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POVZETEK  

Evolucija je zahtevna tema, ki jo večina učencev težko razume. To je posledica različnih 

pedagoških pristopov pri poučevanju teme in ostalih dejavnikov (čustvenih, religioznih…) . V 

šolstvu se morajo učitelji držati učnega načrta, ki je bil Sloveniji nazadnje spremenjen leta 

2011. V tem učnem načrtu je evolucija človeka obravnava v devetem razredu z zgolj enim 

učnim ciljem. Ta učni cilj omogoča, da učenci dobijo osnovno znanje o evoluciji človeka, 

učbeniki pa to temo obravnavajo različno ‒ od zelo malo do malo obširneje. Kljub temu, da 

tema evolucije ni priljubljena in jo lahko učitelji razlagajo različno, so slovenski osnovnošolci 

še vedno zelo uspešni pri mednarodnih raziskavah, ki raziskujejo znanje na področju 

naravoslovja. V naši raziskavi smo preverjali, kakšno je znanje osnovnošolcev o evoluciji 

človeka in tudi ali se znanje razlikuje glede na šolo, ki jo obiskujejo, razred/starost in spol. 

 

V raziskavi je sodelovalo 448 učenk in učencev 7., 8. in 9. razreda štirih osnovnih šol. 

Odgovarjali so na 34 vprašanj, ki so se navezovala na evolucijo človeka. Od prvega do 

šestega vprašanja so odgovarjali tako, da so obkrožili pravilni odgovor, pri  ostalih vprašanjih 

pa so odgovarjali s 4-stopenjsko Likertovo lestvico z obkroževanjem (1 = nikakor se ne 

strinjam, 4 = popolnoma se strnjam). 

 

V raziskovalnem delu je najprej analiziran vprašalnik, ki so ga učenci reševali. Odgovori na 

vsako vprašanje so prikazani grafično. V nadaljevanju smo rezultate primerjali med seboj 

glede na šolo, razred in spol učencev. Rezultati so pokazali, da med učenci različnih šol so 

razlike v znanju evolucije. Razlike so med različno starimi učenci, pri čemer so več znanja 

pokazali učenci 9. razreda, kar smo pričakovali, saj je evolucija tema, s katero se učenci 

srečajo šele v 9. razredu osnovne šole. Razlog za slabše znanje pri mlajših učencih je tudi v 

napačnih predstavah, ki jih imajo učenci. Zato je pomembno, da učitelj izbere dobre metode, 

da učence pritegne in tako tudi pomaga, da se napačne predstave nadomestijo s pravilnimi. 

Med dekleti in fanti je bilo samo 5 statistično pomembnih razlik.  

 

Na koncu raziskovalnega dela je analiza učbenikov, v kateri smo ugotovili, da učbeniki 

dosegajo cilje, ki so zapisani v učnem načrtu, a da se obsežnost teme o evoluciji človeka se 

med njimi zelo razlikuje. Razlike med učbeniki so tudi v količini slikovnega materiala, 

vprašanjih za ponavljanje in ključnih pojmih. 

Ugotovili smo, da imajo učenci zadovoljivo znanje o evoluciji človeka (vsaj 60 % uspešnost 

na testu), vendar pa so se pokazale nekatere napačne predstave.  

Znanje bi bilo verjetno še boljše, če bi učitelji učne ure nadgradili z različnimi interaktivnimi 

vsebinami; učence bi motivirali z materialom, ki bi ga učenci raziskovali; povezali bi se z 

učitelji na drugih šolah in si med seboj svetovali, kako izboljšati učne ure in kako razlagati 

učno snov. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: osnovna šola, biologija, evolucija človeka, učni načrt, znanje 
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SUMMARY 

Evolution is a difficult subject that pupils struggle to entirely comprehend. This is due to 

various pedagogical approaches in teaching subjects and other factors ( emotional , religious 

... )  Slovenian educational system requires teachers to follow the curriculum which was last 

moderated in 2011. Human evolution is taught in the 9th grade with just one learning objective 

that enables pupils to gain basic knowledge of human evolution. Various textbooks approach 

the subject differently, some sparsely and some more extensively. Despite the fact that the 

subject is not popular and can be taught diversely, Slovenian pupils are still very successful 

according to international researches that investigate the level of knowledge of natural 

sciences. We investigated the level of pupils’ knowledge of human evolution and any possible 

differences according to school, grade, age and gender. 

The research included 448 pupils in the 7th, 8th and 9th grade at four different primary schools. 

There were 34 questions about human evolution. For questions 1-6 pupils had to circle the 

correct answer and for the rest of the questions they had to use the four point Likert Scale (1 = 

Strongly Disagree, 4 = Strongly Agree). 

In the second part of the study a survey questionnaire filled in by pupils is analysed. The 

answers to a particular question are shown with graphs. Moreover, the results are compared 

according to school, grade and gender. The results have shown substantial differences in 

knowledge among pupils from various primary schools. There are differences among pupils 

of different age groups, which was to expect as they first get familiar with the subject of 

human evolution in the 9th grade. One of the reasons for poor knowledge among younger 

pupils is misconceptions about the subject. Therefore, it is essential that teachers use the 

appropriate methods to attract and help pupils do away with misconceptions.  There were only 

5 statistically important differences between boys and girls. 

At the end of the research part, textbooks are examined. It was discovered that they are in line 

with curriculum, but the subject of human evolution is approached differently in various 

textbooks. There are also differences in the amount of graphics, revision questions and key 

concepts. 

Pupils generally have an adequate knowledge of human (at least 60 % success rate on the test)  

evolution but on the other hand, some misconceptions are indicated. 

Knowledge would probably be even better if teachers upgraded their lessons with various 

interactive contents; pupils would be motivated by research materials; teachers would connect 

with colleagues from other primary schools and advise each other how to improve the lessons 

and eventually explain the subject matter. 

 

KEY WORDS: primary school, biology, human evolution, curriculum, knowledge 
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1 UVOD 
 

1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Če sklepamo iz slabega znanja o neandertalcu, ki so ga naši učenci pokazali leta 2012 

(Povšič), lahko predvidevamo, da tudi znanje o razvoju modernega človeka ni zadovoljivo. 

Veljavni učni načrt to temo obravnava zelo splošno z enim ciljem, zato sta globina in količina 

obravnave prepuščeni učiteljem. Globino deloma opredeli operativni cilj (Učenci znajo 

razložiti izvor primatov in človeka ter sorodnost človeka z drugimi primati), ki nam pove, da 

bi morali učenci to temo obvladati na nivoju razumevanja in uporabe znanja, torej druge 

kognitivne stopnje po prirejeni Bloomovi lestvici, kot jo uporablja Republiški izpitni center 

pri maturi in NPZ (nacionalno preverjanje znanja). 

Na pedagoški proces močno vplivajo tudi učna gradiva za učence. Ta sicer sledijo učnim 

načrtom, kljub vsemu pa se med seboj razlikujejo tako po globini kot obsegu obravnave 

določene vsebine. Torej je tudi to eden od pomembnih dejavnikov, ki ga moramo upoštevati 

pri ugotavljanju znanja učencev.  

1.2 CILJI 
Z našo raziskavo smo želeli preučiti, ali učenci ob koncu obveznega osnovnošolskega 

izobraževanja v življenje odnesejo zadovoljivo znanje o evolucijskem razvoju vrste, ki ji 

pripadajo (Homo Sapiens ). Zadovoljivo pomeni, da je znanje dovolj obsežno (vsaj 60-

odstotna uspešnost na testu) in da dosega stopnjo razumevanja, kot jo predpisuje učni načrt 

(Vilhar in sod., 2011).  

