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1 UVOD 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Teorija evolucije človeka je v slovenski učni načrt biologije vključena že vse od leta 1945 

(Vesel, 1977). Danes pa je predvidena ob koncu 9. razreda z le enim operativnim ciljem, ki od 

učencev pričakuje, da znajo razložiti izvor primatov in človeka ter sorodnost človeka z 

drugimi primati (Vilhar idr., 2011). 

Učenci niso zmožni povezati evolucije s svojimi preteklimi izkušnjami (Heddy in Sinatra, 

2013). Poučevanje in razumevanje je zato težavno za učence ter tudi učitelje (Povšič, 2012). 

Pomagati učencem, da bi razumeli evolucijo človeka, temelji na preoblikovanju preteklega 

znanja in ne na nalaganju znanja (Sinatra, Brem in Evans, 2008). Pri usvajanju znanja 

evolucije človeka pogosto naletimo na napačne predstave (Cunningham in Wescott, 2009). 

Težava učiteljev je, da težko sledijo novim in novim odkritjem na tem področju (Bajd, 2012). 

V devetem razredu morajo predelati veliko različnih tem v zelo kratkem času, čemur sledijo 

številne težave pri razumevanju evolucije človeka (Povšič, 2012).  

V raziskavah so ugotovili, da imajo učenci tipične napačne predstave, na primer, da je človek 

živel skupaj z dinozavri, pogosto ne vedo, od kod je prišel človek v Evropo in kako velike 

možgane je imel. Težave pa imajo tudi s časovno opredelitvijo (Bajd in Matyašek, 2009). 

Učenci pogosto menijo, da se je človek razvil po linearni poti iz šimpanza (Johnson, Smith, 

Pobiner in Schrein, 2012). Velike težave se pojavljajo zaradi nasprotja med vero in znanostjo 

(Pečoler, 2010).  

1.2 CILJI 

Z diplomskim delom smo želeli ugotoviti, kakšno znanje imajo učenci osmih in devetih 

razredov osnovne šole o evoluciji človeka. Preveriti smo želeli, ali je to znanje povezano s 

spolom in starostjo učencev ter šolo, ki jo obiskujejo. Zanimalo nas je tudi, ali se pri naših 

učencih pojavljajo enake napačne predstave kot pri učencih drugih držav, kot smo jih zasledili 

v literaturi (Bajd in Matyašek, 2009; Johnson idr., 2012; Pečoler, 2010; Nhem in Shonefeld, 

2007; Ha, Haury in Nhem, 2012; Reiss, 2008; Rufo, Capocasa, Maracari, D’arcangelo in 

Danubio, 2013). 
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1.3 HIPOTEZE 

Postavili smo naslednje hipoteze:  

1. Učenci 8. in 9. razreda osnovne šole imajo zadovoljivo znanje o evoluciji človeka. Kot 

zadovoljivo bomo vrednotili znanje, ki presega 60 % doseženih točk na testu znanja. 

2. Učenci 9. razreda imajo boljše znanje o evoluciji človeka od učencev 8. razreda. 

3. Med dekleti in fanti ni razlike v znanju o evolucije človeka.  

4. Med učenci različnih šol so razlike v znanju o evoluciji človeka. 

5. Učenci 8. in 9. razredov imajo značilne napačne predstave o evoluciji človeka. 

6. Med učenci 8. in 9. razredov ni razlike niti v količini, niti v kakovosti napačnih predstav o 

evoluciji človeka. 

7. Med dekleti in fanti ni razlike niti v količini, niti v kakovosti napačnih predstav o evoluciji 

človeka. 

8. Med učenci različnih šol ni razlike niti v količini, niti v kakovosti napačnih predstav o 

evoluciji človeka. 
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2 PREGLED LITERATURE 

2.1 PREUČEVANJE EVOLUCIJE ČLOVEKA 

Veda o evoluciji človeka je paleoantropologija. Temelji na odkrivanju fosilov in ostalih 

dokazov o obstoju naših prednikov. Ukvarja se tudi z razlogi, ki so ključni za uspeh naše 

vrste. Te razloge najde v družbi, in sicer v osebnih odnosih, jeziku, sodelovanju in skupnem 

življenju. Danes pa predvsem v razvoju tehnologije (Bajd, 2012). Je relativno mlada veda, saj 

je bila priznana šele v sredini 19. stoletja z odkritjem neandertalskih okostij, najdenih v dolini 

Neandertal (Bajd, 2012).  

Po drugi svetovni vojni se je paleantropologija začela s prof. Božom Škerljem razvijati tudi v 

Sloveniji. Prof. Škerlj je poleg številnih strokovnih knjig napisal tudi nekaj učbenikov za 

osnovne in srednje šole. Tako smo Slovenci dobili literaturo o evoluciji, ki je napisana v 

enostavnem in bralcem prijaznem slogu. Danes je literature v slovenščini na tem področju vse 

manj, saj založniki menijo, da se ne izplača tiskati knjig za tako specifično področje. Starejše 

knjige pa postajajo zastarele, saj se naše poznavanje evolucije človeka z novimi odkritji hitro 

spreminja (Bajd, 2012).  

V preteklosti se je izraz pismenost nanašal na branje in pisanje. Danes, ko smo pismeni skoraj 

vsi, večino informacij dobimo z interneta in televizije. Sposobnost branja in pisanja v 

današnjem svetu ni več dovolj. Obkroženi smo z veliko količino informacij, ki so nepopolne, 

zavajajoče, pristranske ali celo napačne. V takšnem okolju je potrebno vrednotenje, analiza in 

kritičnost do literature, ki nas obdaja (Vilar, 2009).  

Tako imajo tudi učitelji vse več dela in težav pri poučevanju evolucije človeka.  

2.2 TEŽAVE PRI POUČEVANJU EVOLUCIJE ČLOVEKA 

Vse ljudi globoko v sebi zanima, kako je nastala in se razvijala naša vrsta. Zanimanje je pri 

otrocih še toliko večje. Iz knjig, risank in ostale literature že poznajo dinozavre in pred nami 

živeče človečnjake. To pa lahko učitelji izkoristimo za poučevanje (Bajd, 2012). Heddy in 

Sinatra (2013) menita, da je znanje evolucije človeka pomembno, saj lahko spremeni in 

obogati naš pogled na svet. Žal pa učenci niso zmožni povezati evolucije s svojimi preteklimi 

izkušnjami. Ingram in Nelson (2006) ugotavljata, da predhoden odnos do evolucije človeka 

zelo vpliva na učenčevo končno znanje. Največ so se namreč naučili tisti učenci, ki so imeli 

do evolucije nevtralen odnos. Tisti, ki so imeli predhodno negativen odnos, so se naučili 
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najmanj. Negativen odnos lahko izboljšamo tako, da si pri poučevanju pomagamo z modeli 

človeških lobanj.  

Poučevanje evolucije človeka je težavno tako za učitelje kot tudi za učence (Povšič, 2012). Za 

učitelje predstavlja velik izziv, saj morajo učencem pokazati svet na drugačen način, kot jim 

ga kaže vsakdanje življenje. Pomagati ljudem, da bi razumeli evolucijo, navadno ne temelji na 

nalaganju znanja, ampak na preoblikovanju in usvajanju novega (Sinatra idr., 2008). Velika 

povezava je med učenčevim razumevanjem evolucije in sprejemanjem evolucijske teorije 

(Sinatra, Southerland, McConaughy in Demastes, 2003). Pri tem se pojavljajo napačne 

predstave, ki so lahko globoko zakoreninjene. Ne moremo jih izkoreniniti le s predstavitvijo 

pravilnih predstav. Učenci morajo snov tudi razumeti, da jo lahko sprejmejo in prevzamejo 

kot pravilno. Ugotovili so, da imajo učenci velike težave pri razumevanju evolucije človeka 

(Cunningham in Wescott, 2009). Ves čas odkrivajo nova in nova odkritja in s tem pridobivajo 

boljši vpogled v razvoj človeške vrste. Temu pa učitelji težko sledijo, zato bi bila potrebna 

dodatna izobraževanja za učitelje (Bajd, 2012).  

Znanje učencev je pogosto povezano z znanjem in zanimanjem njihovih učiteljev. Tako so se 

v Sloveniji (Bajd in Matyašek, 2009) odločili izpeljati anketo, s katero bi preverili znanje 

bodočih učiteljev biologije pred vstopom na fakulteto in po tem, ko fakulteto zapustijo. 

Rezultate so primerjali z rezultati čeških študentov. Predvidevali so, da bodo imeli češki 

študenti boljše znanje, saj so tam našli veliko človeških okostij. V raziskavi je sodelovalo 82 

slovenskih in 79 čeških študentov. Ugotovili so, da imajo naši študenti več težav s časovno 

razporeditvijo. Pojavila pa se je tudi tipična napačna predstava, da je človek živel skupaj z 

dinozavri. Ta najverjetneje izhaja še iz otroštva, saj v risankah pogosto sobivajo ljudje in 

dinozavri. Druga težava je v tem, da študenti ne vedo, od kod je prišel človek v Evropo. 

Pogosto se pojavljajo odgovori, da je prišel iz Avstralije ali iz Amerike (Bajd in Matyašek, 

2009). Študenti tudi ne vedo, kje so živeli prvi človečnjaki. Večina meni, da so bila prva 

bivališča jame (Bajd, 2010). Težave se pojavljajo tudi pri primerjavi velikosti možganov. 

Veliko študentov namreč meni, da so imeli prvi človečnjaki zelo podobne možgane, kot jih 

ima danes sodobni človek. Glede na vse te težave sklepamo, da veliko bolje poznajo 

neandertalca, kot pa prve človečnjake, kot je denimo avstralopitek (Bajd in Matyašek, 2009).  

Šole in slovenski mediji evoluciji človeka ne posvečajo veliko pozornosti. Po drugi strani pa 

na vsakem koraku slišimo o novih odkritjih in se jih zavedamo, le da jim posvečamo premalo 
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pozornosti. Vzrok za to je najverjetneje v učnem načrtu (Bajd, 2012). Učitelji morajo v 

devetem razredu predelati veliko različnih tem v zelo kratkem času, kar je razlog za številne 

težave pri razumevanju (Povšič, 2012). Tako se učenci bistva naučijo le na pamet, ne znajo pa 

jih razložiti (Bajd, 2012). Na testu, ki ga je Povšič (2012) izvedel v slovenskih osnovnih in 

srednjih šolah, je bil povprečni dosežek učencev le 58 %. Večina vprašanj na tem testu je bila 

povezana z življenjem neandertalca, eno vprašanje pa je spraševalo po izvoru njihovega 

znanja. Pri tem vprašanju je večina učencev (82 %) odgovorila, da so ga pridobili pri pouku 

zgodovine. Na drugem mestu je bil odgovor muzeji in razstave, na tretjem pa televizija in 

internet. Pouk biologije je bil šele na četrtem mestu (Povšič, 2012).  

Pogosto ljudje menijo, da se je človek razvil po linearni poti iz opic oziroma natančneje iz 

šimpanza. To nam kaže, da ne poznajo dejstva, da imamo z opicami le skupnega prednika, 

potem pa sta šla razvoj šimpanza in razvoj človeka vsak v svojo smer (Johnson idr., 2012).  

