781 

UN39 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini 

spreminjale. 
7581,500 -0,592 0,554 

UN40 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 7145,000 -1,711 0,087 

UN41 Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne 

katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne 

spremembe podnebja).  

7296,500 -1,470 0,141 

UN42 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, 

izumrle.  
7517,000 -0,978 0,328 
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UN43 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim 

prednikom. 
7314,000 -0,774 0,439 

P66 Vprašalnik je bil razumljiv. 7941,500 -0,123 0,902 

P67 Všeč mi je bilo sodelovati v raziskavi. 7273,000 -1,307 0,191 
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5 RAZPRAVA  

 

Učitelji biologije naj bi učencem predstavili evolucijo že v osnovni šoli. V Sloveniji se 

učenci v skladu z učnim načrtom z evolucijo srečajo že v šestem razredu (Učni načrt. 

Program osnovna šola. Naravoslovje, 2011). Raziskava, opravljena v tujini (Welsh, 2011), 

pa kaže, da kar 21,1 % učiteljev ne sprejema koncepta evolucije. Tako marsikateri učitelj 

obide dejstvo, da evolucija temelji na znanstvenih dokazih, medtem ko kreacionizem teh 

dokazov nima. V raziskavi TIMSS leta 2011 so se slovenski osmošolci med 42 državami 

uvrstili na 6. mesto glede na naravoslovne dosežke in s tem pokazali nadpovprečno znanje 

tega področja (Pavešić in sod., 2012). V raziskavi PISA se je pokazalo, da slovenski 

učenke in učenci v primerjavi s svojimi vrstniki iz držav OECD v povprečju čutijo manjšo 

pripadnost šoli (predvsem učenci) in so manj prepričani, da jim bo vlaganje truda v šolsko 

delo v pomoč pri iskanju boljše zaposlitve v prihodnosti in vpisu na fakulteto (Štraus in 

sod., 2013). Tu zagotovo lahko najdemo izziv za naše učitelje, saj menimo, da prizadevno 

šolsko delo pomembno vpliva tudi na rezultate učenja. To lahko povežemo z našo 

raziskavo, v kateri smo ugotovili pomembne razlike v znanju med dijaki obeh šol, ki sta 

sodelovali. Ena izmed razlag, s katero lahko poskusimo pojasniti to razliko, je različno 

poučevanje; to učitelji, če se tega zavedajo, lahko spremenijo, in na ta način vplivajo na 

znanje svojih dijakov. Ob tem pa je seveda treba upoštevati tudi drugo možnost, in sicer, 

da se populaciji dijakov, ki se vpisujeta na vsako od obeh gimnazij, že v temelju 

razlikujeta v sposobnostih, delovnih navadah in motiviranosti.  

 

5.1 OSNOVNA ANALIZA 

 

Vprašalnik je vseboval štiri vsebinske sklope, in sicer kreacionizem (sklop A), evolucija 

(sklop B), mejne vede (sklop C) in učni načrt (sklop UN). Poleg tega smo preverili še 

odnos dijakov do raziskave, v kateri so sodelovali (zadnji 2 trditvi). 

Ugotovili smo, da se dijaki ne nagibajo v smer kreacionizma. Njihovi odgovori so namreč 

kazali nestrinjanje s kreacionizmom. Najbolj so se strinjali s trditvijo, da so arheološke 

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

vendar je bila tudi ta ocena še vedno pod povprečjem (M = 2, 37). 
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V drugem sklopu smo s 16 trditvami preverjali poznavanje dejstev, povezanih z evolucijo, 

ter sprejemanje in razumevanje evolucije. Dijaki so se strinjali (M = 2,93-3,86) z 10 

pravilnimi trditvami. Poleg tega se niso strinjali (M = 1,46-2,23) s štirimi nepravilnimi 

trditvami (B3, B47, B53, B6). To kaže na dobro poznavanje evolucije in sprejemanje 

evolucijske teorije. Napačno so odgovorili samo pri dveh trditvah: B5 in B2. Prvo napako 

(več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših; M = 2,30) lahko pripišemo 

dejstvu, da tega pri pouku niso obravnavali, saj gre za precejšno podrobnost glede na 

slovenski učni načrt (Učni načrt. Program osnovna šola. Biologija, 2011).  

Tretji sklop je bil povezan z mejnimi vedami. Trditve se nanašajo na astrologijo, 

alternativno medicino, telepatijo in psevdopsihoterapijo. Dijaki so tudi tu pokazali veliko 

zaupanje v znanost, saj je večina pravilno odgovorila na deset izmed enajstih trditev. 

Pokazalo se je, da ne verjamejo, na primer v astrologijo, učinkovitost zdravljenja s kristali, 

magneti ali polaganjem rok niti v telepatijo. Edina problematična je trditev C58 (mnoge 

bolezni lahko najdemo, če zdravnik pregleda šarenico v očesu), ki so jo ocenili s 

povprečno oceno 2,50. To pomeni, da znaten delež dijakov meni, da, je tak način 

diagnosticiranja bolezni učinkovit. 

V četrtem sklopu vprašalnika so zajete trditve iz slovenskega učnega načrta za biologijo v 

9. razredu (Učni načrt. Program osnovna šola. Biologija, 2011). Dijaki so se v tem sklopu 

nadpovprečno strinjali z vsemi trditvami (M = 2,65-3,69) in s tem pokazali dobro 

poznavanje in razumevanje evolucije. Najbolj so se strinjali s trditvijo, da je Zemlja stara 

približno 4,6 milijarde let. 

Pri zadnjih dveh trditvah (P66, P67) so dijaki izrazili, da je bil vprašalnik nadpovprečno 

razumljiv (M = 3,08) in da jim je bilo všeč sodelovati v raziskavi (M = 3,10), iz česar 

sklepamo, da so vprašalnik reševali dovolj odgovorno, da se na njihove odgovore lahko 

zanesemo. 