Zanimalo nas je tudi, ali so pri naših učencih razširjene enake napačne predstave, kot smo jih 

zasledili v tuji literaturi (npr. sobivanje človeka in dinozavrov). Poleg tega smo pregledali 

obstoječe učbenike za 9. razred OŠ (osnovna šola) in poskušali ugotoviti, kako lahko vplivajo 

na izkazano znanje učencev.  

1.3 HIPOTEZE 
Glede na cilje, ki smo jih določili, smo oblikovali naslednje hipoteze: 

 Učenci imajo ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja zadovoljivo znanje o 

evolucijskem razvoju vrste Homo Sapiens . 

 Učenci višjih razredov v našem vzorcu imajo boljše znanje o evoluciji človeka kot učenci 

nižjih razredov. 

 Med učenci različnih šol ni razlike v znanju o evoluciji človeka. 

 Med dekleti in fanti ni razlike v znanju o evoluciji človeka.  

 Učenci imajo ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja nekatere značilne napačne 

predstave, povezane z evolucijo človeka. 

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

povezanih z evolucijo človeka. 

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

povezanih z evolucijo človeka. 

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

evolucijo človeka. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 EVOLUCIJA ČLOVEKA 
Evolucija človeka je proces, katerega rezultat je moderni človek. Evolucija, kot veda, je 

najpogosteje je osredotočena na razvoj človeka, posebno na rod Homo in na zgodnejše 

hominine oz. človečnjake. Manj je raziskan razvoj do človečnjakov. Zato evolucija človeka 

zavzema številne znanstvene discipline (antropologija, primatologija, arheologija …), ki se 

povezujejo s svojimi odkritji, da razkrivajo izvor modernega človeka (Heng, 2009).  

2.1.1 PROTOHOMININI 

So najzgodnejša prehodna skupina med opicami in pravimi hominini, za predstavnike katerih 

domnevajo, da so vsaj občasno hodili po dveh nogah. Mednje zaenkrat uvrščamo tri rodove, 

in sicer Orrorin, Sachelanthropus in Ardipithecus. Zadnji skupni prednik s šimpanzi naj bi bil 

Ardipithecus ramidus, ki naj bi imel veliko skupnega z bonobi (= pritlikavi šimpanzi - Pan 

paniscus). 

Toda imel naj bi veliko bolj razvit materinski čut kot pritlikavi šimpanzi (Clark, 2015). 

Ardipithecus ramidus naj bi bival v gozdnatih in travnatih pokrajinah, kjer je lahko plezal po 

drevju. Po navpičnih stenah ni mogel plezati, saj mu telesna zgradba tega ni omogočala 

(White in sod., 2009). Naslednik rodu Ardipithecusa je rod Australopithecus (Wood, 1996). 

2.1.2 HOMININI (ČLOVEČNJAKI) 

Poddružina človečnjakov (Homininae) spada v družino človeku podobnih opic (Hominidae), 

v katero uvrščamo rodove orangutan (Pongo), gorila (Gorilla), šimpanz (Pan) in človek 

(Homo). V poddružino homininov uvrščamo rodove Homo, Australopithecus (Cameron, 

2003) in Kenyanthropus. 

 

2.1.2.1 AVSTRALOPITEKI 

So izumrli rod homininov. Rod naj bi se razvil v vzhodni Afriki in se v dveh milijonih let 

razširil po celotni Afriki. V tem času so se razvile številne vrste avstralopitekov, ki pa niso 

vse živele istočasno (White in sod., 2006). 

Vrste avstralopitekov so pomembne, saj se je iz ene razvil rod Homo  in nato moderni človek. 

Predvidevajo, da se je rod Homo    razvil iz vrste A. africanus, toda fosilni ostanki rodu Homo    

nakazujejo, da so starejši kot A. africanus (Toth in Schick, 2005), kar meče senco dvoma na 

predlagano in otežuje linearno razvrstitev. 

Omenili bomo le nekaj vrst iz rodu avstrolopitekov, in sicer A. anamensis, A. afarensis in A. 

africanus. Te so tudi tri najbolj znane vrste iz rodu avstralopitekov. 

A. anamensis 

Raziskovalci so glede na fosilne ostanke določili, da je A. anamensis star med 4,2 in 3,9 

milijona let (Leakey in sod., 1998). Fosilni osebek je bil najden v Keniji. Analize izotopov 

kažejo na to, da je bilo okolje, v katerem je živel, bolj poraščeno z gozdom, kot je danes. 

Raziskovalci domnevajo, da je bilo okolje včasih tudi bolj vlažno in da je v okolju te vrste 

rastlo več rastlinja, oreščkov, a potrebnih je še več raziskav, ki bi to lahko potrdile 

(Schoeninger, 2003). 

Obrazne poteze vrste A. anamensis so kombinacija potez opice in človeka. Imel je dolge roke,  

zapestne kosti pa kažejo, da je še plezal po drevju (Ward, Leakey in Walker, 2001). 
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Analize zob fosilnih ostankov kažejo na to, da je imel A. anamensis zelo podobno prehrano 

kot gorila. Na to kažejo mikrobiološke analize podočnikov vrste A. anamensis in gorile 

(Ungar, Scott, Grine in Teafrod,  2010). 

A. afarensis 

Vrsta A. afarensis je živela pred 3,9 do 2,9 milijona let (Haviland, Walrath, Prins in McBride, 

2013) in je po anatomski zgradbi podobna tako človeku kot opici. Lopatica je bolj podobna 

opičji kot človeški. Tudi postavitev prstov in zgradba prstnih kosti je bolj podobna modernim 

opicam kot ljudem (Green, 2012). Zelo verjetno je, da so bili samci težji in večji od samic. 

Znanstveniki tudi domnevajo, da so živeli v podobnih skupnostih kot opice in da je imel en 

samec več samic (Wood, 1994). 

Najbolj znano fosilno okostje te vrste se imenuje Lucy. Najdenega je 40 % samičjega skeleta 

(Johanson, 2009), iz katerega so znanstveniki ugotovili, da je hodila pokončno, čeprav še ne 

tako kot moderni človek, ker je imela ravna stopala. Zato je bila njena hoja okorna in 

zibajoča. Imela je kratek vrat, ki je še primitiven znak. Okončine nakazujejo, da je bila dober 

plezalec, saj so roke dolge, prsti dolgi in zaviti, noge pa kratke (Tomkins, 1998). 

Med pomembne najdbe za to vrsto spada tudi najdba mladiča v pokrajini Dikika v Etiopiji, ki 

jo je leta 2000 našel Zeresenay Alemseged, poimenovali pa so jo Selam. Ohranjen je obrazni 

in možganski del lobanje, kar bo omogočilo, da bodo raziskovalci lahko spoznavali tudi 

razvoj možganov. Pomembno odkritje pri Selamu je bila tudi kost podjezičnica, ki je 

pomembna pri govoru  in proizvajanju zvokov (Bajd, 2007). 

A. africanus 

Najdbe te vrste so iz južne in vzhodne Afrike. Živel naj bi pred 3 do 2,5 milijona leti. Bil naj 

bi neposredni prednik rodu Homo , toda to še ni dokazano (McHenry, 1998). 

Vrsta A. africanus je manj podobna opicam kot druge vrste avstralopitekov. Ima višje čelo in 

manj izrazite nadočesne loke. Tudi zobje so bolj človeški. Roke so še vedno prilagojene 

plezanju po drevju, hoja je bolj človeška, saj je medenica že bolj podobna človeški in ne več 

toliko opičji (Skinner in sod., 2015). 