Eden od razlogov za slabo znanje o evoluciji človeka je tudi ta, da ljudje ne ločijo med 

ljudsko razlago in pravo znanstveno teorijo. Drugi razlog, ki izhaja iz prvega, je večno 

nasprotje med vero in znanostjo (Pečoler, 2010). Za znanost je značilno, da je podprta z 

dokazi. Pri evoluciji pa je to velika težava, saj so dokazi večinoma fosili in pogosto se dogaja, 

da vmesne stopnje še niso znane (Nhem in Shonefeld, 2007). Po drugi strani pa ima vera še 

danes veliko moč (Cunningham in Wescott, 2009), kar je vzrok, da verni učenci težje 

sprejmejo druge razlage. Tem bi bilo treba pred obravnavo snovi razložiti, kako se znanstvena 

teorija razlikuje od ostalih teorij (Pečoler, 2010). Nemalokrat se zgodi, da vera označi 

evolucijo kot zlo in ne kot pravilno znanstveno teorijo. Na naše sprejemanje pa ima vpliv tudi 

okolje, ki nas pogosto vodi k veri (Williams, 2009). Pojavlja se vprašanje, ali poučevati 

evolucijo človeka ali ne, ker je v nasprotju z vero. Ponekod v tujini so evolucijo dolga leta 

izključevali iz učnih načrtov, danes pa je ena izmed ključnih strok biologije. Pomembno 

vprašanje je, ali si lahko hkrati veren in še zaupaš evoluciji (McKeachie, Lin in Strayer, 

2002). Zaradi vere postanejo posamezniki nezmožni po lastni volji presojati o tem, kar jim 

kažejo znanstveni dokazi (Nedelson in Sinatra, 2009). Mnogi ljudje, med njimi tudi učitelji 

biologije, ne sprejemajo evolucijske teorije kot pravilne. Ha idr. (2012) so ugotovili, da se 

pojavljajo velika odstopanja med znanjem in sprejemanjem teorije evolucije človeka. Iz tega 

izhaja tudi ena izmed napačnih predstav, da je Zemlja stara 10.000 let, kar je zapisano v 
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bibliji. Kreacionisti nikakor ne sprejemajo dejstva, da imajo opice in človek skupnega 

prednika (Reiss, 2008). 

2.2.1 RAZISKAVE 

Slabo znanje evolucije človeka potrjuje tudi raziskava TIMSS, ki je bila izpeljana leta 1995 v 

več kot 40 državah. V tej raziskavi je sodelovalo 371 naših učencev sedmih in 344 učencev 

osmih razredov. Od tega jih je le 41 % iz sedmega in 52 % iz osmega razreda odgovorilo, da 

se je človek pojavil razmeroma pozno v zemeljski zgodovini. Povprečni dosežek vseh 

testiranih učencev je bil 60 %, pri čemer so bili najboljši švedski učenci. Večina naših 

učencev je menila, da so se zadnje pojavile žuželke. Ti rezultati so zaskrbljujoči, saj kažejo, 

da učenci ne poznajo biotske pestrosti in evolucije na splošno (Bajd, 2012).  

Pomanjkljivo znanje ni razširjeno le med mladostniki. V ZDA so leta 2009 izvedli raziskavo, 

s katero so ugotavljali mnenje ljudi o tem, kako smo nastali. 45 % Američanov je podprlo 

kreacionistični pogled. 40 % jih je menilo, da se je človek razvijal dolgo časa, vse skupaj pa je 

uravnaval bog. Le 15 % sodelujočih je podprlo naturalistični pogled na svet (Bishop, Thomas, 

Wood in Gwon, 2010). Tudi Rice in Kaya (2012) sta izvedla podobno anketo na ameriških 

tleh in ugotovila, da le 39 % Američanov sprejema evolucijsko teorijo človeka. Pri tem sta 

opazila povezavo med sprejemanjem evolucije človeka in izobrazbo (Rice in Kaya, 2012). 

Tudi med ameriškimi dijaki so rezultati podobni. Od 547 vključenih v raziskavo se jih le 55 

% strinja, da evolucija pojasnjuje razvoj življenja. Kar 11 % vprašanih pa napačno meni, da 

so ljudje živeli skupaj z dinozavri (Wescott in Cunningham, 2005). Na evropskih tleh so 

rezultati deloma podobni. Delež tistih, ki podpirajo kreacionistični pogled je malo manjši. Še 

vedno pa je vsak peti Evropejec v dilemi glede tega, kako smo nastali. Naturalistični pogled 

najbolj sprejemajo na Nizozemskem in v Veliki Britaniji, najmanj pa na Danskem (Miller, 

Scott in Okamoto, 2006). Podobno raziskavo so izvedli tudi v Italiji, in sicer na srednjih šolah 

v Rimu (Rufo idr., 2013). Večina dijakov (87 %) je pravilno odgovorilo na vprašanje, koliko 

je stara Zemlja. Le 33 % pa jih je pravilno odgovorilo, kdaj se je razvil sodobni človek. 

Precejšen delež dijakov (14 %) meni, da se je sodobni človek razvil šele pred 6000 leti. Kar 

70 % vključenih v to raziskavo je vedelo, da se je sodobni človek najprej razvil v Afriki in se 

nato selil po svetu. 94 % dijakov je pravilno odgovorilo na vprašanje, da so nekatere vrste, ki 

so živele v preteklosti, že izumrle. V nasprotju z ostalimi državami pa v Rimu le 1 % 

vprašanih zagovarja kreacionistično razlago nastanka človeka (Rufo idr., 2013). Razlogi za 
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nezaupanje v evolucijo so torej največkrat verski, politični in izobraževalni (Mazur, 2010). 

Rice in Kaya (2012) menita, da poleg teh vzrokov vpliva na znanje in sprejemanje evolucije 

človeka tudi slabo razumevanje sodobne genetike.  

Težave in predsodki, ki se pojavljajo pri poučevanju evolucije človeka z leti počasi upadajo. 

V Minnesoti so naredili raziskavo, s katero so preučevali odnos učiteljev biologije do 

evolucije (Moore in Kraemer, 2005). Raziskava je potekala leta 1995 in nato še leta 2003. 

Ugotovili so, da se je delež učiteljev, ki se odločijo za poučevanje evolucije, z 69 % povečal 

na 88 %. Povečal pa se je tudi čas, ki ga namenijo poučevanju te teme. Znano dejstvo je, da 

morajo najprej učitelji sami sprejemati evolucijo človeka, da lahko svoje znanje uspešno 

prenašajo naprej in vplivajo na učence. Moore in Kraemer (2005) sta tudi ugotovila, da se še 

vedno dogaja, da želijo zunanji ljudje, kot so starši in skrbniki, preprečiti poučevanje 

evolucije v šolah.  

2.3 UČNI NAČRT 

Teorija evolucije, vključno z razvojem človeka, je bila v Sloveniji prvič vključena v pouk 

biologije leta 1945 (Vesel, 1977).  

V učnem načrtu iz leta 1984 (Program življenja in dela osnovne šole) je evolucija človeka v 

sedmem razredu, in sicer naj bi učenci spoznali podrobnosti in razlike med človekom in 

primati. Kot razlago pa navaja, da je človeka ustvarilo delo ter njegovo abstraktno mišljenje. 

Učenci naj bi vedeli, da smo vsi danes živeči ljudje pripadniki vrste Homo sapiens. Po tem 

učnem načrtu pa se evolucija človeka obravnava tudi v osmem razredu, kjer učenci spoznajo 

razvojno drevo človeka ter se naučijo, da so dokazi za evolucijo izkopanine. V tem učnem 

načrtu najdemo evolucijo človeka še pri dodatnem pouku, in sicer naj bi učenci v sedmem 

razredu spoznali podrobnosti in razlike med človekom in človeku podobnimi opicami 

(Program…, 1984).  

Učni načrt za osnovno šolo iz leta 1984 je evolucijo človeka obravnaval zelo podrobno, z 

novimi učnimi načrti iz leta 1998 (Verčkovnik idr.) in 2011 (Vilhar idr.) pa se je evolucijska 

vsebina zelo skrčila (Bajd, 2010). B. Bajd (2012) meni, da se avtorjem učnega načrta 

evolucija človeka ni zdela pomembna tema in so ji tako namenili manjše število ur pouka. V 

sedaj veljavnem učnem načrtu za osnovno šolo je obravnava evolucije človeka predvidena ob 

koncu 9. razreda, in sicer le z enim operativnim ciljem. Ta od učencev pričakuje, da znajo 
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razložiti izvor primatov in človeka ter sorodnost človeka z drugimi primati (Vilhar idr., 2011). 

Ker je osnovna šola obvezna, vsi učenci dobijo nekaj temeljnega znanja o evoluciji človeka. 

V času, ki je na voljo (v 9. razredu je samo 64 ur biologije), pa je skoraj nemogoče doseči, da 

bi snov tudi razumeli. 

V srednjih šolah je program zelo različen. Nekateri programi imajo 175 ur biologije, na 

gimnazijah jih je več (210 ur), druge šole pa imajo pouka biologije veliko manj in v učnem 

načrtu sploh nimajo evolucije človeka (Bajd, 2012). 

Evolucija človeka se pojavi tudi v učnem načrtu za zgodovino, in sicer že v sedmem razredu. 

V obveznem vsebinskem sklopu Prazgodovinski ljudje je več ciljev, in sicer: učenci morajo 

znati opisati glavne značilnosti sodobnega človeka (Homo sapiens), znati morajo pojasniti, 

kako so spremembe v okolju vplivale na razvoj sodobnega človeka, znati morajo opisati 

spremembe načina življenja v posameznih obdobjih prazgodovine in pojasniti, zakaj so te 

nastale, razložiti pomen kopičenja izkušenj in znanja, ki izboljšujejo življenjske razmere, in 

znati morajo sklepati o glavnih kulturnih dosežkih prazgodovinskih ljudi. Sledita pa še dve 

izbirni temi. Prva je Prazgodovina na Slovenskem, pri kateri naj bi učenci znali opisati glavne 

arheološke najdbe iz različnih obdobij prazgodovine na slovenskih tleh, na primerih znali 

sklepati o spremembah načina življenja v posameznih obdobjih prazgodovine na naših tleh in 

znali razložiti vpliv sosednjih kultur in geografskih možnosti na izboljšave in spremembe v 

načinu življenja v obdobjih prazgodovine. Druga izbirna tema pa je Umetnost 

prazgodovinskih ljudi. V tem sklopu naj bi učenci znali opisati glavne značilnosti 

prazgodovinske umetnosti na primerih slik v jamah, s pomočjo motivov na kosteh in 

lončenini znali razložiti okoliščine, ki so vplivale na duhovne predstave (Kunaver idr., 2011). 

2.4 REŠITVE  

Obstaja velika povezava med znanjem učiteljev in njihovim poučevanjem evolucije človeka. 

To težavo bi najlažje odpravili s temeljitejšim poučevanjem učiteljev (Nhem in Schonfeld, 

2007). Ključ dobrega poučevanja je, da učitelji odkrijejo napačne predstave pri učencih in jih 

znajo tudi izkoreniniti. Pri evoluciji je problem, da so napačne predstave vzpostavljene že zelo 

zgodaj v življenju in jih je zato težko preoblikovati (Williams, 2009). Napačne predstave se 

pogosto razlikujejo glede na geografsko območje, versko ozadje, spol, starost in med 

različnimi generacijami. Avtorja predlagata, da učitelj preuči napačne predstave svojih 

učencev s pomočjo nekega inštrumenta, ki je lahko vprašalnik, pojmovna mreža ali pa le 
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običajna razprava. Tako ugotovi, kje imajo učenci težave in to poudari pri obravnavi. Le 

učenec sam lahko prepozna svoje napačne predstave in jih spremeni. Učiteljeva vloga pa je, 

da napačne predstave razume ter učencu pomaga in ga vodi do pravilnih rešitev (Wescott in 

Cunningham, 2005). Napačne predstave bi lahko premostili tako, da bi najprej poskrbeli za 

dobro znanje in razumevanje učiteljev in jim predlagali načine, kako najbolj učinkovito 

poučevati evolucijo človeka. Velik razlog za napačne predstave učencev je v tem, da večina 

učiteljev poučuje na pasiven način (Cunningham in Wescott, 2009). Tako se učenci naučijo le 

dejstev, ki pa jih ne znajo povezati med seboj (Rice in Kaya, 2012). Pri tem se učenci ne 

morejo zavedati in sami priti do tega, da so njihove predstave napačne. Kot rešitev avtorja 

predlagata problemski pouk in izdelavo pojmovnih mrež. Aktiven način pouka je sicer bolj 

zamuden, zato v istem času ni možno predelati takšne količine snovi kot s pasivnim načinom. 