 

5.2 ODGOVORI UČENCEV GLEDE NA ŠOLO, KI JO OBISKUJEJO 

 

Želeli smo ugotoviti, ali se znanje in sprejemanje evolucije razlikujeta glede na šolo, ki jo 

dijaki obiskujejo. Med šolama smo našli 13 statistično pomembnih razlik. 

V sklopu A, ki je vključeval trditve, povezane s kreacionizmom, smo našli tri statistično 

pomembne razlike. Pri dveh so se k bolj pravilnim odgovorom nagibali dijaki šole 2, pri 
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eni pa dijaki šole 1. V sklopu B, ki je vključeval trditve, povezane z evolucijo, smo našli 

dve statistično pomembni razliki. Tu so večje poznavanje pokazali dijaki šole 2. V sklopu 

C, ki je vključeval mejne vede, se je pojavila ena statistično pomembna razlika. Tudi tu so 

bolj točno odgovorili dijaki šole 2. V četrtem sklopu (učni načrt) smo našli sedem 

statistično pomembnih razlik. Pri vseh sedmih trditvah so se bolj strinjali dijaki šole 2 kot 

dijaki šole 1, kar kaže na večje poznavanje vsebine, ki jo zahteva učni načrt, pri dijakih 

šole 2. 

Glede na vse te rezultate lahko zaključimo, da dijaki Gimnazije in srednje šole v Kočevju 

bolje poznajo in razumejo ter tudi bolj sprejemajo evolucijo v primerjavi z dijaki  Srednje 

šole Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici. Če naše ugotovitve primerjamo z raziskavo, ki jo je 

opravila Šurla (2016), lahko ugotovimo, da so bile tudi pri njenem vzorcu razlike med 

odgovori učencev različnih šol. Na podlagi tega lahko sklepamo, da so rezultati precej 

odvisni od načina poučevanja učiteljev. Tudi pri mednarodni raziskavi TIMSS 2011 sta pri 

naravoslovju dve slovenski šoli s povprečnim dosežkom presegli vse povprečne dosežke 

držav v raziskavi (Pavešić in sod., 2012), kar kaže na to, da se znanje med šolami lahko 

precej razlikuje. 

 

5.3 ODGOVORI UČENCEV GLEDE NA LETNIK, KI GA OBISKUJEJO 

 

V raziskavi smo želeli ugotoviti, ali so med dijaki razlike v razumevanju in sprejemanju 

evolucije glede na letnik, ki ga obiskujejo. Anketirali smo dijake od prvega do tretjega 

letnika. Med njimi smo našli 6 statistično pomembnih razlik. 

V sklopu A, ki je vključeval trditve, povezane s kreacionizmom, so bile tri statistično 

pomembne razlike. Dijaki tretjega letnika so se vedno najmanj nagibali h kreacionizmu. 

Dijaki prvega in drugega letnika so pri dveh trditvah odgovarjali podobno, pri enem pa so 

se dijaki prvega letnika najbolj nagibali h kreacionizmu. V sklopu C, ki je vključeval 

trditve, povezane z mejnimi vedami, smo našli tri statistično pomembne razlike. Pri vseh 

so v mejne vede najbolj verjeli dijaki prvega letnika in najmanj dijaki tretjega letnika. 

V preostalih dveh vsebinskih sklopih, ki sta vključevala splošne evolucijske trditve (sklop 

B) in evolucijske cilje iz učnega načrta (sklop UN), nismo našli statistično pomembnih 

razlik, kar pomeni, da med učenci prvega, drugega in tretjega letnika, ki obiskujejo 

program splošne gimnazije, ni razlik v poznavanju in sprejemanju evolucije. V času 
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srednješolskega izobraževanje torej svojega znanja o evoluciji ne poglobijo in ne razširijo 

pomembno. Menimo, da profesorji temu ne dajejo velikega poudarka. Možno je tudi, da 

profesorji evolucijo obravnavajo v tretjem in četrtem letniku. Po drugi strani pa se je 

izkazalo, da so dijaki tretjega letnika manj kot mlajši dijaki naklonjeni kreacionizmu in 

mejnim vedam. Tudi v raziskavi, ki jo je opravila Šurla (2016), najdemo razlike v 

sprejemanju kreacionizma v odvisnosti od starosti, in sicer so mu mlajši učenci bolj 

naklonjeni kot starejši. Se je pa pri njeni raziskavi pokazala pomembna razlika v 

poznavanju in sprejemanju evolucije - najstarejši so pokazali največ znanja, kar je 

pričakovano, saj je evolucija vključena v učni načrt prav v 9. razredu. Pri nas pa teh razlik 

med dijaki različnih starosti ni bilo.  

 

5.4 ODGOVORI UČENCEV GLEDE NA SPOL 

 

Ugotavljali smo tudi, ali so med dekleti in fanti razlike v poznavanju in sprejemanju 

evolucije. Našli smo sedem statistično pomembnih razlik. 

V sklopu A (kreacionizem) smo našli eno statistično pomembno razliko, pri kateri se je 

pokazalo večje znanje fantov kot deklet. V sklopu B (evolucija) smo našli dve statistično 

pomembni razliki. Pri eni so večje znanje pokazala dekleta, pri drugi pa fantje. V sklopu C 

(mejne vede) smo našli dve statistično pomembni razliki. Tu so fantje pri obeh trditvah 

pokazali manjše sprejemanje mejnih ved. V sklopu UN (učni načrt) smo tudi našli dve 

statistično pomembni razliki. Tu so dekleta pokazala večje poznavanje evolucijskih trditev 

kot fantje. 