2.1.2.2 HOMO 

Kdo je neposredni prednik rodu Homo še ni znano, toda znanstveniki se strinjajo, da gre za 

gracilno vrsto avstralopiteka. Rod Homo vsebuje našo vrsto, torej vrsto Homo sapiens  in tudi 

druge vrste, ki so del rodu Homo, toda ne nujno predniki vrste H. sapiens, in so izumrli. Med 

izumrlimi predstavniki rodu Homo je tudi neandertalec (Stringer, 1992), ki je bil prvi iz rodu 

Homo, ki je živel na območju današnje Slovenije. 

H. habilis 

Homo habilis je zgodnji predstavnik rodu Homo. Živel je med 2,8 do 1,5 milijona let 

(Villmaare, 2015). Ime Homo habilis pomeni ''spretni človek'', saj je izdeloval kamnito 

orodje. Domnevajo, da je bil mrhovinar in še ne lovec (Leakey, 1964). Njegovo telo je 

podobno poznim avstralopitekom in tudi opicam. Lobanja ima povečano možgansko 

prostornino, približno 35 % večjo od avstralopitekov (Leakey, 1964). 

H. habilis in H. rudolphensis, še ena zgodnja vrsta rodu Homo, se nista selila na druge 

kontinente, njune ostanke so našli samo v Afriki. Druge vrste rodu Homo so se selile tudi na 

druge kontinente in tako se je rod Homo razširil po svetu (Ferring in sod., 2011). 

H. erectus (ergaster) 
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H. erectus in H. ergaster je ena in ista vrsta, razlika je le ta, da je H. ergaster živel v Afriki, 

H. erectus pa v Aziji. H. erectus je živel med 1,9 milijona do 70.000 let (Antón, 2003).  

H. erectus je vrsta, ki naj bi bila, neposredni prednik poznejših hominov (Homo 

heidelbergensis, Homo neanderthalensis, and Homo sapiens). 

H. erectus je vrsta, ki  je preživela skoraj celoten pleistocen (obdobje lednih dob) in je s tem 

najdlje živeča človeška vrsta. Njeni predstavniki so živeli v Afriki, Aziji in Evropi. To je bil 

prvi človek, ki je zapustil Afriko  

Antón (2003) je v svojem članku, ki precej podrobno opisuje to človeško vrsto, zapisal tudi, 

da je imel H. erectus daljše noge in krajše roke, kar nakazuje na pokončno hojo, ki je bila tudi 

hitrejša kot pri predhodnikih. Možganska kapaciteta (900 cm3) je tudi večja, od starejših vrst 

homininov kar je dobro razvidno iz fosilnega ostanka, najdenega v Turkani. Gre za dečka za 

katerega, so našli zelo velik del skeleta so našli, vključno z lobanjo. Iz tega skeleta 

spoznavamo razvoj v adolescenci, kako je rastel, se gibal ipd. (Walker in Leakey, 1993). 

H. erectus se je selil, na kar nakazujejo najdbe na Javi in Kitajskem, saj so tam našli skelete, 

ki so praktično identični skeletom vrste H. erectus, najdenimi v Afriki. Kaj mu je omogočalo 

selitve? Znal je izdelovati orodje (lažje je ujel hrano), imel je hitrejšo hojo, tekel je in vse to 

mu je omogočalo, da se je hitreje premikal in s tem ''osvajal'' novo okolje (Antón, 2003). 

Turkanski deček, Javanski človek, Pekinški človek in Gruzijski človek so le nekatere najdbe 

vrste Homo erectus, s pomočjo katerih spoznavamo človeško zgodovino (Antón, 2003). 

H. heidelbergensis 

Bival je v Afriki, Aziji in Evropi med 600.000 do 200.000 leti. Veliko evropskih fosilnih 

ostankov je najdenih v Španiji (Martinez, 2004). 

H. heidelbergensis je imel kompaktnejše telo in izrazit spolni dimorfizem. Njegova 

možganska kapaciteta (1200 cm3) je že zelo blizu možganski kapaciteti modernega človeka 

(1400 cm3), zobje so zelo podobni zobem modernega človeka (Martinez, 2004). 

V Španiji je bila najdena jama, ki je dokaz o namenskem hranjenju kosti več kot 10-ih oseb v 

eni votlini. Iz tega znanstveniki sklepajo, da z mrtvimi posamezniki ta vrsta ni ravnala enako 

kot z mrtvimi živalmi, ampak da so imeli odnos do mrtvih, ki naj bi jih pokopavali 

(Rightmire, 1998). 

Iz te vrste rodu Homo naj bi se razvili neandertalci (Homo neanderthalensis) in denisovanci 

(Homo sapiens ssp. Denisova), pa tudi moderni človek (Rightmire, 1998).  

H. neanderthalensis 

Nekatere neandertalske značilnosti so opisane že pri 400.000 let starih najdbah iz Španije. 

Sicer pa naj bil živeli med 130.000 do 28.000 leti. Ta vrsta je živela izključno v Evropi, 

zahodnem delu Azije (Boyd in Silk, 2015) in na Bližnjem vzhodu. 

Boyd in Silk (2015) sta neandertalca opisala kot bolj mišičastega in velikega v primerjavi s 

modernim človekom. Imel naj bi močnejše kosti in relativno kratke okončine. Analize kosti so 

pokazale, da je neandertalec veliko hodil in tekel, saj je gostota in debelina kosti velika. Ker 

pa je živel v hladnem okolju, sta podlaket in golen krajši kot pri modernem človeku, zaradi 

česar je bila izguba toplote v okolje manjša, kot je pri vrsti Homo sapiens (Boyd in Silk, 

2015). 

Hrano si je neandertalec priskrbel z lovom, lovili so moški in ženske. Prehrana naj bi bila 

pretežno mesna, znali so tudi kuhati. Lovili so s kopjem. Sledi orodja so najdene na ostankih 
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kosti živali in tudi neandertalcev, zato znanstveniki sklepajo, da je prihajalo do kanibalizma, 

ki pa naj bi bil ritualen in ne namenjen prehrani (Klein, 2003). 

Znanih je zelo veliko najdišč neandertalca, poleg pa je najdenih veliko živalskih ostankov in 

ostankov orodja (Shipman, 2008). Večina najdišč je v jamah ali pod skalnimi previsi, v 

katerih so si postavljali ležišča (Boyd in Silk, 2015). 

Neandertalci so imeli svoj način govornega sporazumevanja. Govor ni bil podoben našemu 

govornemu izražanju. Imeli so razvit govorni center, ki je bil enake velikosti kot pri vrsti H. 

sapiens, podjezičnica je bila nameščena visoko na vratu in je dajala možnost tvorjenja 

različnih glasov (Arensburg in Tillier, 1991). 

Odnos do mrtvih ni bil tuj niti neandertalcem, mrtve so pokopavali v fetalni legi in pogosto 

priložili kamnito orodje, kar nakazuje, da so jih pripravljali na onostranstvo (Boyd in Silk, 

2015). 

H. sapiens ssp. Denisova 

Tudi to je izumrla vrsta rodu Homo, ki je živela na območju današnje Azije. Na tem območju 

naj bi živeli pred 20.000 do 50.000 leti (Gibbons, 2011). 

Ostanke denisovancev so našli v Denisovi jami v Sibiriji, po kateri so dali vrsti tudi ime. 

Z analizo mtDNK denisovanca so odkrili, da je prišlo do križanj med denisovanci in 

modernim človekov ter denisovanci in neandertalcem (Pennisi, 2013). 