Kljub temu pa se aktivna oblika pouka izkaže za učinkovitejšo (Cunningham in Wescott, 

2009).  

Rice in Kaya (2012) kot rešitev za slabo znanje predlagata poučevanje evolucije že od vrtca 

naprej. Mlajši otroci imajo namreč večji interes za učenje naravoslovja, vloga staršev in 

učiteljev pa je, da jim pri tem pomagajo. V primeru, da starši in učitelji ne odobravajo 

evolucije človeka, obstaja velika verjetnost, da je tudi otrok ne bo sprejel (Rice in Kaya, 

2012). Pri poučevanju evolucije bi veliko pripomogli tudi boljši učbeniki in ostali viri, ki bi 

bili bolj izčrpni in podprti s primeri (Williams, 2009).  

Flammer (2006) pravi, da se v vsakem razredu pri obravnavi evolucije človeka pojavi kak 

učenec, ki postavlja neprijetna vprašanja, kot denimo "Zakaj se pri verouku učimo drugače?". 

Nekateri učitelji se v takšni situaciji ne znajdejo najbolje in se temi raje izognejo. Pa so takšna 

vprašanja res lahko razlog, da se tej temi kar izognemo v šolah? Avtor na pripombe učencev o 

veri predlaga odgovor, da evolucija človeka ni nekaj, v kar bi morali verjeti. Obstajajo pa 

znanstveni dokazi, ki jo potrjujejo. Po drugi strani pa so prav učitelji tisti, ki bi morali storiti 

vse, da bi evolucijo približali ljudem in tako zmanjšali številne konflikte. Predvsem notranje 

konflikte, saj učence vera uči nekaj, evolucija človeka pa drugo (Flammer, 2006). Reiss 

(2008) predlaga, naj učitelj verujočih učencev ne poskuša prepričati v nekaj drugega, ampak 

jih mora le seznaniti z znanstvenimi teorijami. Torej naj vere ne jemlje kot napačne, ampak le 

kot mogoč pogled na svet (Williams, 2009). 
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Ena izmed največjih težav pri razumevanju evolucije človeka je predstava o času (Pobiner, 

2012). Veliko ljudi ima težave že s predstavo številke 1000, kar je veliko manj kot milijon ali 

celo milijarda. Tako je čas, v katerem so živeli naši predniki, za učence zelo nepredstavljiv 

(Brien, 2000). To težavo lahko rešimo z uporabo primerov iz vsakdanjega življenja. V 

poučevanje lahko vključimo fosile in ostale dokaze za evolucijo. Za poučevanje o evoluciji 

človeka pa je najprimernejše družinsko drevo. Na ta način pri učencih spodbudimo 

razmišljanje (Pobiner, 2012). Za pomoč pri poučevanju evolucije človeka so razvili številne 

pedagoške pristope. Sprva so bili tradicionalni, kot so modeli, diagrami in besedila, nato pa še 

moderni, ki so študentom bliže, kot so na primer računalniške simulacije in igre. Pri tem je 

pomembno, da nas ne zavede slog in grafika, ampak moramo biti še vedno pozorni na 

vsebino. Če nismo dovolj pozorni, se lahko zgodi, da z igrami le spodbujamo napačne 

predstave (Bean, Sinatra, in Schrader, 2010).  

Pridobivanje znanja o evoluciji človeka pa ni omejeno le na pouk biologije. Učenci lahko 

znanje pridobivajo tudi z branjem knjig, gledanjem televizije in z uporabo računalnikov. 

Izobraževalne so tudi razstave, galerije in muzeji. Povšič (2012) predlaga, da del te teme 

lahko obravnavamo v muzeju neandertalcev v Krapini. To je sicer časovno zamudno in 

finančno obremenjujoče kot frontalni pouk v razredu, vendar tudi učinkovitejše. V Sloveniji 

lahko najdemo tudi nekaj privatnih zbirk, ena je v Postojni v lasti g. Milana Kovača, druga 

podobna pa je v Logarski dolini in prikazuje najdbe iz Potočke zijalke. Na to temo ni nobenih 

publikacij, s katerimi bi lahko dobili dodatne informacije o najdbah (Bajd, 2012).  

Evolucijo človeka bi morali obravnavati v povezavi z ostalimi predmeti, kot so slovenščina, 

geografija, sociologija in umetnost (Bajd, 2002). Lahko bi jo obravnavali skupaj z anatomijo 

človeka in pri tem omenili vse prilagoditve (Bajd, 2010). Hkrati pa bi ji morali v šoli nameniti 

več ur za obravnavo. Če bi bil večji poudarek na evoluciji človeka, bi učenci postopno sami 

ugotovili, da imamo vsi danes živeči ljudje skupnega prednika. Učitelji pa bi lahko na ta način 

zmanjšali nestrpnost do drugačnih ljudi. Problem, ki je posledica premajhnega števila ur, bi 

lahko rešili tako, da bi izbrali le pomembnejše teme in te obravnavali bolj poglobljeno. S tem 

bi učencem pomagali, da bi snov res razumeli in se je ne bi le naučili na pamet. Drugo rešitev 

pa vidimo v tem, da bi imeli izbirne predmete, ki bi obravnavali evolucijo človeka (Bajd, 

2002).  
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Ob pregledu literature smo ugotovili, da se pojavljajo številne težave pri poučevanju in učenju 

evolucije človeka. Učitelji imajo premalo znanja in časa, da bi učence snov lahko dobro 

naučili. Zato se tudi pri učencih kaže pomanjkljivo znanje s številnimi napačnimi 

predstavami. V raziskavah, ki so jih izvedli v tujini so se učenci slabo odrezali. Tako smo se 

odločili, da preverimo, kakšno je znanje naših učencev o evoluciji človeka.   
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3 MATERIAL IN METODE 

3.1 VZOREC 

V raziskavo je bilo vključenih 192 učencev. Teste so reševali leta 2016 pri pouku biologije na 

dveh primestnih osnovnih šolah. 29,7 % učencev je prihajalo iz prve osnovne šole, 70,3 % pa 

iz druge (preglednica 1). Približno polovica učencev je obiskovala osmi razred (51,6 %) in 

polovica devetega (48,5 %) (preglednica 2). Natanko polovica udeležencev je bila ženskega 

spola (preglednica 3). 

 

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

Šola Število učencev Delež učencev [%] 

1 57 29,7 

2 135 70,3 

Skupaj 192 100 

 

Preglednica 2: Deleži učencev glede na razred osnovne šole, ki ga obiskujejo 

Razred Število učencev Delež učencev [%] 

8 99 51,6 

9 93 48,4 

Skupaj 192 100 
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Preglednica 3: Deleži učencev glede na spol 

Spol Število učencev Delež učencev [%] 

Ženski 95 49,5 

Moški 95 49,5 

Skupaj 190 99 

 

3.2 VPRAŠALNIK 

Pripravili smo anonimni test znanja, s katerim smo zbrali podatke (Priloga A). Test je bil 

sestavljen iz treh delov. V prvem delu smo zbrali demografske podatke, in sicer razred in spol 

učencev. 

V drugem delu smo preverili znanje o evoluciji človeka. Učenci so tu najprej odgovorili na 

vprašanja izbirnega tipa. V nadaljevanju so se na štiristopenjski Likertovi lestvici odločili, v 

kolikšni meri se strinjajo z danimi trditvami od 1 (nikakor se ne strinjam) do 4 (zelo se 

strinjam).  

Tretji del testa je vseboval dve anketni vprašanji o razumljivosti testa in sodelovanju v 

raziskavi, ki sta prav tako temeljili na štiristopenjski Likertovi lestvici.  

3.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

V prvem delu raziskave smo analizirali obstoječo literaturo. Nato smo pripravili anonimen 

test znanja, ki so ga učenci reševali pri rednem pouku biologije. Zbrane podatke smo prepisali 

v tabelo v programu Excel, jih nato prenesli v statistični program SPSS (21.0) in jih 

statistično obdelali. Najprej smo naredili osnovno opisno statistiko. Nato je sledila inferenčna 

statistika, za kar smo uporabili neparametrične statistične teste, saj smo predvidevali, da 

razporeditev podatkov ne bo normalna. Statistično pomembnost razlik med odgovori učencev 

različne starosti, spola in šole, ki jo obiskujejo, smo ugotavljali s preizkusom Mann-Whitney 

(priloge B, C in D). 
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4 REZULTATI 

Rezultate smo predstavili tako, da smo najprej zapisali vprašanje oziroma trditev. Pri 

vprašanjih smo pravilen odgovor obarvali rdeče. Nato smo dodali graf, ki prikazuje 

razporeditev odgovorov učencev. Tudi na grafu smo pravilen odgovor obarvali rdeče. Sledi 

predstavitev podatkov iz grafa in statistično pomembnih razlik.  

 

1. Vprašanje 

Koliko je stara Zemlja? Približno  

a) 13,5 milijarde let 

b) 4,5 milijarde let 

c) 2,5 mililjona let  

d) 10.000 let  

e) 6.500 let 

 

 

Graf 1: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na prvo vprašanje 

Iz grafa 1 lahko razberemo, da večina (78,1 %) učencev ve, koliko je stara Zemlja.  
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Pri tem vprašanju nismo našli statistično pomembnih razlik med odgovori učencev obeh šol 

(Mann-Whitneyjev preizkus; p > 0,05) in spolov (Mann-Whitneyjev preizkus; p > 0,05). Bila 

pa je statistično pomembna razlika med razredoma (Mann-Whitneyjev preizkus; p < 0,05). 

Pravilni odgovor so pogosteje izbrali učenci 8. (87,9 %) kot 9. (67,7 %) razreda. 

 

2. Vprašanje 

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

a) na Kitajskem 

b) v Avstriji 

c) v Siriji 

d) v Sloveniji 

e)  v Turčiji 

f) v ZDA 

 

 

Graf 2: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na drugo vprašanje 

Iz grafa 2 lahko razberemo, da učenci dobro vedo (97,9 %), da so piščal iz medvedove kosti 

našli v Sloveniji. 
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Tudi pri tem vprašanju ni bilo statistično pomembnih razlik med šolama (Mann-Whitneyjev 

preizkus; p > 0,05) in spoloma (Mann-Whitneyjev preizkus; p > 0,05), bila pa je med 

razredoma (Mann-Whitneyjev preizkus; p < 0,05). Pravilni odgovor so pogosteje izbrali 

učenci 8. (99,0 %) kot 9. (96,8 %) razreda. 

 

3. Vprašanje 

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

a) 2 milijardama 

b) 200 milijoni  

c) 20 milijoni 

d) 200.000  

e) 20.000 

f) 2000 

 

 

Graf 3: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na tretje vprašanje 

Iz grafa 3 lahko razberemo, da se je 28,6 % učencev odločilo za pravilni odgovor. Velik delež 

(24,0 %) pa meni, da se je pojavil pred 20 milijoni let. Iz tega lahko sklepamo, da učenci ne 

vedo, kdaj se je pojavil sodobni človek.  
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Ugotovili smo, da so statistično pomembne razlike med šolama (Mann-Whitneyjev preizkus; 

p < 0,05) in spoloma (Mann-Whitneyjev preizkus; p < 0,05). Za pravilen odgovor se je 

odločilo več učencev prve (32,1 %) kot druge (27,6 %) osnovne šole. Fantje (39,8 %) so bili 

uspešnejši od deklet (18,9 %). Med razredoma statistično pomembne razlike ni bilo (Mann-

Whitneyjev preizkus; p > 0,05).  