Razlik med spoloma je torej malo. Dekleta se nekoliko bolj nagibajo k sprejemanju mejnih 

ved, v poznavanju in sprejemanju evolucije pa med spoloma skoraj ni razlike.  

Zanimivo je, da je Šurla (2016) v svoji raziskavi našla razlike med spoloma, saj so dekleta 

pokazala več znanja evolucijske teorije kot fantje. Pri starosti 15 let so dekleta in fantje na 

prehodu iz osnovne v srednjo šolo. Raziskava PISA iz leta 2011 je pokazala, da obstaja 

statistično pomembna razlika v znanju med dekleti in fanti. Razlika je sicer relativno 

majhna. Dosežki deklet in fantov pri naravoslovju vplivajo tudi na izbiro njihove poklicne 

poti (Štraus in sod., 2013). Prav tako je razlike v dosežkih med fanti in dekleti pokazala 

raziskava TIMSS. Pri slovenskih osmošolcih so imeli leta 1995 in 2003 dečki višje 
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dosežke od deklic. V letih 2007 in 2011 pa v naravoslovnih dosežkih ni bilo več statistično 

pomembnih razlik (Japelj Pavešić, Svetlik, Kozina, 2012). 

V raziskavi Millerja in sodelavcev (2006) so ugotovili, da dekleta bolj sprejemajo koncept 

kreacionizma in da jim biologija kot predmet v osnovni šoli bolj leži kot fantom. Mi večjih 

razlik v sprejemanju kreacionizma nismo našli. 

 

5.5 UPORABNOST NAŠIH UGOTOVITEV 

 

Glede na to, da med dijaki različnih letnikov nismo našli pomembnih razlik v znanju 

evolucije, bi bilo morda dobro v času izobraževanja postopoma večkrat vključiti nove 

vsebine evolucije, da bi tako z leti poglobili in razširili znanje. 

Ugotovili smo, da se dijaki ne nagibajo v smer kreacionizma in dobro poznajo evolucijsko 

teorijo, torej učitelji, kar se tega tiče, dobro opravljajo svojo nalogo.  

Glede na to, da so dekleta pokazale več znanja o evolucijskem razvoju, bi bilo smiselno 

premisliti, na kakšen način približati to tudi fantom. 
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6 SKLEPI 

 

Na začetku raziskave smo si zastavili šest raziskovalnih hipotez. Na temelju rezultatov 

smo dve hipotezi sprejeli v celoti, dve delno, dve pa smo zavrnili. 

Prvo hipotezo, ki pravi, da imajo dijaki v slovenskih gimnazijah zadovoljivo znanje o 

evolucijskem razvoju, smo sprejeli. Dijaki so namreč pravilno odgovorili na 33 od 

35 trditev, povezanih z evolucijo. 

Drugo hipotezo, ki pravi, da imajo dijaki višjih letnikov v našem vzorcu boljše znanje o 

evolucijskem razvoju kot dijaki nižjih letnikov, smo zavrnili. Med odgovori 

dijakov prvega, drugega in tretjega letnika namreč nismo našli statistično 

pomembnih razlik v poznavanju evolucije. 

Tretjo hipotezo, ki pravi, da med dekleti in fanti ni razlike v znanju o evolucijskem 

razvoju, smo delno sprejeli. Dekleta so samo pri štirih trditvah izmed 35, 

povezanih z evolucijo, odgovorila statistično pomembno drugače kot fantje. 

Četrto hipotezo, ki pravi, da dijaki v Sloveniji večinoma sprejemajo teorijo evolucije, smo 

sprejeli. To smo storili na temelju dejstva, da se dijaki niso strinjali s 

kreacionističnimi trditvami, obenem pa so pokazali dobro poznavanje evolucije. 

Peto hipotezo, ki pravi, da dijaki višjih letnikov v našem vzorcu v večji meri sprejemajo 

teorijo evolucije kot dijaki nižjih letnikov, smo zavrnili. Med dijaki različnih 

letnikov namreč ni bilo statistično pomembnih razlik v trditvah, povezanih z 

evolucijo, čeprav so bili dijaki tretjega letnika pri treh trditvah statistično 

pomembno manj naklonjeni kreacionizmu. 

Šesto hipotezo, ki pravi, da med dekleti in fanti ni razlike v tem, v kolikšni meri 

sprejemajo teorijo evolucije, smo delno sprejeli. Dekleta so pri štirih trditvah 

izmed 35, povezanih z evolucijo, odgovorila statistično pomembno drugače kot 

fantje. Obenem so dekleta bolj kot fantje sprejela le eno kreacionistično trditev.  
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7 POVZETEK 

 

Teorijo evolucije je postavil Darwin, ki je dejal, da so se vse vrste v daljšem časovnem 

obdobju razvile iz predhodnih vrst. Evolucijo v šoli najdemo v devetem razredu osnovne 

šole. Raziskave kažejo, da ljudje pogosto tudi v državah, ki na preverjanjih znanja sicer 

dosegajo visoko raven znanja naravoslovja, kljub temu dvomijo v teorijo evolucije. Zato 

smo v naši raziskavi preverili, kakšno znanje o evoluciji imajo naši gimnazijci in kakšen je 

njihov odnos do teorije evolucije. Preverili smo še, ali na to vplivajo šola, spol in starost 

dijakov.  

 

V raziskavo smo zajeli dve šoli na Dolenjskem. Vključili smo Srednjo šolo Josipa Jurčiča 

v Ivančni Gorici ter Gimnazijo in srednjo šolo v Kočevju. V raziskavo je bilo vključenih 

270 dijakov 1., 2. in 3. letnika. V obeh šolah smo vključili dijake, ki obiskujejo 

gimnazijski program. Podatke smo zbrali z anonimnim vprašalnikom, ki je vseboval 

anketna vprašanja in vprašanja za preverjanje znanja. Vprašalnik je vseboval 67 vprašanj. 