H. naledi 

Je ena izmed najnovejših najdb rodu Homo, za katero še ni določena starost. Ocenjeno je, da 

je vrsta obstajala pred 2.000.000 do 900.000 leti (Dembo in sod., 2016). 

Osebki so bili nižje rasti, tudi lobanja je imela manjši volumen (podobno, kot avstralopiteki), 

toda oblika lobanje je bolj podobna rodu Homo (Stringer, 2015). 

H. sapiens 

Razvil se je v Afriki pred približno 200.000 leti. Zgodnji predstavniki so lovili hrano in imeli 

drugačen način življenja, kot ga imamo danes, da so preživeli (Nowell, 2010).  

Izdeloval je orodje, od kamenega orodja do lokov, puščic in ribiških trnkov, vse, kar mu je 

omogočalo, da je lažje prišel do hrane in tako preživel (Davidson in sod., 1993). 

Anatomska zgradba vrste H. sapiens ni dosti drugačna od predhodnikov, razen tega, da je bolj 

gracilno grajen. V primerjavi z neandertalcem je manj mišičast. Obrazne poteze so mehkejše, 

tako je tudi obrazna mimika bolj izrazita. Povečan je možganski volumen, toda je malo manjši 

od možganskega volumna neandertalca. Okončine so skoraj enako dolge (golenica/piščal in 

podlahtnica/koželjnica) (Nitecki in Nitecki, 2013). 

 

2.2 UČNI NAČRT 
 

V Sloveniji, tako kot tudi v drugih državah, imamo učne načrte, v katerih je zapisano, katero 

znanje naj bi usvojili učenci pri določenem predmetu. 

Učni načrti so bili nazadnje posodobljeni leta 2011. Evolucija človeka je v posodobljenih 

učnih načrtih vključena v 9. razred, in sicer z enim učnim ciljem, ki se glasi »Učenci znajo 
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razložiti izvor primatov in človeka ter sorodnost človeka z drugimi primati« (Vilhar in sod., 

2011, str. 17). V nižjih razredih ciljev, ki se tičejo evolucije človeka, ni. 

V učnem načrtu, ki je bil v veljavi pred tem, je bila evolucija človeka tema, ki se je poučevala 

v 8. razredu. Tudi v tem učnem načrtu je bil zapisan le en učni cilj, in sicer »Učenci spoznajo 

evolucijski razvoj človeka« (Učni načrt za biologijo, 1998, str. 15). 

Učni načrt iz leta 1984 je bil pisan drugače kot zadnja dva učna načrta. V učnem načrtu iz leta 

1984 je evolucija predstavljena podrobneje, natančneje je navedeno znanje, ki naj bi ga učenci 

osvojili. V skladu z učnimi cilji (Program …, 1984, str. 60) naj bi učenci v 7. razredu spoznali 

»podobnosti in razlike človeka s primati« cilji (»Človeka je ustvarilo delo. Njegova odlika je 

abstraktno mišljenje, Vsi ljudje sveta, ne glede na barvo kože, so pripadniki vrste Homo 

Sapiens .«). V 8. razredu pa je učni cilj (Program …, 1984, str. 66–67) spoznavanje izvora in 

razvoja človeka (»Razvojno deblo človeka. Izkopanine pričajo o razvoju človeka. Biološko in 

sociološko učlovečenje. Človeka je ustvarilo delo. Človek je tudi socialno bitje, ima svojo 

kulturo, civilizacijo in etiko. Odnosi med spoloma in generacijami.«).  

2.3 UČBENIKI 
Evolucija človeka je del snovi, ki se od leta 2011 poučuje v devetem razredu. Na tržišču je 

več potrjenih učbenikov različnih založb, ki se med seboj v marsičem razlikujejo in s tem 

lahko vplivajo na različno znanje učencev, ki jih uporabljajo: 

 Marjanca Starčič Erjavec, Vesna Klokočovnik (2013). Dotik življenja, učbenik za 

biologijo v 9. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

 Marina Svečko, Alenka Gorjan (2011). Spoznavam živi svet, učbenik za biologijo v 9. 

razredu osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

 Laura Javoršek (2013). Razišči skrivnost živega, učbenik za biologijo v 9. razredu 

osnovne šole. Podsmreka: Pipinova knjiga. 

 

2.4 PREGLED OBJAV  
Na enem izmed zborovanj učiteljev biologije v ZDA so izpostavili, da je pomembno, da se 

učitelji povežejo in  da delijo med seboj informacije, kako so razlagali evolucijo človeka, da 

so jo učenci razumeli. V številnih raziskavah so ugotovili,  da je znanje učencev o evoluciji 

človeka slabo (French, 2012). Wuerth (2004) pravi, da mnogi učitelji sami ne poznajo dobro 

evolucije človeka in imajo zato odpor do poučevanja te tematike. 

V ZDA so ugotovili, da učitelji raje poučujejo tisto, kar verjamejo, tudi če je to v nasprotju s 

sistemom, v katerem učijo. Veliko učiteljev zaradi osebnega prepričanja in vere v 

kreacionizem evolucije ne sprejema, zato je tudi učencem ne razlagajo ali pa razlagajo 

kreacionizem. Na srečo so zapisani standardi, ki so učiteljem v pomoč pri obravnavi te snovi. 

Učitelji bi se morali med seboj podpirati, ne pa si nasprotovati. Biologije brez evolucije 

namreč ni mogoče poučevati dobro (Moore, 2002).  

O poučevanju kreacionizma v šolah je pisal  Mckeahe s sodelavci, 2002. Raziskovali so, kako 

prepričanje v kreacionizem vpliva na znanje o biologiji. Študenti, ki so verjeli v kreacionizem, 

so pogosteje opuščali predavanja o biologiji in evoluciji, saj niso mogli zavreči svojih 

prepričanj. Tisti, ki so ostali, pa niso imeli ne motivacije niti želje po novem znanju, ampak so 

se naučili le toliko, da so opravili izpit. Raziskava je dokazala, da prepričanje v nekaj vpliva 

na znanje o določeni temi, ki nasprotuje našemu prepričanju. Zato moramo biti učitelji 
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previdni pri tem, kako poučujemo, in tematiko počasi približati učencem, da jo bodo razumeli 

in morda sprejeli (McKeage, Guang Lin in Sirayer, 2002). 

 

Evolucija človeka je tema, za katero lahko učenci hitro izgubijo zanimanje, posebno če ima 

učitelj napačen pristop in začne razlago s preveliko količino teorije, podatkov, ki učencem ne 

pomenijo ničesar. Zato je pomembno, da temo uvedemo postopoma (Flammer, 2006).  

Flammer (2006) je zapisal tudi, da moramo najprej v učencih vzbuditi zanimanje za temo. 

Lahko z različnimi vprašanji, slikami ipd., nikakor pa ne smemo neposredno povedati, kaj bo 

tema. Nato nadaljujemo z uporabo različnega materiala, avtor članka svetuje uporabo spletnih 

strani, kjer je na različne načine predstavljena evolucija človeka (Flammer, 2006). Isti avtor 

svetuje tudi uporabo metode 5E (engage, explore, explain, elaborate in evaluate).  