 

4. Vprašanje  

 

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

a) na Bližnjem Vzhodu 

b) v Afriki 

c) v Ameriki 

d) v Aziji 

e) v Evropi 

f) hkrati na več celinah 

 

 

Graf 4: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na četrto vprašanje 

Iz grafa 4 razberemo, da učenci dobro vedo (61,5 %), kje se je najprej pojavil sodobni človek. 
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Pri tem vprašanju ni bilo statistično pomembnih razlik med šolama, razredoma, niti spoloma 

(Mann-Whitneyjev preizkus; vsi p > 0,05). 

 

5. Vprašanje 

Kje je živel neandertalec? (mogočih je več odgovorov) 

a) na Bližnjem Vzhodu 

b) v Afriki 

c) v Ameriki 

d) v Aziji 

e) v Evropi  

 

 

Graf 5: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na peto vprašanje 

Iz grafa 5 lahko razberemo, da se je za vsaj eno izmed pravilnih rešitev (a, d, e) odločila 

večina učencev. Velik delež (53,6 %) pa zmotno meni, da je neandertalec živel tudi v Afriki.  

Statistično pomembne razlike so bile med šolama, in sicer pri odgovorih b (Mann-Whitneyjev 

preizkus; p < 0,05) in c (Mann-Whitneyjev preizkus; p < 0,05). Za odgovor b se je odločilo 

več učencev prve (66,7 %) kot druge (48,1 %) šole. Za odgovor c se je odločilo več učencev 
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druge (13,3 %) kot prve šole (3,5 %). Med razredoma je bila razlika pri odgovoru a (Mann-

Whitneyjev preizkus; p < 0,01) in pri popolnoma pravilni kombinaciji odgovorov (Mann-

Whitneyjev preizkus; p < 0,05). Za odgovor a in popolnoma pravilno kombinacijo odgovorov 

se je odločilo več učencev 9. razreda (29,0 % ter 6,5 %) kot 8. razreda (13,1 % ter 1,0 %). 

Med spoloma je bila razlika pri odgovorih a (Mann-Whitneyjev preizkus; p < 0,05) in e 

(Mann-Whitneyjev preizkus; p = 0,001). Za oba odgovora se je odločilo več učencev (27,4 % 

in 73,7 %) kot učenk (14,7 % in 50,5 %).  

 

6. Vprašanje 

Katera lobanja pripada sodobnemu človeku (Homo sapiens)?  

a)                             b)                       c)                                d) 

 

 

 

Graf 6: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na šesto vprašanje 
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Iz grafa 6 lahko razberemo, da večina učencev (90,6 %) ve, katera lobanja pripada sodobnemu 

človeku.  

Pri tem vprašanju ni bilo statistično pomembnih razlik med šolama, razredoma, niti spoloma 

(Mann-Whitneyjev preizkus; vsi p > 0,05). 

 

7. Vprašanje 

Trditev: Sodobni človek (Homo sapiens) in neandertalec (Homo neanderthalensis) sta na 

Zemlji bivala istočasno. 

 

Graf 7: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na sedmo vprašanje 

44,3 % se nikakor ne strinja, 24,5 % pa se ne strinja s trditvijo, da sta sodobni človek in 

neandertalec bivala istočasno (graf 7). S to trditvijo se 15,1 % delno strinja, 15,1 % pa se zelo 

strinja. 

Statistično pomembne razlike smo našli med razredoma (Mann-Whitneyjev preizkus; p < 

0,05) in spoloma (Mann-Whitneyjev preizkus; p < 0,05), ne pa med šolama (Mann-

Whitneyjev preizkus; p > 0,05). Učenci 8. razreda (19,4 %) so pokazali boljše znanje kot 

učenci 9. razreda (10,9 %). Fantje (17,2 %) so pokazali boljše znanje kot dekleta (13,7 %). 
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8. Vprašanje 

Trditev: Človekovi najbližji sorodniki po izvoru glede na zadnjega skupnega prednika so 

gorile, orangutani in šimpanzi. 

 

Graf 8: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na osmo vprašanje 

Večina učencev se pravilno zelo strinja (41,1 %) ali delno strinja (43,2 %) s trditvijo, da so 

človekovi najbližjo sorodniki gorile, orangutani in šimpanzi (graf 8). 

Statistično pomembne razlike smo našli med šolama (Mann-Whitneyjev preizkus; p < 0,05), 

ne pa med razredoma (Mann-Whitneyjev preizkus; p > 0,05), niti med spoloma (Mann-

Whitneyjev preizkus; p > 0,05). Bolje so odgovarjali učenci prve (52,6 %) kot druge šole 

(37,1 %).  

 

9. Vprašanje 

Trditev: Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 
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Graf 9: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na deveto vprašanje 

Večina učencev se pravilno zelo strinja (39,6 %) oziroma delno strinja (35,9 %) s trditvijo, da 

je življenje na Zemlji že več kot 3 milijarde let (graf 9). 

Statistično pomembne razlike smo našli med spoloma (Mann-Whitneyjev preizkus; p < 0,01), 

ne pa med šolama (Mann-Whitneyjev preizkus; p > 0,05), niti med razredoma (Mann-

Whitneyjev preizkus; p > 0,05). Dekleta (47,4 %) so pokazala boljše znanje od fantov (31,9 

%).  

 

10. Vprašanje 

Trditev: Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 
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Graf 10: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na deseto vprašanje 

Večina učencev (72,9 %) se pravilno strinja, da danes živijo nove vrste živih bitij (graf 10).  

Pri tem vprašanju ni bilo statistično pomembnih razlik med šolama, razredoma, niti spoloma 

(Mann-Whitneyjev preizkus; vsi p > 0,05). 

 

11. Vprašanje 

Trditev: Fosili kažejo, kako so se oblike življenja spreminjale skozi zgodovino. 
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Graf 11: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na enajsto vprašanje 

Večina učencev se delno strinja (32,3 %) ali zelo strinja (58,3 %), da fosili kažejo, kako so se 

spreminjale oblike življenja (graf 11). 

Pri tem vprašanju ni bilo statistično pomembnih razlik med šolama, razredoma, niti spoloma 

(Mann-Whitneyjev preizkus; vsi p > 0,05). 

 

12. Vprašanje 
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Graf 12: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na dvanajsto vprašanje 

Večina učencev se s to trditvijo nikakor ne strinja (32,8 %) ali ne strinja (39,1 %). Manjši 

delež učencev pa se delno strinja (21,4 %) ali zelo strinja (6,3 %), da imamo več kot polovico 

genov enakih kot miši (graf 12).  

Statistično pomembne razlike smo našli med šolama (Mann-Whitneyjev preizkus; p = 0,001), 

ne pa med razredoma (Mann-Whitneyjev preizkus; p > 0,05), niti med spoloma (Mann-

Whitneyjev preizkus; p > 0,05). Učenci prve šole (14,0 %) so odgovarjali bolje kot učenci 

druge šole (3,0 %).  

 

13. Vprašanje 
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Graf 13: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na trinajsto vprašanje 

Pri tej trditvi je bila večina učencev neodločena, saj se le 8,3 % nikakor ne strinja in 12 % zelo 

strinja (graf 13). 

Pri tem vprašanju ni bilo statistično pomembnih razlik med šolama, razredoma, niti spoloma 

(Mann-Whitneyjev preizkus; vsi p > 0,05). 
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Graf 14: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na štirinajsto vprašanje 

S trditvijo, da teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je razvil človek, se večina učencev 

delno strinja (46,4 %) ali zelo strinja (31,3 %) (graf 14). 

Pri tem vprašanju ni bilo statistično pomembnih razlik med šolama, razredoma, niti spoloma 

(Mann-Whitneyjev preizkus; vsi p > 0,05). 
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Graf 15: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na petnajsto vprašanje 

Večina učencev se delno strinja (42,7 %) oziroma zelo strinja (34,9 %) s trditvijo, da imamo 

ljudje in šimpanzi skupnega prednika (graf 15). 

Pri tem vprašanju ni bilo statistično pomembnih razlik med šolama, razredoma, niti spoloma 

(Mann-Whitneyjev preizkus; vsi p > 0,05). 
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Graf 16: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na šestnajsto vprašanje 

Večina učencev se delno strinja (62,0 %), da je prostornina naših možganov 1,5 litra. Le 19,8 

% pa se zelo strinja (graf 16). 

Statistično pomembne razlike smo našli med šolama (Mann-Whitneyjev preizkus; p < 0,05), 

ne pa med razredoma (Mann-Whitneyjev preizkus; p > 0,05), niti med spoloma (Mann-

Whitneyjev preizkus; p > 0,05). Učenci druge šole (23,3 %) so odgovarjali bolje kot učenci 

prve šole (12,7 %). 
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Graf 17: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na sedemnajsto vprašanje 

Večina učencev se zelo strinja (46,4 %) oziroma delno strinja (30,7 %) s trditvijo, da je 

sodobni človek razvil v procesu evolucije (graf 17). 

Statistično pomembne razlike smo našli med šolama (Mann-Whitneyjev preizkus; p < 0,01), 

ne pa med razredoma (Mann-Whitneyjev preizkus; p > 0,05), niti med spoloma (Mann-

Whitneyjev preizkus; p > 0,05). Učenci druge šole (51,9 %) so odgovarjali bolje kot učenci 

prve šole (38,9 %).  
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Trditev: Sodobni človek se je razvil iz neandertalca. 
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Graf 18: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na osemnajsto vprašanje 

Pri tej trditvi so bili učenci dokaj neodločeni. Pravilno jih je odgovorilo le 24,5 % (graf 18). 

Statistično pomembne razlike smo našli med razredoma (Mann-Whitneyjev preizkus; p < 

0,05), ne pa med šolama (Mann-Whitneyjev preizkus; p > 0,05), niti med spoloma (Mann-

Whitneyjev preizkus; p > 0,05). Učenci 9. razreda (31,2 %) so odgovarjali bolje kot učenci 8. 

razreda (18,6 %).  

 

19. Vprašanje 

Trditev: Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem času kot dinozavri. 
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Graf 19: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na devetnajsto vprašanje 

Večina učencev (81,3 %) pravilno meni, da sodobni človek na območju Slovenije nikakor ni 

živel v istem času kot dinozavri (graf 19). 

Statistično pomembne razlike smo našli med šolama (Mann-Whitneyjev preizkus; p < 0,05), 

ne pa med razredoma (Mann-Whitneyjev preizkus; p > 0,05), niti med spoloma (Mann-

Whitneyjev preizkus; p > 0,05). Učenci druge šole (85,9 %) so pokazali boljše znanje kot 

učenci prve šole (70,2 %).  

 

20. Vprašanje 
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Graf 20: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na dvajseto vprašanje 

S trditvijo se je pravilno strinjalo le 15,1 % učencev in 28,1 % delno strinjalo. Najpogosteje 

pa se nikakor niso strinjali (39,1 %) (graf 20). 

Pri tem vprašanju ni bilo statistično pomembnih razlik med šolama, razredoma, niti spoloma 

(Mann-Whitneyjev preizkus; vsi p > 0,05). 
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Graf 21: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na enaindvajseto vprašanje 

Večina (82,8 %) se pravilno strinja s trditvijo, da so nekoč živele vrste živih bitij, ki so že 

izumrle (graf 21). 

Pri tem vprašanju ni bilo statistično pomembnih razlik med šolama, razredoma, niti spoloma 

(Mann-Whitneyjev preizkus; vsi p > 0,05). 