Dijaki so odgovarjali tako, da so svoje strinjanje z dano trditvijo ocenili s 4-stopenjsko 

Likertovo lestvico, na kateri je ocena 1 pomenila »nikakor se ne strinjam«, ocena 4 pa 

»zelo se strinjam«. Poznavanje naravoslovnih dejstev, povezanih z evolucijo, smo 

preverjali s štirimi sklopi trditev: kreacionizem, evolucija, mejne vede in učni načrt. 

Zbrane podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Uporabili smo 

neparametrične statistične teste. Statistično pomembnost razlik med odgovori učencev 

različne starosti smo ugotavljali s preizkusom Kruskal-Wallis, statistično pomembnost 

razlik med odgovori učencev različnega spola in kraja šolanja pa s preizkusom Mann-

Whitney. 

 

Rezultati so pokazali, da imajo dijaki zadovoljivo znanje o evoluciji in da ne sprejemajo 

idej kreacionizma. Ugotovili smo, da ni razlik med dijaki višjih in nižjih letnikov, kar nas 

je presenetilo, saj smo glede na učni načrt pričakovali več znanja pri višjih letnikih. Po 

pričakovanjih pa med dekleti in fanti nismo našli pomembnih razlik v tem, kako poznajo in 

sprejemajo evolucijo.  
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PRILOGE 

 

PRILOGA A: Vprašalnik 

Vprašalnik 
           

          

 Letnik:  1.  2.  3. 

Spol:  Ž   

M 

 

 

NAVODILO: Natančno preberi vsako trditev in ob njej obkroži, v kolikšni meri 

velja zate. Če se s posamezno trditvijo nikakor ne strinjaš, obkroži 1. Če se s trditvijo 

zelo strinjaš, obkroži 4. 

1 - Nikakor se ne strinjam  3 - Delno se strinjam      

2 - Ne strinjam se           4 - Zelo se strinjam 

 

Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami? 

1.  Zemlja je stara manj kot 10 000 let. 1 2 3 4 

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

3.  Prvi ljudje so živeli v istem času kot dinozavri. 1 2 3 4 

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

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

6.  Nekoliko manj kot  polovica človeških genov je enakih kot pri 

šimpanzih. 

1 2 3 4 

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

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

9.  Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na 

Zemlji pojavil človek. 

1 2 3 4 

10.  Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, rastline, 

živali in prvi par ljudi. 

1 2 3 4 

11.  Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so 

zapisani v Stari zavezi Svetega pisma. 

1 2 3 4 

12.  Ljudi je ustvaril Bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo 

razvili iz predhodnih oblik življenja. 

1 2 3 4 

13.  Bog je ustvaril temeljne zakone fizike in kemije v ravno pravšnji meri, 

da bi bilo mogoče življenje, še posebej življenje ljudi. 

1 2 3 4 

14.  Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi milijone let 

ustvaril milijone vrst. 

1 2 3 4 

15.  Bog je začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone let. 1 2 3 4 

16.  Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh natančno tako, 

kot je nastalo.  

1 2 3 4 

17.  Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno oblikovana, kar 

pomeni, da mora obstajati neka višja sila ali Bog. 

1 2 3 4 

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

19.  Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta in ne 1 2 3 4 



 

 

naključnih dogodkov. 

20.  Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se ne bi 

mogli pojaviti zaradi naključnih dogodkov ali genetskih sprememb 

(mutacij). 

1 2 3 4 

21.  Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi mogli razviti 

zaradi naključnih dogodkov. 

1 2 3 4 

22.  Genetske napake ne obstajajo – vse genetske spremembe (mutacije) so 

posledica odločitve Boga ali neke druge višje sile. 

1 2 3 4 

23.  Čeprav se vrste med seboj razlikujejo po videzu, pa njihova notranja 

zgradba in podobnost kemijskih procesov kažeta, da so se razvile iz 

istega skupnega prednika. 

1 2 3 4 

24.  Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij zato, da je oblikovala 

živali in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 

1 2 3 4 

25.  Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij zato, da je oblikovala 

ljudi in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 

1 2 3 4 

26.  Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 1 2 3 4 

27.  Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost vrst 

skozi mnoge generacije. 

1 2 3 4 

28.  Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski dejavniki 

so vzrok za evolucijo in raznovrstnost organizmov. 

1 2 3 4 

29.  Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih osebkov 

povzročajo variabilnost (raznolikost) določene lastnosti v populaciji. 

1 2 3 4 

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

njihovim potomcem omogočajo prednost pri preživetju in 

razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor). 

1 2 3 4 

31.  Naravni izbor ni naključen. 1 2 3 4 

32.  Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke 

višje sile, medtem ko so se druge lastnosti razvile z naravnim izborom. 

1 2 3 4 

33.  Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile. 1 2 3 4 

34.  Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti 

organizma nastajajo skozi mnoge generacije.  

1 2 3 4 

35.  Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma. 1 2 3 4 

36.  Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale 

oblike življenja.  

1 2 3 4 

37.  Zemlja je stara približno 4,6 milijarde let. 1 2 3 4 

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

39.  Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini 

spreminjale. 

1 2 3 4 

40.  Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 1 2 3 4 

41.  Evolucijo življenja na Zemlji so močno usmerjale tudi globalne 

katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne 

spremembe podnebja). 

1 2 3 4 

42.  Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, 

izumrle. 

1 2 3 4 

43.  Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim 

izvorom. 

1 2 3 4 

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

45.  Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije. 1 2 3 4 



 

 

46.  Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 1 2 3 4 

47.  Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 1 2 3 4 

48.  V obdobjih milijonov let  so se nekatere vrste rastlin in živali 

prilagodile in preživele, medtem ko so druge vrste izumrle.  