 

Podobno je zapisal tudi Pobiner (2012), ki pravi, da ljudje lažje sprejemamo evolucijo, kadar 

se tiče drugih živih bitij in ne človeka, kar je pokazala 10-letna raziskava na univerzi.  Zato je 

pomembno, da pri razlagi evolucije uporabljamo človeške primere, ker na ta način snov 

učencem in študentom lažje približamo. Tako lahko, na primer, spremembe skozi evolucijo 

pri človeku povežemo s spremembami imunskega sistema (Pobiner, 2012). Učenci naj tudi 

čim več delajo z materiali, na primer modeli lobanj, da sami ugotavljajo razlike, ki jih nato 

zapišejo, kar jih obenem tudi spodbudi, da začno postavljati vprašanja. S tem jim temo 

približamo in ne dobijo odpora do nje (Flammer, 2006). 

 

Zanimiva tema pri poučevanju evolucije človeka je zagotovo povezava modernega človeka s 

šimpanzom. Pogosto se med učenci pojavlja razlaga, da smo se ljudje razvili iz šimpanzov, 

zato je pomembno poudariti, da se ljudje nismo razvili iz sodobnega šimpanza, ampak se je iz 

skupnega prednika razvila človeška in šimpanzja vrsta, ki sta se nato vsaka zase razvijali 

naprej (Johnston, 2012). Ta koncept ni tako enostavno razumeti, zato je pomembno, da ga 

učencem predstavimo na čim bolj enostaven način. Kot pravi Pobiner (2012), to lahko 

naredimo tako, da uporabljamo človeške primere. Johnston (2012) predlaga, da sorodnost 

človeka in šimpanza razložimo tako, da povemo, da sta človek in šimpanz še vedno bolj 

sorodna, kot je šimpanz soroden drugim opicam. 

 

Kako učencem približati koncept evolucije, je raziskoval tudi Price (2012), ki je v svojo 

raziskavo vključil študente in jim dal nalogo, da skozi raziskovanje lobanj raziščejo razvoj in 

podobnosti človeka in šimpanza. Študenti so dobili lobanje, ki so jih merili, sami so postavili 

hipoteze in raziskovali, kako so se določene spremembe prenašale naprej. Tako se bili sami 

postavljeni v vlogo raziskovalca. Urili so svoje sposobnosti raziskovanja, iskanja podatkov, 

razlik in podobnosti ter postavljanja hipotez. Tema jih je zato zanimala, saj ni bila zgolj 

teoretična, ampak so z raziskovanjem materialov spoznavali evolucijo človeka (Price, 2012). 

Razlaga evolucije mora biti postopna in po korakih, je v svojem članku zapisal Wuerth 

(2004). Začeli naj bi s pogovorom o naravoslovju in ne o tem, zakaj postavljamo hipoteze. S 

tem bi raziskovanje približali učencem. Učno snov lahko učencem razlagamo z različnimi 

pripomočki, npr. video posnetki, motiviramo jih z različnimi dejavnostmi, ki jih najdemo v 

priročnikih in tudi na spletu. Učitelji so odgovorni, da učenci razumejo evolucijo in 

naravoslovje. Z različnimi dejavnostmi jim oboje veliko lažje približamo (Wuerth, 2004). 

Učenci evolucijo človeka spoznavajo tudi z učbeniki, ki se med seboj zelo razlikujejo, hkrati 

so si tudi zelo podobni. To so ugotovili z raziskavo, v kateri so analizirali 18 učbenikov za 

biologijo, od tega 12 učbenikov, ki se uporabljajo za poučevaje v evropskih državah, in 6, ki 

se uporabljajo izven Evrope. Ugotovili so, da so na slikah v poglavju o evoluciji človeka 
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največkrat prikazani predstavniki moškega spola, prav tako so najpogosteje uporabljeni 

belopolti moški (Quessada, Clement, Oerke in Valente, 2003). 

Veliko raziskav se ukvarja s tem, kakšno je znanje učencev po svetu. Ena iz med teh je 

raziskava TIMSS, ki se izvaja vsake štiri leta. Je mednarodna raziskava, ki ugotavlja trende 

znanja matematike in naravoslovja. Slovenija v tej raziskavi sodeluje od leta 1995. Slovenski 

učenci so na področju naravoslovja nad povprečjem TIMSS. Učenci osmih razredov so se pri 

7naravoslovju v zadnji raziskavi uvrstili na 7. mesto med 42 državami. Slovenski učenci 

imajo po mnenju nekaterih avtorjev (Japelj Pavešić in Svetlik, 2012) zadovoljivo znanje 

naravoslovja. 

Poleg raziskave TIMSS znanje učencev preverja tudi mednarodna raziskava PISA. PISA je 

usmerjena na matematično, bralno in naravoslovno pismenost petnajstletnikov. Dosežki 

slovenskih učencev iz leta 2006, ko je bil v raziskavi PISA nazadnje poudarek na 

naravoslovju, so stabilni. Znanje učencev ni slabše od predhodnih raziskav PISA (Štraus, 

Repež in Štigl, 2007). Glede na raziskavo PISA 2006, 87 % petnajstletnikov v Sloveniji 

dosega 2. raven naravoslovne pismenosti, 9 % dosega 5. raven in samo 1% najvišjo, 6. raven. 

Pri večini ravni so slovenski učenci boljši od povprečja raziskave PISA: uspešnejše pri 

reševanju so bile učenke, ki so dosegle 519 točk, učenci pa 510 točk, kar je statistično 

pomembna razlika v pismenosti med spoloma (Štraus, Repež in Štigl, 2007). 

Obe raziskavi TIMSS in PISA sta mednarodni raziskavi, ki preverjata znanje oziroma 

pismenost učencev na več področjih ne zgolj na področju naravoslovja. V nadaljevanju so 

predstavljeni rezultati, ki smo jih pridobili z izvedbo raziskave na štirih osnovnih šola v 

Sloveniji. V raziskavi je raziskano zgolj znanje o evoluciji človeka. 

3 MATERIAL IN METODE 

3.1 OPIS VZORCA 
Raziskavo smo opravili februarja 2016 na 448 osnovnošolcih. Naš vzorec je zajel učence od 

7. do 9. razreda štirih šol in sicer ( 1 - OŠ Cerknica, 2 - OŠ Stari trg pri Ložu, 3 - OŠ Nova vas 

na Blokah in 4 - OŠ Domžale). 

V celoti smo tako preverili znanje 448 učencev. Največji odstotek učencev se je šolal na šolah 

1 (37,7 %) in 4 (38,6 %). To sta dve večji šoli s podružnicami (graf 1). Največ učencev je bilo 

iz sedmega razreda (45,5 %), najmanj pa iz osmega razreda (23,2 %) (slika 2). Delež fantov v 

vzorcu je bil 3 % višji od odstotka deklet (slika 3). 
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Slika 1: Razporeditev učencev glede na šolo, ki jo obiskujejo 
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Slika 2: Razporeditev učencev glede na razred, ki ga obiskujejo 

 

48,2

51,8

46

47

48

49

50

51

52

53

Dekleta Fantje

U
če

n
ci

 (
%

)

Spol

 

Slika 3: Razporeditev učencev glede na spol 

 

3.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
 

3.2.1 Analiza učbenikov 

V prvem delu raziskave smo pregledali obstoječa učna gradiva za 9. razred osnovne šole in 

analizirali, kako obravnavajo evolucijo človeka. 

Pregledali smo tiskane izdaje treh učbenikov za biologijo v devetem razredu. Vse tri učbenike 

je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. 

Pregledani učbeniki so: 

 Marjanca Starčič Erjavec, Vesna Klokočovnik (2013). Dotik življenja, učbenik za 

biologijo v 9. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

 Marina Svečko, Alenka Gorjan (2011). Spoznavam živi svet, učbenik za biologijo v 9. 

razredu osnovne šole. Ljubljana: DZS. 
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 Laura Javoršek (2013). Razišči skrivnost živega, učbenik za biologijo v 9. razredu 

osnovne šole. Podsmreka: Pipinova knjiga. 