 

22. Vprašanje 

Trditev: Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 
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Graf 22: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na dvaindvajseto vprašanje 

Največji delež učencev se nikakor ne strinja (38,5%) s to trditvijo. Presenetljivo velik delež 

učencev (22,4 %) pa se zelo strinja, da smo ljudje potomci Adama in Eve (graf 22). Vprašanje 

bi lahko bilo zavajajoče v primeru, da bi učenci poznali mitohondrijska Adama in Evo. V tem 

primeru bi na vprašanje odgovorili obratno.   

Statistično pomembne razlike smo našli med šolama (Mann-Whitneyjev preizkus; p < 0,01), 

ne pa med razredoma (Mann-Whitneyjev preizkus; p > 0,05), niti med spoloma (Mann-

Whitneyjev preizkus; p > 0,05). Učenci druge šole (46,3 %) so pokazali boljše znanje kot 

učenci prve šole (21,8 %).  

 

23. Vprašanje 

Trditev: Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je živel pred približno 6-7 milijoni let. 
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Graf 23: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na triindvajseto vprašanje 

Največji delež učencev se delno strinja (47,4 %), da je skupni prednik šimpanza in človeka 

živel pred 6-7 milijoni let. Le 9,4 % pa se s trditvijo zelo strinja (graf 23). 

Pri tem vprašanju ni bilo statistično pomembnih razlik med šolama, razredoma, niti spoloma 

(Mann-Whitneyjev preizkus; vsi p > 0,05). 

 

24. Vprašanje 

Trditev: Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorom. 
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Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je živel pred približn 
6-7 milijoni let. 
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Graf 24: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na štiriindvajseto vprašanje 

Šimpanzi se lahko naučijo jezika za gluhe. Govoriti ne morejo, ker imajo drugače sestavljen 

govorni aparat. Večina učencev se s to trditvijo nikakor ne strinja (24,5 %) ali ne strinja (31,3 

% ). Na splošno so dokaj neodločeni, saj se jih 28,1 % delno strinja. Da se šimpanzi naučijo 

sporazumevati z govorom zmotno meni 14,1% (graf 24). 

Pri tem vprašanju ni bilo statistično pomembnih razlik med šolama, razredoma, niti spoloma 

(Mann-Whitneyjev preizkus; vsi p > 0,05). 
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Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorom. 
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Graf 25: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na petindvajseto vprašanje 

Večina učencev (56,3 %) se zelo strinja, 21,4 % pa delno strinja, da smo edina vrsta 

človečnjakov na Zemlji (graf 25). 

Statistično pomembne razlike smo našli med šolama (Mann-Whitneyjev preizkus; p < 0,05), 

ne pa med razredoma (Mann-Whitneyjev preizkus; p > 0,05), niti med spoloma (Mann-

Whitneyjev preizkus; p > 0,05). Učenci druge šole (63,2 %) so odgovarjali bolje kot učenci 

prve šole (42,9 %).  

 

26. Vprašanje 

Trditev: Avstralopiteki so že približno pred 4 milijoni let hodili pokončno. 
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Graf 26: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na šestindvajseto vprašanje 

Polovica učencev se nikakor ne strinja (22,4 %) ali ne strinja (28,1 %), da so avstralopiteki že 

približno pred 4 milijoni let hodili pokončno. S tem se delno strinja 39,6 % učencev, zelo pa 

se jih strinja le 8,9 % (graf 26). 

Pri tem vprašanju ni bilo statistično pomembnih razlik med šolama, razredoma, niti spoloma 

(Mann-Whitneyjev preizkus; vsi p > 0,05). 
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Trditev: Neandertalec in sodobni človek imata 99,7 % genov enakih. 
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Graf 27: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na sedemindvajseto vprašanje 

Pri tej trditvi so bili učenci zelo neodločeni. Večina se jih ni strinjala (35,9 %) ali se je delno 

strinjala (36,5 %). Le 12,0 % učencev pa se je pravilno zelo strinjalo s to trditvijo (graf 27). 

Pri tem vprašanju ni bilo statistično pomembnih razlik med šolama, razredoma, niti spoloma 

(Mann-Whitneyjev preizkus; vsi p > 0,05). 
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Trditev: Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 
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Neandertalec in sodobni človek imata 99,7 % genov enakih. 
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Graf 28: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na osemindvajseto vprašanje 

Največji delež učencev (42,7 %) se s trditvijo delno strinja, popolnoma pa se strinja le 18,2 % 

učencev (graf 28). 

Statistično pomembne razlike smo našli med razredoma (Mann-Whitneyjev preizkus; p < 

0,05), ne pa med šolama (Mann-Whitneyjev preizkus; p > 0,05), niti med spoloma (Mann-

Whitneyjev preizkus; p > 0,05). Učenci 8. razreda (21,4 %) so odgovarjali bolje od učencev 9. 

razreda (15,1 %).  

 

29. Vprašanje 

Trditev: Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil 

človek. 
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Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 
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Graf 29: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na devetindvajseto vprašanje 

Največji delež učencev se nikakor ne strinja (47,9 %) ali ne strinja (20,8 %), da 

svetopisemsko poročilo najbolje pojasni pojav človeka. Še vedno pa se jih tretjina s tem delno 

strinja (18,2 %) ali zelo strinja (12,5 %) (graf 29). 

Statistično pomembne razlike smo našli med šolama (Mann-Whitneyjev preizkus; p < 0,001), 

ne pa med razredoma (Mann-Whitneyjev preizkus; p > 0,05), niti med spoloma (Mann-

Whitneyjev preizkus; p > 0,05). Učenci druge šole (58,2 %) so pokazali boljše znanje kot 

učenci prve šole (24,6 %). 
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Trditev: Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno živi v Afriki. 
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Graf 30: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na trideseto vprašanje 

Večina učencev se pravilno nikakor ne strinja (44,8%) ali ne strinja (32,8 %), da skupni 

prednik ljudi in šimpanzov še živi (graf 30). 

Statistično pomembne razlike smo našli med šolama (Mann-Whitneyjev preizkus; p < 0,05), 

ne pa med razredoma (Mann-Whitneyjev preizkus; p > 0,05), niti med spoloma (Mann-

Whitneyjev preizkus; p > 0,05). Učenci druge šole (50,4 %) so pokazali boljše znanje kot 

učenci prve šole (33,3 %). 
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Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno živi v Afriki. 
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Graf 31: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na enaintrideseto vprašanje 

Večina učencev se delno strinja (32,3 %) ali zelo strinja (43,8%) s trditvijo, da evolucije še 

vedno poteka (graf 31). 

Pri tem vprašanju ni bilo statistično pomembnih razlik med šolama, razredoma, niti spoloma 

(Mann-Whitneyjev preizkus; vsi p > 0,05). 
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Evolucija (razvoj) sodobnega človeka še vedno poteka. 



Lončar, E. Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole v ljubljanski regiji o evoluciji 
človeka. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

 

- 45 - 

 

 

Graf 32: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na dvaintrideseto vprašanje 

Večina učencev se delno strinja (33,3 %) ali zelo strinja (57,3 %), da je bil vprašalnik 

razumljiv (graf 32). 

Statistično pomembne razlike smo našli med šolama (Mann-Whitneyjev preizkus; p < 0,001), 

ne pa med razredoma (Mann-Whitneyjev preizkus; p > 0,05), niti med spoloma (Mann-

Whitneyjev preizkus; p > 0,05). Učencem druge šole (64,9 %) se je zdel vprašalnik bolj 

razumljiv kot učencem prve šole (40,4 %).  
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Graf 33: Grafična predstavitev z deleži odgovorov učencev na triintrideseto vprašanje 

Večina učencev se zelo strinja (69,3 %) ali delno strinja (20,8 %), da jim je bilo všeč 

sodelovati v raziskavi (graf 33). 

Statistično pomembne razlike smo našli med šolama (Mann-Whitneyjev preizkus; p < 0,001), 

in med razredoma (Mann-Whitneyjev preizkus; p > 0,05), ne pa med spoloma (Mann-

Whitneyjev preizkus; p > 0,05). Učencev druge šole (79,9 %) je bilo bolj všeč sodelovati v 

raziskavi, kot učencem prve šole (45,6 5). Učencem 8. razreda (75,5 %) je bilo bolj všeč 

sodelovati kot učencem 9. razreda (63,4 %).  
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odgovorilo le 28,6 %. Na vprašanje »Koliko časa je že življenje na Zemlji?« je pravilno 

odgovorilo 39,6 % učencev.  

Le 15,1 % učencev se je pravilno strinjalo, da sta sodobni človek in neandertalec živela na 

Zemlji istočasno, kar nakazuje na tipično napačno predstavo, da se je sodobni človek razvil iz 

neandertalca po linearni poti. Drugo tipično napačno predstavo, ki jo kažejo tuje raziskave, da 

je človek živel skupaj z dinozavri, pa lahko zavržemo. Večina učencev (81,3 %) se s trditvijo 

ni strinjala. Presenetljivo pa je, da se je le 15,1 % učencev strinjalo, da so ljudje živeli skupaj 

z mamuti. Slabo znanje učencev za časovno umestitev opazimo tudi pri 23. vprašanju, saj je le 

9,4 % učencev odgovorilo pravilno, da je zadnji skupni prednik šimpanza in človeka živel 

pred 6-7 milijoni let. Pri 26. vprašanju so rezultati še slabši, saj se le 8,9 % učencev strinja s 

trditvijo, da so avstralopiteki že pred 4 milijoni let hodili pokončno.  

Iz teh rezultatov lahko sklepamo, da učenci dokaj dobro poznajo starost Zemlje in pojav 

življenja na njej. Njihovo znanje pa je pomanjkljivo pri umeščanju evolucije človeka na 

časovni trak. Tako lahko potrdimo, da se napačno predstava o času pri evoluciji človeka 

pojavlja tudi pri naših učencih. 

V tem sklopu smo našli statistično pomembne razlike med spoloma pri 3., 7. in 9. vprašanju. 

Pri 3. (Pred koliko leti se je pojavil sodobni človek?) in 7. vprašanju (Sodobni človek in 

neandertalec sta na Zemlji bivala istočasno) so bili boljši fantje kot dekleta. Pri 9. (Življenje 

na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let) so bila dekleta boljša od fantov. Med šolama so 

bile razlike pri 3. (boljša prva osnovna šola) in pri 19. vprašanju (Sodobni človek je na 

današnjem območju Slovenije živel v istem času kot dinozavri; boljša druga osnovna šola). 

Med razredoma smo našli razlike pri 1. (Koliko je stara Zemlja?) in 7. vprašanju (Sodobni 

človek in neandertalec sta na Zemlji bivala istočasno). Pri tem so bili učenci 8. razreda boljši 

od učencev 9. razreda. Sklepamo lahko, da se učenci 8. razreda spominjajo več iz zgodovine v 

7. razredu, kjer so se učili evolucijo človeka, kot učenci 9. razreda.  

5.2    Krajevna umestitev dogodkov o evoluciji človeka (2., 4. in 5. vprašanje) 

Na vprašanja, ki so preverjala umestitev dogodkov na zemljevid, so se učenci odrezali dobro. 

Na vprašanje, »Kje so našli piščal iz medvedove kosti)«, je pravilno odgovorilo kar 97,9 %. 

Tudi na 4. vprašanje (Kje se je prvič pojavil sodobni človek?) je večina (61,4 %) učencev 
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odgovorila pravilno. Pri 5. vprašanju pa so imeli učenci nekaj več težav - velik delež (53,6 %) 

učencev meni, da je neandertalec živel tudi v Afriki. Vzrok za slabši rezultat lahko vidimo v 

tem, da je bilo možnih več odgovorov in se tako učenci niso odločili za vse pravilne.  