1 2 3 4 

49.  Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je 

naravni izbor.  

1 2 3 4 

50.  Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je 

naravni izbor.  

1 2 3 4 

51.  Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega 

začetka.  

1 2 3 4 

52.  Ljudje in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega 

začetka. 

1 2 3 4 

53.  Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve. 1 2 3 4 

54.  Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne razlage ali trditve, 

drugih pa ne. 

1 2 3 4 

55.  Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 1 2 3 4 

56.  Akupunktura lahko olajša bolečine.  1 2 3 4 

57.  Revmatične bolečine se zmanjšajo, če nosimo magnetno zapestnico. 1 2 3 4 

58.  Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik pregleda 

šarenico očesu. 

1 2 3 4 

59.  Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika. 1 2 3 4 

60.  Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale. 1 2 3 4 

61.  Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi 

boleznimi bo nekdo zbolel. 

1 2 3 4 

62.  Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko stanje 

drugih ljudi. 

1 2 3 4 

63.  Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na spol 

otroka. 

1 2 3 4 

64.  Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 1 2 3 4 

65.  Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 1 2 3 4 

66.  Vprašalnik je bil razumljiv. 1 2 3 4 

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

 

Hvala za sodelovanje! 



 

 

PRILOGA B: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dijaki dali pri vsaki trditvi (M) in njen standardni odklon (SD) glede na šolo, ki jo 

obiskujejo  

  Šola 1 Šola 2 

Št Trditev M SD M SD 

A1 Zemlja je stara manj kot 10000 let. 1,24 0,610 1,07 0,262 

B2 Ljudje smo se razvili iz opic. 2,99 0,992 3,13 0,932 

B3 Prvi ljudje smo živeli v istem času kot dinozavri. 1,48 0,710 1,44 0,766 

B4 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 3,29 0,793 3,39 0,673 

B5 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 2,23 0,874 2,37 0,823 

B6 Nekoliko manj kot polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih. 2,60 0,902 2,36 0,987 

B7 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 2,86 0,927 2,99 0,873 

A8 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 1,90 1,145 2,34 1,183 

A9 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 1,85 0,984 1,83 0,975 

A10 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, rastline, živali in prvi par ljudi. 1,67 0,996 1,57 0,914 

A11 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so zapisani v Stari zavezi Svetega pisma. 2,34 0,959 2,40 0,885 

A12 Ljudi je ustvaril Bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo razvili iz predhodnih oblik življenja.  1,70 0,984 1,64 0,861 

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

ljudi.  
1,95 1,080 1,85 1,012 

A14 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi milijone let ustvaril milijone vrst. 2,01 1,096 1,84 0,889 

A15 Bog je začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone let.  1,97 1,049 1,92 0,951 



 

 

A16 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh natančno tako, kot je nastalo. 1,85 1,001 1,79 0,959 

A17 Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno oblikovana, kar pomeni, da mora obstajati neka višja sila ali Bog. 2,22 1,123 2,23 1,029 

B18 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 3,81 0,569 3,91 0,393 

A19 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta in ne naključnih dogodkov. 2,11 0,944 2,08 0,976 

A20 Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se ne bi mogli pojaviti zaradi naključnih dogodkov.  2,47 1,037 2,25 0,987 

A21 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi mogli razviti zaradi naključnih dogodkov 2,35 0,990 2,24 0,949 

A22 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske napake (mutacije) so posledica odločitve Boga ali neke druge višje sile.  1,68 0,936 1,44 0,691 

UN23 Čeprav se vrste med seboj razlikujejo po videzu, pa njihova notranja zgradba in podobnost kemijskih procesov kažeta, 

da so se razvile iz skupnega prednika.  
3,27 0,673 3,25 0,761 

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

danes. 
2,02 0,978 2,07 0,920 

A25 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij zato, da je oblikovala ljudi in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 2,03 0,987 2,01 0,927 

UN26 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 3,39 0,759 3,55 0,642 

UN27 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost vrst skozi mnoge generacije. 3,51 0,595 3,69 0,557 

UN28 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski dejavniki so vzrok za evolucijo in raznovrstnost organizmov.  3,40 0,656 3,50 0,589 

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

lastnosti v populaciji.  
3,38 0,688 3,60 0,593 

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

preživetju in razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor). 
3,38 0,745 3,59 0,668 

UN31 Naravni izbor ni naključen. 2,53 0,967 2,76 0,977 

A32 Nekatere lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile, medtem ko so se druge lastnosti razvile z 2,05 0,986 1,97 0,868 



 

 

naravnim izborom.  

A33 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile.  1,83 0,968 1,80 0,880 

UN34 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti organizma nastajajo skozi mnoge generacije.  3,35 0,659 3,48 0,633 

UN35 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma.  2,89 0,924 2,90 0,858 

UN36 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike življenja.  3,48 0,648 3,50 0,696 

UN37 Zemlja je stara približno 4,6 milijarde let. 3,42 0,717 3,91 3,368 

UN38 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 2,86 0,846 3,07 0,842 

UN39 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale. 3,46 0,697 3,54 0,685 

UN40 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 3,60 0,587 3,63 0,536 

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

globalne spremembe podnebja).  
3,53 0,721 3,69 0,592 

UN42 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, izumrle.  3,59 0,682 3,69 0,646 

UN43 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim prednikom. 2,89 0,699 2,97 0,681 

B44 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 3,11 0,825 3,18 0,805 

B45 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije.  2,91 0,860 3,15 0,774 