Pri pregledu učbenikov smo bili pozorni le na besedilo, povezano z evolucijo človeka. 

Analizirali smo, koliko strani je namenjenih evoluciji človeka, kateri pojmi so uporabljeni in 

slikovni material. 

 

3.2.2 Preverjanje znanja učencev o evoluciji človeka 

V drugem delu smo zbrali podatke o znanju učencev o evoluciji človeka, za kar smo pripravili 

anonimni test znanja (priloga A), ki so ga učenci reševali v okviru rednega pouka. Z njim smo 

v prvem delu zbrali osnovne demografske podatke (starost, spol, šola), v drugem pa preverili 

znanje učencev z vprašanji zaprtega tipa. Učenci so na vprašanja odgovarjali na dva načina, in 

sicer tako, da: 

 so izbrali med danimi trditvami (vprašanje izbirnega tipa), 

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

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

 

3.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
Za obdelavo podatkov smo uporabili statistični program SPSS. Poleg osnovne opisne 

statistike smo naredili tudi inferenčno statistiko, za kar smo uporabili neparametrične 

statistične teste, saj razporeditev podatkov ni bila normalna. Statistično pomembnost razlik 

med odgovori učencev različne starosti in šole smo ugotavljali s preizkusom Kruskal-Wallis, 

razliko med odgovori učencev različnega spola pa s preizkusom Mann-Whitney. 

 

 

4 REZULTATI 
 

4.1 PREGLED UČBENIKOV 
Učbeniki so pisani v skladu z učnim načrtom, ker mora snov, ki jo zajema učbenik, doseči 

zahtevano znanje glede na cilj v učnem načrtu. V trenutno veljavnem učnem načrtu je v 

povezavi z evolucijo človeka naveden en sam učni cilj in sicer: 

● »Učenci znajo razložiti izvor primatov in človeka ter sorodnost človeka z drugimi 

primati« (Vilhar in sod., 2011, str. 17) 

4.1.1 UČBENIK »DOTIK ŽIVLJENJA« 

V tem učbeniku je evolucija človeka predstavljena na petih straneh. 

Vsebina: Najprej je predstavljeno, kdaj približno je prišlo do razcepa v razvojnem deblu opic 

in človečnjakov (hominidov). Pomemben je pojem človečnjaki, ki opisuje sorodnike 

sodobnega človeka. Naštete so tudi nekatere novosti v razvoju človeka in kaj loči človeka od 

opic (npr. pokončna drža, pokončna hoja). 

Sledi predstavitev nekaterih človečnjakov: 

 Avstralopitek 
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o Opisana je hoja 

o Prikazan je dihotomni razvoj avstralopitekov  

o Nista omenjeni niti Lucy, niti mladič Selam, najden v etiopski pokrajini 

Dikika. 

 Homo  habilis 

o Omenjeno je orodje, ki ga je izdeloval. 

o Omenjen je gibljiv palec. 

 

 Homo  erectus 

o Poudarjeno je, da je prvi zapustil Afriko. 

o Opisana je uporaba ognja in orodja . 

o Napisano je, da je zelo podoben današnjemu človeku. 

 

 Homo  neandertalensis 

o Napisano je, da je imel zelo podobno velikost možganov, kot moderni človek, 

o da je postavljal koče za bivanje, 

o da je živel na področju današnje Evrope. 

 

 Homo Sapiens  

o Opisano je, da je živel v jamah, 

o da je izpopolnil orodje – za lov, 

o da je izdeloval nakit, imel obrede poslavljanja/pokopavanja, 

o da je zaradi velikosti možganov je razvil visoko inteligenco,  

o Na predzadnji strani poglavja o evoluciji človeka je tudi zemljevid, ki 

predstavlja pot selitve človečnjakov iz Afrike v Evropo.  

 

Na koncu poglavja je kratek povzetek, ki učencem omogoča, da na hitro ponovijo, kar so se 

naučili pri temi evolucije človeka. V povzetku je predstavljen pomen ključnih pojmov.  

Navedena so tudi vprašanja, ki so zapisana skupaj z odgovorom, tako da učenci lahko svoje 

znanje o evoluciji človeka utrdijo. Zastavljena so štiri vprašanja, ki so na kognitivni stopnji 

poznavanja učne snovi, in pri katerih učenci obkrožijo pravilni odgovor. Zadnja naloga pa je 

oblikovana kot dejavnost, s katero učenci iz različnih virov zberejo informacije o značilnostih 

življenja krapinskega neandertalca. Pri tej nalogi morajo učenci analizirati stvari, torej je to po 

Bloomu 4. kognitivna stopnja. 

Slikovnega gradiva je veliko, najmanj tri slike na stran. S slikami so predstavljeni 

predstavniki človečnjakov, opice, kamnito orodje in zemljevid izvora in selitve človeka. 

Slikovni material so večinoma fotografije. 

Pomembni pojmi so poudarjeni s krepkim tiskom. 

 

4.1.2 UČBENIK »SPOZNAVAM ŽIVI SVET« 

Evolucija človeka je predstavljena v poglavju z naslovom Evolucija je temeljna značilnost 

živega. Predstavljena je na eni strani. 
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Vsebina: Učenci si preberejo, da je človeška vrsta zelo mlada in da je preživela le ena vrsta iz 

rodu Homo, to je Homo Sapiens . Omenjen je tudi neandertalec. 

Dve vprašanji na koncu poglavja preverjata učenčevo razumevanje. Od tega le eno doseže 2. 

stopnjo po Bloomu, torej razumevanje. 

Slikovnega gradiva ni veliko. Prikazan je časovni potek evolucije človeka, najbolj znano 

nahajališče neandertalca v Sloveniji, Divje babe, in tam najdena koščena piščal. Dve sliki sta 

fotografiji, ena pa je shema. 

Pomembni pojmi so poudarjeni s krepkim tiskom. 

 

4.1.3 UČBENIK »RAZIŠČI SKRIVNOST ŽIVEGA« 

V tem učbeniku je evolucija človeka predstavljena na dveh straneh v poglavju Razvrščanje 

organizmov in evolucijsko drevo primatov.  

Vsebina: V učbeniku lahko učenci preberejo, kdaj se je pojavila človeška vrsta in si na shemi 

razvoja človečnjakov ogledajo, kako so se ti spreminjali od najzgodnejših vrst do modernega 

človeka. Shema je nazorna in ne vsebuje preveč podrobnosti. 

Vprašanja za ponavljanje so štiri. Dve dosegata prvo stopnjo po Bloomovi lestvici 

kognitivnih stopenj, eno dosega drugo stopnjo, torej razumevanje. Zadnje vprašanje pa 

zahteva od učencev, da utemeljijo, kako so znanstveniki določili razvoj primatov v procesu 

evolucije. Pri tem vprašanju učenci dosežejo 5. stopnjo po Bloomovi lestvici, torej sintezo.  

Slikovnega gradiva ni veliko, zgolj shema razvoja človečnjakov. Posamezni človečnjaki niso 

predstavljeni, prav tako niso opisane selitve iz Afrike. Slikovno gradivo predstavljajo skice in 

fotografije. 

Pomembni pojmi so poudarjeni s krepkim tiskom. 

 

4.1.4 SKUPNA ANALIZA TREH PREGLEDANIH UČBENIKOV 

Vsi trije učbeniki so napisani tako, da učenci z njimi dosežejo zastavljene učne cilje v 

veljavnem učnem načrtu. 