Iz rezultatov lahko sklepamo, da je znanje o krajevni opredelitvi dogodkov o evoluciji 

človeka zadovoljivo. Velik delež učencev (39,6 %) pa ne ve, kje se je razvil sodobni človek 

oziroma s katere celine je prišel v Evropo. 

V tem sklopu najdemo statistično pomembne razlike med razredoma pri 2. vprašanju (Kje so 

našli piščal iz medvedove kosti?), kjer je bil boljši 8. razred. Pri 5. vprašanju (Kje je živel 

neandertalec?) najdemo pomembne razlike med šolama pri odgovorih b (v Afriki) in c (v 

Ameriki). Za odgovor b se je odločilo več učencev prve osnovne šole, za odgovor c pa iz 

druge osnove šole. Med razredoma najdemo razlike pri odgovoru a (na Bližnjem Vzhodu) in 

pri popolnoma pravilni kombinaciji odgovorov. Za odgovor a in popolnoma pravilno 

kombinacijo odgovorov se je odločilo več učencev 9. razreda, kot 8. razreda. Med spoloma je 

bila razlika pri odgovorih a (na Bližnjem Vzhodu) in e (v Evropi). Za oba odgovora se je 

odločilo več učencev kot učenk.  

5.3   Preverjanje učenčevega evolucijskega znanja (8., 10., 11., 14., 15., 17., 18., 21., 25., 

28. in 31. vprašanje) 

Na vprašanja tega sklopa so učenci odgovarjali dobro. Pri 8. vprašanju se je večina učencev 

pravilno zelo strinja (41,1 %) ali delno strinja (43,2 %), da so človekovi najbližji sorodniki 

gorile, orangutani in šimpanzi. Učenci so se dobro odrezali tudi pri 14. vprašanju, in sicer se 

31,3 % pravilno zelo strinja in 46,4 % delno strinja s trditvijo, da evolucijska teorija najbolje 

pojasni razvoj človeka. Na 15. vprašanje (Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega 

prednika) so odgovorili dobro, saj se jih je 34,9 % s trditvijo zelo strinjalo, 42,7 % pa delno 

strinjalo. Tudi na 17. vprašanje je velik delež učencev (46,4 %) odgovoril pravilno, da se je 

sodobni človek razvil v procesu evolucije. Dobro so se učenci odrezali pri 25. vprašanju, kjer 

smo jih spraševali, ali se strinjajo s trditvijo, da so danes vse ostale vrste človečnjakov že 

izumrle razen naše. Na 28. vprašanje (Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst) je 

velik delež učencev (42,7 %) odgovorilo, da se delno strinjajo, 18,2 % pa se jih je zelo 

strinjalo. Dobro so odgovarjali tudi na 31. vprašanje, pri katerem smo jih spraševali, če 
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evolucija sodobnega človeka še vedno poteka. 43,8 % učencev se je s to trditvijo zelo 

strinjalo, 32,3 % pa delno strinjalo.  

Pri 18. vprašanju lahko ponovno potrdimo napačno predstavo, da se je človek razvil po 

linearni poti iz neandertalca. S to trditvijo se je namreč zelo strinjalo kar 27,6 % učencev in 

delno strinjalo 24,5 %.  

Tudi na 10. vprašanje so učenci odgovarjali dobro, saj jih je 72,9 % pravilno menilo, da danes 

živijo vrste, ki jih nekoč ni bilo. Podobno je pri 11. vprašanju, saj 58,3 % pravilno meni, da 

fosili kažejo, kako so se spreminjale oblike življenja skozi zgodovino. S trditvijo, da so nekoč 

na Zemlji živele vrste, ki so že izumrle (21. vprašanje), se je pravilno strinjalo kar 82,8 % 

učencev.  

V tem sklopu smo našli statistično pomembne razlike med šolama pri 8. vprašanju (Človekovi 

najbližji sorodniki po izvoru glede na zadnjega skupnega prednika so gorile, orangutani in 

šimpanzi), kjer so bili boljši učenci prve osnovne šole. Pri 17. (Sodobni človek se je razvil v 

procesu evolucije) in 25. vprašanju (Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše 

vrste, sodobnega človeka) pa so bili boljši učenci druge osnove šole. Med razredoma smo 

našli statistično pomembne razlike pri 18. vprašanju (Sodobni človek se je razvil iz 

neandertalca), kjer so bili boljši učenci 9. razreda. Pri 28. vprašanju (Današnji ljudje smo se 

razvili iz predhodnih vrst živali) pa so odgovarjali bolje učenci 8. razreda. V tem sklopu 

statistično pomembnih razlik po spolu ni.  

5.4    Preverjanje učenčevega znanja genetike (12., 13. in 27. vprašanje) 

Na vprašanja tega sklopa so učenci odgovarjali zelo slabo. Z 12. vprašanjem, ki pravi, da je 

več kot polovica človeških genov enaka kot pri miših, se je pravilno strinjalo le 6,3 % 

učencev. Pri 13. vprašanju so rezultati podobni. Učence smo spraševali, koliko se strinjajo s 

trditvijo, da je nekoliko manj kot polovica človeških genov enaka kot pri šimpanzih. S 

trditvijo se pravilno ni strinjalo le 8,3 % učencev. Slabi pa so bili tudi rezultati pri 27. 

vprašanju, kjer smo učence spraševali ali imata neandertalec in sodobni človek 99,7 % genov 

enakih. S trditvijo se je strinjalo le 12,0 % učencev.  
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Iz rezultatov lahko sklepamo, da je znanje učencev o genetskem delu evolucije človeka zelo 

slabo.  

Statistično pomembne razlike med šolama smo našli le pri 12. vprašanju (Več kot polovica 

človeških genov je enakih kot pri miših), kjer so učenci prve osnovne šole odgovarjali bolje 

kot učenci druge osnovne šole.  

5.5    Kreacionizem (22. in 29. vprašanje)  

Iz kreacionističnega sklopa smo učencem zastavili dve vprašanji. Na 22. vprašanje (Vsi ljudje 

smo potomci enega moškega in ene ženske) se pravilno ni strinjalo 38,5 % učencev. Velik 

delež (22,4 %) učencev pa se je s trditvijo strinjalo. Obstaja možnost, da so učenci že slišali za 

Y-Adama in mitohondrijsko Evo. V tem primeru so njihovi odgovori pravilni. Podobni 

rezultati so bili pri 29. vprašanju, kjer smo jih spraševali, ali svetopisemsko poročilo o 

stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 47,9 % učencev se s trditvijo 

pravilno ni strinjala. 12,4 % učencev pa se je s trditvijo zelo strinjalo.  

Iz rezultatov sklepamo, da razmeroma velik delež učencev (12,5 %) še vedno zagovarja 

kreacionističen pogled na svet. S tem pa lahko potrdimo, da se pojavlja napačna predstava, pri 

kateri učenci zagovarjajo svetopisemski pojav človeka.  

Pri obeh vprašanjih smo našli statistično pomembne razlike med šolama. Na obe vprašanji so 

slabše odgovorili učenci prve osnovne šole. Menimo, da je razlog v tem, da se prva osnovna 

šola nahaja v veliko manjšem kraju kot druga osnova šola. Domnevamo, da dajejo občani v 

manjših krajih večji poudarek kreacionističnemu pogledu.  

5.6    Preverjanje učenčeve splošne razgledanosti in odnos do vprašalnika (6., 16., 24., 

30., 32. in 33. vprašanje) 

S tem sklopom smo preverjali, kakšna je splošna razgledanost učencev o evoluciji človeka. 

Pri 6. vprašanju so morali prepoznati lobanjo sodobnega človeka. Na to vprašanje so 

odgovorili zelo dobro. 90,6 % učencev je namreč pravilno prepoznalo lobanjo sodobnega 

človeka.  
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Pri 16. vprašanju smo učence spraševali koliko se strinjajo s trditvijo, da je prostornina 

možganov sodobnega človeka približno 1,5 litra. Velik delež učencev (62,0 %) se je s trditvijo 

delno strinjal. 19,8 % učencev je odgovorilo, da se s trditvijo zelo strinja. Tako lahko 

potrdimo, da se pojavlja napačna predstava tudi med našimi učenci. Le-ti namreč ne vedo 

zagotovo, kakšna je prostornina naših možganov. Statistično pomembne razlike najdemo med 

šolama. Učenci druge osnove šole so odgovarjali bolje kot učenci prve osnove šole.  

S 24. vprašanjem smo želeli preveriti, ali učenci menijo, da se lahko šimpanzi naučijo 

govoriti. Le 24,5 % učencev se je pravilno odločilo, da se ne morejo.  

Na 30. vprašanje je pravilno odgovorilo 44,8 % učencev. Spraševali smo jih, ali skupni 

prednik ljudi in šimpanzov še vedno živi v Afriki. Statistično pomembne razlike smo našli po 

šoli. Učenci druge osnovne šole so pokazali boljše znanje kot učenci prve.  

57,3 % učencev se je strinjalo, da je bil vprašalnik razumljiv. 69,3 % učencem pa je bilo všeč 

sodelovati v raziskavi. Domnevamo, da tistim učencem, ki se jim vprašalnik ni zdel 

razumljiv, tudi ni bilo všeč sodelovati v raziskavi in so zato njihovi rezultati slabši. Statistično 

pomembne razlike smo našli med šolama. Učencem druge osnove šole se je vprašalnik zdel 

bolj razumljiv, kot učencem prve osnove šole. Bilo pa jim je tudi bolj všeč sodelovati v 

raziskavi, kot učencev prve osnovne šole. Razlike so se pojavile tudi med razredoma. 

Učencem 8. razreda je bilo bolj všeč sodelovati v raziskavi kot učencem 9. razreda.   

5.7    Napačne predstave (3., 4., 7., 9., 15., 16., 19., 22., 23., 26. in 29. vprašanje) 

Tipično napačno prestavo o času smo preverjali s 3., 7., 9., 23. in 26. vprašanjem. Statistično 

pomembne razlike smo našli pri 3. (Pred koliko leti se je pojavil sodobni človek?) in 7. 

vprašanju (Sodobni človek in neandertalec sta na Zemlji bivala istočasno), kjer so bili fantje 

boljši od deklet. Pri 9. vprašanju (Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let) pa so 

bila dekleta boljša od fantov. Pri 3. vprašanju (Pred koliko leti se je pojavil sodobni človek?) 

so bili boljši učenci prve osnovne šole. Pri 7. vprašanju (Sodobni človek in neandertalec sta 

na Zemlji bivala istočasno) pa učenci 8. razreda. Na vprašanja, ki so preverjala napačno 

predstavo o času, so učenci odgovarjali slabo. V povprečju so dosegli le 48,0 % uspešnost. 



Lončar, E. Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole v ljubljanski regiji o evoluciji 
človeka. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

 

- 52 - 

 

Drugo tipično napačno predstavo, in sicer od kod je prišel sodobni človek v Evropo, smo 

preverjali s 4. vprašanjem. Pri tem nismo našli statistično pomembnih razlik. 61,4 % učencev 

je na zastavljeno vprašanje odgovorilo pravilno.  

Tretjo napačno predstavo, da smo se razvili po linearni poti iz opic, smo preverjali s 15. 

vprašanjem. Na vprašanje so učenci odgovorili dobro, saj se jih je 77,0 % s trditvijo strinjalo.  

Četrto napačno predstavo za prostornino možganov smo preveril s 16. vprašanjem. Ugotovili 

smo, da so bolje odgovarjali učenci druge osnovne šole. Pravilno je odgovorilo 81,8 % 

učencev.  

Peta napačna predstava, da so živeli dinozavri skupaj z ljudmi, smo preverili z 19. 

vprašanjem. Tudi nanj so bolje odgovarjali učenci druge osnove šole. Pri tem vprašanju so 

učenci odgovarjali zelo dobro. Pravilno je odgovorilo kar 93,3 % učencev.  