B46 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 3,23 0,742 3,25 0,739 

B47 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 1,76 0,827 1,64 0,750 

B48 V obdobjih milijonov let so se nekatere vrste rastlin in živali prilagodile in preživele, medtem ko so druge vrste izumrle.  3,74 0,495 3,79 0,525 

B49 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor. 3,18 0,729 3,32 0,700 

B50 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor.  3,11 0,757 3,14 0,806 

A51 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka.  1,57 0,765 1,49 0,749 



 

 

A52 Ljudje in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka. 1,68 0,900 1,45 0,778 

B53 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve.  2,09 0,881 2,33 0,868 

B54 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne  razlage ali trditve, drugih pa ne. 2,90 0,933 3,01 0,912 

C55 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 2,86 0,905 3,24 0,904 

C56 Akupunktura lahko olajša bolečine. 2,88 0,779 3,00 0,760 

C57 Revmatične bolečine se lahko zmanjša, če nosimo magnetno zapestnico. 2,15 0,860 2,16 0,805 

C58 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik pregleda šarenico očesu. 2,39 0,796 2,58 0,786 

C59 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika.  2,03 0,974 2,04 0,921 

C60 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale.  1,80 0,826 1,84 0,797 

C61 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi boleznimi bo nekdo zbolel.  2,87 1,109 2,99 1,103 

C62 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko stanje drugih ljudi. 2,83 1,105 2,70 1,064 

C63 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na spol otroka. 1,42 0,668 1,44 0,608 

C64 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 1,65 0,810 1,54 0,791 

C65 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 2,12 0,954 2,07 0,946 

P66 Vprašalnik je bil razumljiv. 3,04 0,920 3,11 0,755 

P67 Všeč mi je bilo sodelovati v raziskavi. 2,95 0,924 3,23 0,871 

 

  



 

 

PRILOGA C: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dijaki dali pri vsaki trditvi (M) in njen standardni odklon (SD) glede na letnik, ki ga 

obiskujejo 

  1. letnik 2. letnik 3. letnik 

Št Trditev M SD M SD M SD 

A1 Zemlja je stara manj kot 10000 let. 1,18 0,490 1,22 0,583 1,08 0,315 

B2 Ljudje smo se razvili iz opic. 3,02 0,965 2,95 1,084 3,23 0,844 

B3 Prvi ljudje smo živeli v istem času kot dinozavri. 1,47 0,770 1,50 0,726 1,43 0,740 

B4 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 3,36 0,742 3,45 0,602 3,32 0,775 

B5 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 2,27 0,867 2,21 0,804 2,42 0,864 

B6 Nekoliko manj kot polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih. 2,43 0,940 2,52 1,015 2,49 0,921 

B7 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 2,84 0,926 2,90 0,919 3,09 0,851 

A8 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 2,32 1,264 2,39 1,193 1,76 1,015 

A9 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 1,90 0,959 1,96 1,039 1,68 0,887 

A10 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, rastline, živali in prvi par ljudi. 1,68 1,023 1,59 0,904 1,54 0,888 

A11 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so zapisani v Stari zavezi Svetega pisma. 2,39 0,900 2,46 0,918 2,31 0,900 

A12 Ljudi je ustvaril Bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo razvili iz predhodnih oblik življenja.  1,85 1,072 1,65 0,818 1,48 0,756 

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

posebej življenje ljudi.  
2,03 1,071 1,92 1,064 1,74 0,972 

A14 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi milijone let ustvaril milijone vrst. 2,06 1,032 2,01 0,965 1,69 0,904 

A15 Bog je začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone let.  2,15 1,050 1,96 0,917 1,72 0,930 



 

 

A16 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh natančno tako, kot je nastalo. 1,88 0,957 1,94 1,020 1,63 0,906 

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

sila ali Bog. 
2,32 1,084 2,28 1,054 2,08 1,045 

B18 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 3,90 0,404 3,85 0,488 3,82 0,565 

A19 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta in ne naključnih dogodkov. 2,24 0,947 2,13 0,948 1,91 0,956 

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

dogodkov.  
2,47 0,958 2,39 1,029 2,20 1,043 

A21 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi mogli razviti zaradi naključnih dogodkov 2,35 0,910 2,38 1,022 2,17 0,969 

A22 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske napake (mutacije) so posledica odločitve Boga ali neke druge 

višje sile.  
1,65 0,935 1,47 0,707 1,48 0,742 

UN23 Čeprav se vrste med seboj razlikujejo po videzu, pa njihova notranja zgradba in podobnost kemijskih 

procesov kažeta, da so se razvile iz skupnega prednika.  
3,32 0,687 3,24 0,699 3,21 0,756 

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

kot so danes. 
2,15 0,983 2,10 0,915 1,90 0,898 

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

kot so danes. 
2,11 0,982 2,00 0,924 1,92 0,924 

UN26 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 3,52 0,709 3,54 0,649 3,39 0,704 

UN27 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost vrst skozi mnoge generacije. 3,54 0,623 3,66 0,556 3,64 0,546 

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

organizmov.  
3,40 0,635 3,45 0,672 3,48 0,581 

UN29 Naključne mutacije (spremembe) v molekuli DNA različnih osebkov povzročajo variabilnost (raznolikost) 3,47 0,623 3,54 0,691 3,52 0,617 



 

 

določene lastnosti v populaciji.  