Vsi trije učbeniki vsebinsko vključujejo veljavni učni cilj na področju evolucije človeka, 

kljub temu pa je količina besedila in slikovnega gradiva med učbeniki različna. Vsebinsko 

najmanj obsežen je učbenik Spoznavam živi svet, v katerem učenci spoznajo le, da je 

človeška vrsta najmlajša, ter izvedo, da je neandertalec živel tudi v Sloveniji. 

Slikovnega gradiva je veliko v učbeniku Dotik življenja, kjer so lepo predstavljeni 

človečnjaki s posameznimi fotografijami in celo kamnito orodje. V ostalih dveh učbenikih 

slikovnega gradiva ni toliko. V vseh treh učbenikih je prikazana shema razvoja človečnjakov. 

Zemljevid izvora in selitev človečnjakov sta predstavljena v dveh učbenikih. 

Vprašanja za ponavljanje so zapisana v vseh treh učbenikih, toda najvišjo stopnjo po 

Bloomovi lestvici doseže le vprašanje iz učbenika Razišči skrivnost živega, ki zahteva 

utemeljevanje. 

Pomembni pojmi so v vseh treh učbenikih poudarjeni s krepkim tiskom, v učbeniku Dotik 

življenja pa sta dva pojma razložena tudi v ''slovarčku''. 
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4.2 PREVERJANJE ZNANJA UČENCEV O EVOLUCIJI ČLOVEKA 

4.2.1 ANALIZA VPRAŠALNIKA PO POSAMEZNIH VPRAŠANJIH 

Vprašalnik, ki smo ga uporabili, je bil sestavljen iz dveh delov. V prvem delu smo zbirali 

demografske podatke učencev, v drugem pa preverili znanje učencev z vprašanji zaprtega 

tipa. 

Vprašanja od 1 do 6 so bila zapisana tako, da so učenci obkrožili pravilni odgovor, pri 

vprašanjih od 7 do 34 pa so s pomočjo Likertove lestvice obkrožili, v kolikšni meri se 

strinjajo z določeno trditvijo.  

Z grafi so v nadaljevanju predstavljeni odgovori učencev na vprašanja od 1 do 34. 

Pravilni odgovori so v grafu označeni z rdečo barvo. 

 

Vprašanje 1: Koliko je stara Zemlja? 

S prvim vprašanjem smo preverjali, ali učenci vedo, koliko je stara Zemlja. S starostjo Zemlje 

se učenci srečajo že v 6. razredu, ko spoznavajo zgradbo Zemlje. Večina učencev (73,5 %) je 

odgovorila pravilno, da je Zemlja stara 4,5 milijarde let. 22,4 % jih je izbralo odgovor 13,5 

milijarde let. Nihče ni menil, da je stara 10.000 let (slika 4). 

 

Slika 4: Odgovori učencev na vprašanje "Koliko je stara Zemlja?" 
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Vprašanje 2: Piščal iz medvedove kosti na sliki je izdelal neandertalec. Kje so jo našli? 

Večina učencev (97,1 %) je odgovorila pravilno, da je ta piščal najdena v Sloveniji. O piščali 

se učenci učijo pri zgodovini, saj pa je to ena izmed pomembnejših najdb na slovenskih tleh.  

 

Slika 5: Odgovori učencev na vprašanje "Kje so našli piščal iz medvedove kosti?" 

 

 

Vprašanje 3: Pred koliko leti se je pojavil moderni človek (Homo Sapiens)?  

Odgovori so zelo razpršeni med štirimi možnostmi, in sicer, da se je človek pojavil pred 

20.000 ali 200 milijoni let (17,8 oz. 24,2, %). Največ učencev (24,2 %) je obkrožilo odgovor 

200.000 let, ki je tudi pravilen. Najmanj pogosto učenci so izbrali odgovora 2 milijardi let in 

2000 let.  

 

Slika 6: Odgovori učencev na vprašanje "Kdaj se je pojavil "Homo sapiens?" 
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Vprašanje 4: Kje se je prvič pojavil moderni človek (Homo Sapiens)? 

Na vprašanje »Kje se je pojavil moderni človek?« je znalo pravilno odgovoriti 37,9 % 

učencev. Razmeroma pogosta sta bila tudi odgovora, da se je pojavil v Evropi (22,7 %) in 

hkrati na več celinah (15,7 %). 

 

Slika 7: Odgovori učencev na vprašanje "Kje se je prvič pojavil moderni človek (Homo sapiens)?" 

 

 

 

 

Vprašanje 5: Kje je živel neandertalec? 

Dobrih 80 % učencev je obkrožilo, da je neandertalec živel v Ameriki. 59,0 % učencev je 

menilo, da je neandertalec živel v Evropi, 55,4 % pa, da je živel v Afriki. Preostala pravilna 

odgovora je izbralo najmanj učencev, in sicer 21,3 % Bližnji vzhod in 39,7 % Azijo. 

Popolnoma pravilno kombinacijo odgovorov (Bližnji vzhod, Azija in Evropa) je izbralo le 3,8 

% učencev. 

 

Slika 8: Odgovori učencev na vprašanje "Kje je živel neandertalec?" 



Lah, L. Znanje osnovnošolcev o evoluciji človeka. Mag. delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

16 

 

 

Vprašanje 6: Katera lobanja pripada sodobnemu človeku? 

Večina učencev (85,8 %) je pravilno odgovorila, da je lobanja modernega človeka lobanja, ki 

je bila narisana pod črko c. Vsako od preostalih treh lobanj je izbralo le malo učencev. 

 

 

 

Slika 9: Odgovori učencev na vprašanje "Katera lobanja pripada modernemu človeku?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Lobanje 
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Vprašanje 7: Moderni človek in neandertalec sta na Zemlji bivala istočasno. 

Večina učencev se nikakor ne strinja (50,6 %) ali ne strinja (24,7 %) s tem, da sta moderni 

človek in neandertalec bivala na Zemlji istočasno. Samo 24,7 % učencev je menilo, da sta 

živela istočasno, kar je pravilen odgovor. 

 

Slika 11: Odgovori učencev na vprašanje "Ali sta moderni človek in neandertalec na Zemlji bivala istočasno?" 

 

 Vprašanje 8: Človekovi najbližji sorodniki, po izvoru glede na zadnjega skupnega 

prednika, so gorila, orangutani in šimpanzi. 

S trditvijo, da so gorile, orangutani in šimpanzi človekovi najbližji sorodniki, se večina 

učencev delno strinja (43,4 %) ali zelo strinja (37,0 %), kar je pravilen odgovor. 19,6 % 

učencev meni, da te vrste niso človekovi najbližji sorodniki. 

 

Slika 12: Odgovori učencev na trditev "Človekovi najbližji sorodniki, po izvoru glede na zadnjega skupnega prednika, so 

gorila, orangutan in šimpanzi." 
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Vprašanje 9: Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 

Večina učencev se zelo strinja (47,5 %) ali delno strinja (35,8 %), da življenje na Zemlji 

obstaja že več kot 3 milijarde let, kar je pravilni odgovor. Da je življenje na Zemlji mlajše, je 

menilo 16,7 % učencev. 

. 

 

Slika 13: Odgovori učencev na trditev "Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let." 

 

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

Več kot polovica učencev (63,7 %) se zelo strinja, 24,8 % pa delno strinja s trditvijo, da danes 

živijo vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo, kar je pravilen odgovor. 11,5 % učencev ni takega 

mnenja. 