Šesto napačno predstavo smo preverili z 22. (Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene 

ženske – Adama in Eve) in 29. vprašanjem (Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje 

pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek). Na obe so bolje odgovorili učenci druge 

osnovne šole. Za pravilna odgovora se je odločilo v povprečju 62,9 % učencev.  

	

6					SKLEPI	

V sklopu raziskave smo postavili osem hipotez, od tega smo jih 5 sprejeli v celoti, 2 delno, 

ene pa nismo mogli sprejeti.   

1. hipoteza: Učenci 8. in 9. razreda osnovne šole imajo zadovoljivo znanje o evoluciji 

človeka. Kot zadovoljivo bomo vrednotili znanje, ki presega 60 % doseženih točk na 

testu znanja. 

Hipotezo smo sprejeli, saj so učenci na testu dosegli v povprečju 64,6 % (priloga E). Tako 

lahko rečemo, da je znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o evoluciji človeka 

zadovoljivo. 
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2. hipoteza: Učenci 9. razreda imajo boljše znanje o evoluciji človeka od učencev 8. 

razreda. 

Hipoteze ne moremo sprejeti, saj smo našli 8 statistično pomembnih razlik med učenci 8. 

in 9. razreda. Pri tem pa so bili učenci 8. razreda boljši pri polovici vprašanj. Bolj všeč jim 

je bilo tudi sodelovati v raziskavi.  

 

3. hipoteza: Med dekleti in fanti ni razlike v znanju o evolucije človeka.  

Hipotezo smo delno sprejeli, saj smo našli le 5 statistično pomembnih razlik. Pri tem so 

bili fantje boljši v štirih vprašanjih. Le pri enem so bila boljša dekleta. 

 

4. hipoteza: Med učenci različnih šol so razlike v znanju o evoluciji človeka. 

Hipotezo smo sprejeli. Razlike so se pojavile pri 13 vprašanjih. Na 4 vprašanja so 

odgovorili bolje učenci prve osnovne šole, na ostalih 7 vprašanj pa so bolje odgovorili 

učenci druge osnovne šole. Učencem druge osnovne šole se je tudi vprašalnik zdel bolj 

razumljiv in bolj všeč jim je bilo sodelovati v raziskavi.  

 

5.   hipoteza: Učenci 8. in 9. razredov imajo značilne napačne predstave o evoluciji človeka. 

Hipotezo smo sprejeli, saj se pri učencih pojavljajo tipične napačne predstave oziroma 

neznanje, kot so: od kod je prišel sodobni človek v Evropo, velikost možganov sodobnega 

človeka, linearna pot razvoja človeka iz šimpanza, težave s časovno opredelitvijo in 

težave pri razlikovanju med vero in znanostjo. Tipična napačna predstava, da je človek 

živel skupaj z dinozavri, pa se na šolah, ki sta bili vključeni v raziskavo ne pojavlja.  

 

6.  hipoteza: Med učenci 8. in 9. razredov ni razlike, niti v količini niti v kakovosti 

napačnih predstav o evoluciji človeka. 

Hipotezo smo sprejeli. Razlike med učenci 8. in 9. razreda se pojavijo le pri enem 

vprašanju. Pri tem boljši učenci 9. razreda.  

 

7. hipoteza: Med dekleti in fanti ni razlike niti v količini, niti v kakovosti napačnih predstav 

o evoluciji človeka. 

Hipotezo smo sprejeli. Razlike med fanti in dekleti glede napačnih predstav se pojavijo pri 

treh vprašanjih. Pri tem so dvakrat boljši fantje, enkrat pa dekleta.  
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8. hipoteza: Med učenci različnih šol ni razlike niti v količini, niti v kakovosti napačnih 

predstav o evoluciji človeka. 

Hipotezo smo delno sprejeli. Statistično pomembne razlike smo našli pri petih vprašanjih. 

Pri tem so le enkrat boljši učenci prve osnovne šole. Pri ostalih štirih vprašanjih so boljši 

učenci druge osnovne šole.  

 

7					POVZETEK	

Evolucija človeka ima pri pouku pomembno vlogo, saj nas nauči kdaj, kje in kako je nastala 

naša vrsta. Učenci se z evolucijo človeka prvič srečajo v sedmem razredu pri pouku 

zgodovine, bolj podrobno pa v devetem razredu pri pouku biologije. Ves čas se srečujemo z 

novimi odkritji, ki dopolnjujejo in spreminjajo pretekle trditve in dejstva. To je razlog za 

številne težave pri poučevanju in razumevanju evolucije človeka, tako pri učiteljih kot tudi pri 

učencih. 

Cilj naše raziskave je bil pridobiti vpogled v znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o 

evoluciji človeka. Preveriti smo želeli, ali je znanje povezano s spolom, starostjo ter šolo, ki 

jo učenci obiskujejo. Zanimalo nas je tudi, ali se pri naših učencih pojavljajo enake napačne 

predstave, kot pri učencih tujih držav, ki smo jih zasledili v literaturi.  

Raziskavo smo izvedli v 8. in 9. razredu na dveh primestnih osnovnih šolah. Sodelovalo je 

192 učencev. Pripravili smo anonimni test znanja, ki je bil sestavljen iz treh delov. V prvem 

smo zbrali demografske podatke, v drugem delu smo preverjali znanje o evoluciji človeka z 

vprašanji izbirnega tipa, v tretjem delu pa so se učenci na štiristopenjski Likertovi lestvici 

odločali, v kolikšni meri se strinjajo z danimi trditvami. Za lažjo interpretacijo smo vprašanja 

razdelili na sedem sklopov, in sicer časovna in krajevna umestitev dogodkov o evoluciji 

človeka, evolucija, genetika, kreacionizem, preverjanje napačnih predstav in preverjanje 

splošne razgledanosti učencev.  

Ugotovili smo, da imajo učenci 8. razreda zelo podobno znanje kot učenci 9. razreda. Razlik 

med spoloma nismo našli, se pa znanje učencev o evoluciji človeka razlikuje glede na šolo, ki 

jo učenci obiskujejo.  
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Pri učencih se pojavljajo nekatere tipične napačne predstave, kot smo jih zasledili v tuji 

literaturi. Ugotovili smo, da se napačne predstave enakomerno pojavljajo tako pri 8. razredu 

kot pri 9. razredu. Pojavljajo se tako pri dekletih kot fantih in pri učencih vseh osnovnih šol, 

ki so bile vključene v raziskavo.  
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PRILOGA A: Vprašalnik o razvoju človeka                                                            Razred:  8.  9                                                 

Spol:  Ž   M 

NAVODILO: Obkroži pravilni odgovor.  

1 

Koliko je stara Zemlja? Približno  
a) 13,5 milijarde let 
b) 4,5 milijarde let 
c) 2,5 mililjona let  
d) 10.000 let  
e) 6.500 let 

2 

Piščal iz medvedove kosti na sliki je izdelal neandertalec. Kje so jo našli? 
a) na Kitajskem 
b) v Avstriji 
c) v Siriji 
d) v Sloveniji 
e)  v Turčiji 
f) v ZDA 

3 

Pred koliko leti se je pojavil sodobni človek (Homo sapiens)? Pred približno 
a) 2 milijardama 
b) 200 milijoni  
c) 20 milijoni 
d) 200.000  
e) 20.000 
f) 2000 

4 

Kje se je prvič pojavil sodobni človek (Homo sapiens)? 
a) na Bližnjem Vzhodu 
b) v Afriki 
c) v Ameriki 
d) v Aziji 
e) v Evropi 
f) hkrati na več celinah 

5 

Kje je živel neandertalec? (mogočih je več odgovorov) 
a) na Bližnjem Vzhodu 
b) v Afriki 
c) v Ameriki 
d) v Aziji 
e) v Evropi  

6 

Katera lobanja pripada sodobnemu človeku (Homo sapiens)? 
 

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

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

1 - Nikakor se ne strinjam   2 - Ne strinjam se   3 - Delno se strinjam          4 - Zelo se strinjam 
 
Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami? 

7 Sodobni človek (Homo sapiens) in neandertalec (Homo neanderthalensis) sta na Zemlji 
bivala istočasno. 

1 2 3 4 

8 Človekovi najbližji sorodniki po izvoru glede na zadnjega skupnega prednika so gorile, 
orangutani in šimpanzi. 

1 2 3 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

17 Sodobni človek se je razvil v procesu evolucije. 1 2 3 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavi človek. 1 2 3 4 

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

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

32 Vprašalnik je bil razumljiv. 1 2 3 4 

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

 

Katera od navedenih je najvišja dosežena izobrazba tvoje mame in katera očeta? Na ustreznih 
mestih naredi križca. (Če nisi prepričan-a, kako odgovoriti na to vprašanje, prosi učitelja za pomoč.) 

Mati Oče 

Magisterij ali doktorat znanosti   

Diploma višje šole, visoke šole ali univerze   

Gimnazija   

Poklicna ali strokovna srednja šola   

Osnovna šola    

Nedokončana osnovna šola   

 

Hvala za sodelovanje! 
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PRILOGA B: Statistično pomembne razlike po šoli, ki jo učenci obiskujejo 

Št. Vprašanje U Z p 

1 Koliko je stara Zemlja?  3637,000 -0,832 0,405 

2 Kje so piščal iz medvedove kosti jo našli? 3712,500 -1,551 0,121 

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

2838,500 -2,710 0,007 

4 
Kje se je prvič pojavil sodobni človek (Homo 

sapiens)? 

 
 3474,500  -1,213 0,225 

5 

Kje je živel neandertalec? (mogočih je več 

odgovorov) 
f) na Bližnjem Vzhodu 
g) v Afriki 
h) v Ameriki 
i) v Aziji 
j) v Evropi  

a) 3379,500 
b) 3135,000 
c) 3469,500 
d) 3771,000 
e) 3624,000 

Pravilno: 
3624,000 

a) -1,891 
b) -2,345 
c) -2,031 
d) -0,251 
e) -0,756 
Pravilno: 

-1,747 

a) 0,059 
b) 0,019 
c) 0,042 
d) 0,802 
e) 0,450 

Pravilno: 
0,081 

6 
Katera lobanja pripada sodobnemu človeku 
(Homo sapiens)? 

3787,500 -0,337 0,736 

7 
Sodobni človek (Homo sapiens) in neandertalec 
(Homo neanderthalensis) sta na Zemlji bivala 
istočasno. 

3151,000 -1,953 0,051 

8 
Človekovi najbližji sorodniki po izvoru glede na 
zadnjega skupnega prednika so gorile, 
orangutani in šimpanzi. 

3138,000 -1,971 0,049 

9 
Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 
milijarde let. 

3236,500 -1,773 0,076 

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

3724,500 -0,449 0,653 

11 
Fosili kažejo, kako so se oblike življenja 
spreminjale skozi zgodovino. 

3391,500 -1,480 0,139 

12 
Več kot polovica človeških genov je enakih kot 
pri miših. 

2722,000 -3,320 0,001 

13 
Nekoliko manj kot polovica človeških genov je 
enakih kot pri šimpanzih. 

3473,000 -0,822 0,411 

14 
Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na 
Zemlji razvil človek. 

3175,500 -1,458 0,145 

15 
Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega 
prednika. 

3228,000 -1,549 0,121 

16 
Povprečna prostornina možganov sodobnega 
človeka je približno 1,5 litra. 

2944,500 -2,449 0,014 

 



Lončar, E. Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole v ljubljanski regiji o evoluciji 
človeka. 
Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

 

- 4 - 

 

17 Sodobni človek se je razvil v procesu evolucije. 2667,500 -2,842 0,004 

18 Sodobni človek se je razvil iz neandertalca. 3255,500 -1,492 0,136 

19 
Sodobni človek je na današnjem območju 
Slovenije živel v istem času kot dinozavri. 

3233,500 -2,568 0,010 

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

3380,500 -1,129 0,259 

21 
Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki 
so že izumrle. 