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

prednost pri preživetju in razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor). 
3,42 0,754 3,54 0,706 3,49 0,682 

UN31 Naravni izbor ni naključen. 2,67 0,991 2,68 0,962 2,62 0,966 

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

lastnosti razvile z naravnim izborom.  
2,06 0,981 2,10 0,915 1,88 0,866 

A33 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile.  1,97 1,022 1,89 0,897 1,62 0,788 

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

generacije.  
3,38 0,683 3,41 0,642 3,47 0,634 

UN35 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma.  2,92 0,842 3,00 0,888 2,72 0,921 

UN36 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike življenja.  3,57 0,621 3,45 0,724 3,49 0,619 

UN37 Zemlja je stara približno 4,6 milijarde let. 3,47 0,755 4,08 4,786 3,62 0,605 

UN38 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 2,95 0,932 3,11 0,790 2,95 0,795 

UN39 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale. 3,45 0,757 3,50 0,605 3,55 0,696 

UN40 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 3,55 0,545 3,62 0,590 3,67 0,554 

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

asteroidov, globalne spremembe podnebja).  
3,55 0,741 3,66 0,603 3,68 0,588 

UN42 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, izumrle.  3,67 0,638 3,64 0,695 3,63 0,685 

UN43 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim prednikom. 2,95 0,605 2,84 0,715 3,00 0,718 

B44 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 3,12 0,726 3,22 0,821 3,16 0,855 

B45 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije.  3,04 0,811 3,19 0,753 2,94 0,814 



 

 

B46 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 3,25 0,820 3,34 0,671 3,16 0,680 

B47 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 1,75 0,838 1,69 0,803 1,68 0,725 

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

vrste izumrle.  
3,77 0,473 3,78 0,446 3,73 0,608 

B49 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor. 3,23 0,723 3,32 0,685 3,25 0,714 

B50 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor.  3,10 0,743 3,15 0,844 3,16 0,748 

A51 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka.  1,62 0,791 1,52 0,784 1,44 0,680 

A52 Ljudje in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka. 1,65 0,878 1,53 0,864 1,47 0,783 

B53 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve.  2,25 0,861 2,39 0,819 2,12 0,932 

B54 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne  razlage ali trditve, drugih pa ne. 2,99 0,872 2,89 0,875 3,02 0,961 

C55 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 2,89 0,915 3,06 0,893 3,27 0,918 

C56 Akupunktura lahko olajša bolečine. 2,93 0,777 2,96 0,806 2,95 0,761 

C57 Revmatične bolečine se lahko zmanjša, če nosimo magnetno zapestnico. 2,29 0,906 2,15 0,753 2,03 0,818 

C58 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik pregleda šarenico očesu. 2,40 0,756 2,63 0,808 2,51 0,816 

C59 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika.  2,25 0,950 1,92 0,947 1,87 0,863 

C60 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale.  2,04 0,891 1,85 0,776 1,58 0,683 

C61 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi boleznimi bo nekdo zbolel.  2,88 1,143 2,96 1,098 3,06 1,029 

C62 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko stanje drugih ljudi. 2,72 1,174 2,72 1,014 2,84 1,035 

C63 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na spol otroka. 1,52 0,678 1,47 0,624 1,34 0,612 

C64 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 1,73 0,854 1,49 0,710 1,56 0,821 

C65 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 2,10 0,966 2,03 0,906 2,11 0,962 



 

 

P66 Vprašalnik je bil razumljiv. 3,11 0,775 3,19 0,839 2,95 0,896 

P67 Všeč mi je bilo sodelovati v raziskavi. 3,12 0,915 3,22 0,854 3,05 0,880 

 

  



 

 

PRILOGA D: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dijaki dali pri vsaki trditvi (M) in njen standardni odklon (SD) glede na spol 

  Dekleta Fantje 

Št Trditev M SD M SD 

A1 Zemlja je stara manj kot 10000 let. 1,22 0,563 1,05 0,215 

B2 Ljudje smo se razvili iz opic. 3,03 1,000 3,16 0,883 

B3 Prvi ljudje smo živeli v istem času kot dinozavri. 1,50 0,761 1,39 0,703 

B4 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 3,37 0,713 3,35 0,737 

B5 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 2,21 0,827 2,42 0,884 

B6 Nekoliko manj kot polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih. 2,60 0,911 2,29 0,992 

B7 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 2,89 0,883 3,01 0,917 

A8 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 2,14 1,163 2,15 1,238 

A9 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 1,84 0,952 1,86 0,999 

A10 Bog je v zadnjih 10.000 letih ustvaril vesolje, Zemljo, zvezde, rastline, živali in prvi par ljudi. 1,63 0,941 1,60 0,967 

A11 Arheološke najdbe so potrdile resničnost ljudi in dogodkov, kot so zapisani v Stari zavezi Svetega pisma. 2,38 0,849 2,39 0,992 

A12 Ljudi je ustvaril Bog v dokončni obliki, kar pomeni, da se nismo razvili iz predhodnih oblik življenja.  1,60 0,894 1,77 0,937 

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

ljudi.  
1,86 1,017 1,96 1,084 

A14 Bog je posegel v evolucijo (razvoj) živih bitij in je skozi milijone let ustvaril milijone vrst. 1,89 0,981 1,96 0,994 

A15 Bog je začel evolucijo (razvoj) in ga vodil skozi milijone let.  1,88 0,939 2,03 1,063 

A16 Sveto pismo opisuje stvaritev življenja v šestih dneh, natančno tako, kot je nastalo. 1,77 0,946 1,87 1,007 

A17 Pri vseh živih bitjih vidimo dokaze, da so bila načrtno oblikovana, kar pomeni, da mora obstajati neka višja sila ali Bog. 2,22 1,031 2,23 1,122 



 

 

B18 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 3,86 0,465 3,87 0,522 

A19 Izvor vsega življenja v vesolju je rezultat premišljenega načrta in ne naključnih dogodkov. 2,08 0,948 2,10 0,974 

A20 Ljudje smo tako zapletena, napredna in edinstvena bitja, da se ne bi mogli pojaviti zaradi naključnih dogodkov.  2,40 1,032 2,28 0,991 