3464,000 -1,661 0,097 

22 
Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene 
ženske – Adama in Eve. 

2583,500 -3,372 0,001 

23 
Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je 
živel pred približno 6-7 milijoni let. 

3374,500 -0,616 0,538 

24 
Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z 
govorom. 

3460,000 -0,719 0,472 

25 
Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen 
naše vrste, sodobnega človeka. 

2964,000 -2,474 0,013 

26 
Avstralopiteki so že približno pred 4 milijoni 
let hodili pokončno. 

3464,000 -0,990 0,322 

27 
Neandertalec in sodobni človek imata 99,7 % 
genov enakih. 

3500,500 -0,688 0,492 

28 
Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih 
vrst živali. 

3294,000 -1,585 0,113 

29 
Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje 
pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 

2436,000 -4,239 0,000 

30 
Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno 
živi v Afriki. 

3022,000 -2,377 0,017 

31 
Evolucija (razvoj) sodobnega človeka še vedno 
poteka. 

3604,500 -0,252 0,801 

32 Vprašalnik je bil razumljiv. 2680,500 -3,709 0,000 

33 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 2460,000 -4,811 0,000 
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PRILOGA C: Statistično pomembne razlike po razredu, ki ga učenci obiskujejo 
 

Št. Vprašanje U Z p 

1 Koliko je stara Zemlja?  3642,000 -3,475 0,001 

2 Kje so piščal iz medvedove kosti jo našli? 4410,000 -2,033 0,042 

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

4170,500 -0,904 0,366 

4 
Kje se je prvič pojavil sodobni človek (Homo 

sapiens)? 
4091,500 -1,523 0,128 

5 

Kje je živel neandertalec? (mogočih je več 

odgovorov) 
a) na Bližnjem Vzhodu 
b) v Afriki 
c) v Ameriki 
d) v Aziji 
e) v Evropi  

a) 3871,500 
b) 4593,000 
c) 4477,500 
d) 4122,000 
e) 4542,000 

Pravilno: 
4353,000 

a) -2,704 
b) -0,032 
c) -0,619 
d) -1,445 
e) -0,190 
Pravilno: 

-2,005 

a) 0,007 
b) 0,975 
c) 0,536 
d) 0,148 
e) 0,849 

Pravilno: 
0,045 

6 
Katera lobanja pripada sodobnemu človeku 
(Homo sapiens)? 

4243,500 -1,851 0,064 

7 
Sodobni človek (Homo sapiens) in neandertalec 
(Homo neanderthalensis) sta na Zemlji bivala 
istočasno. 

3690,000 -2,291 0,022 

8 
Človekovi najbližji sorodniki po izvoru glede na 
zadnjega skupnega prednika so gorile, 
orangutani in šimpanzi. 

4410,000 -0,151 0,880 

9 
Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde 
let. 

3987,000 -1,588 0,112 

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

4201,500 -1,343 0,179 

11 
Fosili kažejo, kako so se oblike življenja 
spreminjale skozi zgodovino.  

4386,000 -0,645 0,519 

12 
Več kot polovica človeških genov je enakih kot 
pri miših. 

4172,000 -1,059 0,290 

13 
Nekoliko manj kot polovica človeških genov je 
enakih kot pri šimpanzih. 

4132,500 -0,986 0,324 

14 
Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na 
Zemlji razvil človek. 

4206,000 -0,474 0,636 

15 
Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega 
prednika. 

4046,500 -1,186 0,236 
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16 
Povprečna prostornina možganov sodobnega 
človeka je približno 1,5 litra. 

4067,500 -1,082 0,279 

17 Sodobni človek se je razvil v procesu evolucije. 4134,500 -0,409 0,683 

18 Sodobni človek se je razvil iz neandertalca. 3751,000 -2,081 0,037 

19 
Sodobni človek je na današnjem območju 
Slovenije živel v istem času kot dinozavri. 

4285,000 -1,218 0,223 

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

4056,500 -1,251 0,211 

21 
Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so 
že izumrle. 

4483,000 -0,477 0,633 

22 
Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene 
ženske – Adama in Eve. 

4173,500 -0,795 0,427 

23 
Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je 
živel pred približno 6-7 milijoni let. 

4246,000 -0,226 0,821 

24 
Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z 
govorom. 

4356,000 -0,160 0,873 

25 
Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen 
naše vrste, sodobnega človeka. 

3899,000 -1,675 0,094 

26 
Avstralopiteki so že približno pred 4 milijoni let 
hodili pokončno. 

4469,500 -0,107 0,915 

27 
Neandertalec in sodobni človek imata 99,7 % 
genov enakih. 

4382,000 -0,230 0,818 

28 
Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst 
živali. 

3707,500 -2,348 0,019 

29 
Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje 
pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 

4373,500 -0,515 0,607 

30 
Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno živi 
v Afriki. 

4464,500 -0,130 0,896 

31 
Evolucija (razvoj) sodobnega človeka še vedno 
poteka. 

4008,500 -1,291 0,197 

32 Vprašalnik je bil razumljiv. 3989,500 -1,692 0,091 

33 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 3894,000 -2,149 0,032 
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PRILOGA D: Statistično pomembne razlike po spolu učencev 

Št. Vprašanje U Z p 

1 Koliko je stara Zemlja?  4360,000 -0,563 0,574 

2 Kje so piščal iz medvedove kosti jo našli? 4418,000 -1,003 0,316 

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

3386,500 -2,835 0,005 

4 
Kje se je prvič pojavil sodobni človek (Homo 

sapiens)? 
4381,000 -0,396 0,692 

5 

Kje je živel neandertalec? (mogočih je več 

odgovorov) 
f) na Bližnjem Vzhodu 
g) v Afriki 
h) v Ameriki 
i) v Aziji 
j) v Evropi  

a) 3942,500 
b) 4180,000 
c) 4370,000 
d) 4322,500 
e) 3467,500 

Pravilno: 
4465,000 

a) -2,130 
b) -1,015 
c) -0,724 
d) -0,579 
e) -3,281 
Pravilno: 

-0,384 

a) 0,033 
b) 0,310 
c) 0,469 
d) 0,563 
e) 0,001 

Pravilno: 
0,701 

6 
Katera lobanja pripada sodobnemu človeku 
(Homo sapiens)? 

4422,000 -0,496 0,620 

7 
Sodobni človek (Homo sapiens) in 
neandertalec (Homo neanderthalensis) sta na 
Zemlji bivala istočasno. 

3604,500 -2,312 0,021 

8 
Človekovi najbližji sorodniki po izvoru glede 
na zadnjega skupnega prednika so gorile, 
orangutani in šimpanzi. 

3721,500 -1,913 0,056 

9 
Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 
milijarde let. 

3415,000 -2,969 0,003 

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

4221,000 -0,992 0,321 

11 
Fosili kažejo, kako so se oblike življenja 
spreminjale skozi zgodovino.  

4289,500 -0,672 0,501 

12 
Več kot polovica človeških genov je enakih 
kot pri miših. 

4339,000 -0,354 0,723 

13 
Nekoliko manj kot polovica človeških genov 
je enakih kot pri šimpanzih. 

4335,000 -0,109 0,913 

14 
Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je 
na Zemlji razvil človek. 

4229,500 -0,280 0,779 

15 
Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega 
prednika. 

4288,000 -0,237 0,812 

16 
Povprečna prostornina možganov sodobnega 
človeka je približno 1,5 litra. 

4149,500 -0,555 0,579 
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17 
Sodobni človek se je razvil v procesu 
evolucije. 

3974,000 -0,774 0,439 

18 Sodobni človek se je razvil iz neandertalca. 4247,500 -0,474 0,635 

19 
Sodobni človek je na današnjem območju 
Slovenije živel v istem času kot dinozavri. 

4142,500 -1,447 0,148 

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

4106,000 -0,877 0,380 

21 
Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki 
so že izumrle. 

4338,000 -0,699 0,485 

22 
Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene 
ženske – Adama in Eve. 

4206,000 -0,464 0,643 

23 
Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je 
živel pred približno 6-7 milijoni let. 

4220,500 -0,171 0,864 

24 
Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z 
govorom. 

4177,000 -0,418 0,676 

25 
Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, 
razen naše vrste, sodobnega človeka. 

3990,000 -1,155 0,248 

26 
Avstralopiteki so že približno pred 4 milijoni 
let hodili pokončno. 

4407,000 -0,031 0,975 

27 
Neandertalec in sodobni človek imata 99,7 % 
genov enakih. 

3822,000 -1,568 0,117 

28 
Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih 
vrst živali. 

4284,000 -0,508 0,612 

29 
Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje 
pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 

4315,000 -0,428 0,668 

30 
Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno 
živi v Afriki. 

4040,500 -1,090 0,276 

31 
Evolucija (razvoj) sodobnega človeka še 
vedno poteka. 

4297,000 -0,214 0,830 

32 Vprašalnik je bil razumljiv. 4083,000 -1,157 0,247 

33 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 4366,000 -0,327 0,744 
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PRILOGA E: Delež pravilnih odgovorov vseh učencev na vprašanja 

 

Št. Vprašanje 
Delež pravilnih 
odgovorov (%) 

1 Koliko je stara Zemlja? 78,1 

2 Kje so piščal iz medvedove kosti jo našli? 97,9 

3 Pred koliko leti se je pojavil sodobni človek (Homo sapiens)? 28,6 

4 Kje se je prvič pojavil sodobni človek (Homo sapiens)? 61,5 

5 

Kje je živel neandertalec? (mogočih je več odgovorov) 
a) na Bližnjem Vzhodu 
b) v Afriki 
c) v Ameriki 
d) v Aziji 
e) v Evropi 

a) 20,8 
d) 49,5 
e) 62,0 

6 Katera lobanja pripada sodobnemu človeku (Homo sapiens)? 90,6 

7 
Sodobni človek (Homo sapiens) in neandertalec (Homo 

neanderthalensis) sta na Zemlji bivala istočasno. 
30,2 

8 
Človekovi najbližji sorodniki po izvoru glede na zadnjega 
skupnega prednika so gorile, orangutani in šimpanzi. 

84,3 

9 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 75,5 

10 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 92,2 

11 
Fosili kažejo, kako so se oblike življenja spreminjale skozi 
zgodovino. 

90,6 

12 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 27,7 

13 
Nekoliko manj kot polovica človeških genov je enakih kot pri 
šimpanzih. 

29,1 

14 
Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji razvil 
človek. 

77,7 

15 Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega prednika. 77,6 

16 
Povprečna prostornina možganov sodobnega človeka je približno 
1,5 litra. 

81,8 

17 Sodobni človek se je razbil v procesu evolucije. 77,1 
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18 Sodobni človek se je razvil iz neandertalca. 40,1 

19 
Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem 
času kot dinozavri. 

93,3 

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

43,2 

21 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 93,7 

22 
Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama 
in Eve. 

57,3 

23 
Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je živel pred 
približno 6-7 milijoni let. 

57,1 

24 Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorom. 55,8 

25 
Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše vrste, 
sodobnega človeka. 

77,7 

26 
Avstralopiteki so že približno pred 4 milijoni let hodili 
pokončno. 

48,5 

27 Neandertalec in sodobni človek imata 99,7 % genov enakih. 48,5 

28 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 60,9 

29 
Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je 
na Zemlji pojavil človek. 

68,7 

30 Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno živi v Afriki. 77,6 

31 Evolucija (razvoj) sodobnega človeka še vedno poteka. 76,1 

32 Vprašalnik je bil razumljiv. / 

33 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. / 

 
 