A21 Življenjski procesi v celicah so tako zapleteni, da se ne bi mogli razviti zaradi naključnih dogodkov. 2,36 0,964 2,21 0,977 

A22 Genetske napake ne obstajajo – vse genetske napake (mutacije) so posledica odločitve Boga ali neke druge višje sile.  1,51 0,801 1,59 0,822 

UN23 Čeprav se vrste med seboj razlikujejo po videzu, pa njihova notranja zgradba in podobnost kemijskih procesov kažeta, 

da so se razvile iz skupnega prednika.  
3,25 0,726 3,26 0,737 

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

danes. 
2,01 0,924 2,14 0,980 

A25 Višja sila je vodila evolucijo (razvoj) živih bitij zato, da je oblikovala ljudi in druga živa bitja v taki obliki, kot so danes. 1,97 0,948 2,12 0,967 

UN26 Evolucija je ena od temeljnih značilnosti življenja. 3,45 0,668 3,51 0,726 

UN27 Evolucija je proces, s katerim se je postopno razvila raznovrstnost vrst skozi mnoge generacije. 3,63 0,560 3,56 0,621 

UN28 Genetska variabilnost (genetska spremenljivost) in okoljski dejavniki so vzrok za evolucijo in raznovrstnost organizmov.  3,50 0,609 3,36 0,639 

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

lastnosti v populaciji.  
3,61 0,589 3,36 0,696 

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

preživetju in razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor). 
3,51 0,707 3,45 0,722 

UN31 Naravni izbor ni naključen. 2,64 1,007 2,69 0,923 

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

naravnim izborom.  
1,99 0,945 2,05 0,885 

A33 Vse lastnosti pri ljudeh so rezultat premišljenega načrta neke višje sile.  1,74 0,899 1,95 0,948 



 

 

UN34 Evolucija je postopen proces, v katerem nove zapletene lastnosti organizma nastajajo skozi mnoge generacije.  3,46 0,618 3,37 0,683 

UN35 Mutacije so naključne in niso usmerjene v izboljšanje organizma.  2,92 0,893 2,82 0,895 

UN36 Fosili kažejo, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike življenja.  3,50 0,658 3,48 0,672 

UN37 Zemlja je stara približno 4,6 milijarde let. 3,88 3,314 3,42 0,746 

UN38 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 2,99 0,814 3,00 0,879 

UN39 Obstajajo dokazi, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale. 3,54 0,649 3,46 0,751 

UN40 Z evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 3,67 0,498 3,52 0,639 

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

globalne spremembe podnebja).  
3,70 0,551 3,52 0,778 

UN42 Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki so živele v preteklosti, izumrle.  3,67 0,667 3,63 0,656 

UN43 Enotnost vsega živega je mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim prednikom. 2,97 0,621 2,87 0,779 

B44 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 3,23 0,757 3,03 0,891 

B45 Dobro poznam (Darwinovo) teorijo evolucije.  3,01 0,767 3,06 0,890 

B46 Teorijo evolucije podpirajo najdbe fosilov. 3,27 0,631 3,18 0,883 

B47 Za teorijo evolucije ni nobenih dokazov. 1,66 0,747 1,79 0,844 

B48 V obdobjih milijonov let so se nekatere vrste rastlin in živali prilagodile in preživele, medtem ko so druge vrste izumrle.  3,83 0,408 3,65 0,639 

B49 Živali in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor. 3,26 0,684 3,26 0,740 

B50 Ljudje in druga živa bitja so se razvili zaradi naravnih procesov, kot je naravni izbor.  3,16 0,715 3,11 0,851 

A51 Živali in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka.  1,49 0,743 1,60 0,770 

A52 Ljudje in druga živa bitja obstajajo v sedanji obliki že od samega začetka. 1,51 0,818 1,64 0,876 

B53 Znanost lahko preveri nadnaravne razlage ali trditve.  2,16 0,877 2,37 0,874 



 

 

B54 Znanost lahko preveri samo nekatere nadnaravne  razlage ali trditve, drugih pa ne. 2,95 0,931 3,00 0,863 

C55 Astrologija ne daje podrobnih in točnih napovedi. 3,13 0,843 3,02 1,019 

C56 Akupunktura lahko olajša bolečine. 2,95 0,809 2,94 0,723 

C57 Revmatične bolečine se lahko zmanjša, če nosimo magnetno zapestnico. 2,20 0,819 2,09 0,864 

C58 Mnoge bolezni lahko najdemo (diagnosticiramo), če zdravnik pregleda šarenico v očesu. 2,53 0,709 2,48 0,912 

C59 Nekateri ljudje lahko zdravijo s polaganjem dlani na bolnika.  2,13 0,930 1,85 0,912 

C60 Vnetja lahko ozdravimo, če na kožo položimo plemenite kristale.  1,89 0,801 1,69 0,801 

C61 Položaj nebesnih teles ob rojstvu ne vpliva na to, za kakšnimi boleznimi bo nekdo zbolel.  3,04 1,068 2,83 1,118 

C62 Ni dokazov, da bi naša molitev pomagala izboljšati bolezensko stanje drugih ljudi. 2,77 1,086 2,75 1,064 

C63 Z nihanjem nihala nad trebuhom nosečnice je mogoče vplivati na spol otroka. 1,42 0,613 1,48 0,682 

C64 Nekateri ljudje lahko premikajo predmete s pomočjo misli. 1,55 0,731 1,66 0,895 

C65 Nekateri ljudje lahko prenašajo misli na druge ljudi (telepatija). 2,09 0,921 2,05 0,979 

P66 Vprašalnik je bil razumljiv. 3,08 0,844 3,07 0,839 

P67 Všeč mi je bilo sodelovati v raziskavi. 3,06 0,909 3,21 0,848 

 