 

Slika 14: Odgovori učencev na trditev "Danes živijo nove vrste, ki jih nekoč ni bilo." 
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Vprašanje 11: Fosili kažejo, kako so se oblike življenja spreminjale skozi zgodovino. 

S trditvijo, da fosili kažejo, kako so se oblike življenja spreminjale skozi zgodovino, se 30,6 

% učencev delno strinja, 59,6 % pa zelo strinja, kar je pravilni odgovor. Drugače meni 9,8 % 

učencev. 

 

 

Slika 15: Odgovori učencev na trditev "Fosili kažejo, kako so se oblike življenja spreminjale skozi zgodovino." 

Vprašanje 12: Ljudje smo se razvili iz opic. 

S trditvijo, da smo se ljudje razvili iz opic, se delno strinja 32,4 % učencev, zelo strinja pa 

33,3 % učencev. Tako je več kot 60% učencev pravilno odgovorilo na trditev. Da se nismo 

razvili iz opic, se nikakor ne strinja 20,9 % učencev in ne strinja 13,4 % učencev.  

 

Slika 16: Odgovori učencev na trditev "Ljudje smo se razvili iz opic." 

 



Lah, L. Znanje osnovnošolcev o evoluciji človeka. Mag. delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

20 

 

 

Vprašanje 13: Več kot polovica človeških genov je enaka kot pri miših. 

S trditvijo, da je več kot polovica človeških genov enakih kot pri miših, se večina učencev  

nikakor ne strinja ali ne strinja (78,0 %). Manjši odstotek učencev se delno strinja (17,5 %) ali 

zelo strinja (4,6 %), kar je pravilni odgovor. 

 

 

Slika 17: Odgovori učencev na trditev "Več kot polovica človeških genov je enaka kot pri miših." 

 

Vprašanje 14: Nekoliko manj kot polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzu. 

61,8 % učencev se delno strinja ali zelo strinja, da je nekoliko manj kot polovica človeških 

genov enakih kot pri šimpanzih. Manjši odstotek učencev se nikakor ne strinja (11,5 %) ali ne 

strinja (26,7 %), kar je pravilni odgovor. 

 

Slika 18: Odgovori učencev na trditev "Nekoliko manj kot polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzu." 
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Vprašanje 15: Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 

56,6 % učencev se delno strinja, 19,0 % pa se jih zelo strinja, da teorija evolucije najbolje 

pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek, kar je pravilni odgovor. Da to ni res, meni 24,4 

% učencev.  

 

 

Slika 19: Odgovori učencev na trditev "Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek." 

 

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

42,7 % učencev se delno strinja, 28,3 % pa zelo strinja s trditvijo, da smo se ljudje in 

šimpanzi razvili iz skupnega prednika, kar je pravilni odgovor. Nepravilno je odgovorilo 29,0 

% učencev.  

 

Slika 20: Odgovori učencev na trditev "Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega prednika." 
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Vprašanje 17: Povprečna prostornina možganov modernega človeka je približno 1,5 

litra. 

57,3 % učencev se je delno strinjalo, 18,9 % pa zelo strinjalo, da je povprečna prostornina 

možganov modernega človeka približno 1,5 litra, kar je pravilen odgovor. Napačno je 

odgovorilo 23,6 % učencev. 

 

Slika 21: Odgovori učencev na trditev "Povprečna prostornina možganov modernega človeka je približno 1,5 litra." 

 

Vprašanje 18: Moderni človek je nastal v procesu evolucije. 

S trditvijo, da je moderni človek nastal v procesu evolucije, kar je pravilni odgovor, so se 

učenci najpogosteje delno strinjali (40,6 %) ali zelo strinjali (29 %). Nepravilno je odgovorilo 

30,5 % učencev.  

 

Slika 22: Odgovori učencev na trditev "Moderni človeka je nastal v procesu evolucije." 
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Vprašanje 19: Moderni človek se je razvil iz neandertalca.  

Večina učencev se je delno strinjala (35,6 %) ali zelo strinjala (36,7 %) s trditvijo, da se je 

moderni človek razvil iz neandertalca, kar je nepravilen odgovor. Pravilno je odgovorilo 27,8 

% učencev. 

 

 

Slika 23: Odgovori učencev na trditev "Moderni človek se je razvil iz neadertalca." 

 

Vprašanje 20: Moderni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem času kot 

dinozavri. 

Večina učencev se nikakor ni strinjala (68,3 %) ali ni strinjala (18,5 %), da je moderni človek 

na današnjem območju Slovenije živel v istem času kot dinozavri. Nepravilno je odgovorilo 

13,2 % učencev. 

 

Slika 24: Odgovori učencev na trditev "Moderni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem času kot dinozavri." 
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Vprašanje 21: Moderni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem času kot 

mamuti. 

Večina učencev se nikakor ni strinjala (37,7 %) ali ni strinjala (22,8 %), da je moderni človek 

na današnjem območju Slovenije živel v istem času kot mamuti. Pravilno je odgovorilo 

preostalih 38,5 % učencev.  

 

 

Slika 25: Odgovori učencev na trditev "Moderni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem času kot mamuti." 

 

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

Večina učencev se je zelo strinjala (79,8 %) ali delno strinjala (10,2 %) s tem, da so nekoč na 

Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. Nepravilno je odgovorilo preostalih 10,0 % 

učencev. 

 

Slika 26: Odgovori učencev na trditev "Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle." 
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Vprašanje 23: Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 

Dobra polovica učencev (53,1 %) se je delno strinjala ali zelo strinjala (26,1 % in 27,0 %), da 

smo vsi ljudje potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve, kar je napačen 

odgovor. Pravilno je odgovorilo preostalih 46,8 % učencev.  

 

Slika 27: Odgovori učencev na trditev "Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve." 

 

Vprašanje 24: Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je živel pred približno 6-7 

milijoni let. 

Dobra polovica učencev (52,2 %) je odgovorila pravilno, da je zadnji skupni prednik 

šimpanza in človeka živel pred približno 6‒7 milijoni let. Slaba polovica učencev (47,8 %) pa 

je odgovorila napačno. 

 

Slika 28: Odgovori učenev na trditev "Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je živel pred približno 6-7 milijoni let." 
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Vprašanje 25: Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorom. 

Dobra polovica učencev (55,4 %) je menila, da se šimpanzi ne morejo naučijo sporazumevati 

z govorom, kar je pravilen odgovor. Slaba polovica učencev (44,7 %) pa je menila, da se 

lahko naučijo sporazumevati z govorom. 

 

Slika 29: Odgovori učencev na trditev "Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorom." 

 

Vprašanje 26: Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše vrste, modernega 

človeka. 

Največ učencev se je zelo strinjalo (44,6 %) ali delno strinjalo (25,1 %), da so danes vse vrste 

človečnjakov izumrle, razen naše vrste, modernega človeka, kar je pravilen odgovor. 

Preostalih 30,4 % učencev je odgovorilo napačno. 

 

Slika 30: Odgovori učencev na trditev "Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše vrste, modernega človeka." 
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Vprašanje 27: Avstralopiteki so že približno pred 4 milijoni let hodili pokončno. 

Polovica učencev (49,6 %) je menila, da so avstralopiteki že približno pred 4 milijoni let 

hodili pokončno, kar je pravilen odgovor. Druga polovica  učencev (50,4 %) je odgovorila 

napačno. 

 

Slika 31: Odgovori učencev na trditev "Avstralopiteki so že približno pred 4 milijoni let hodili pokončno." 

 

Vprašanje 28: Genoma neandertalca in modernega človeka imata 99,7 % enakih 

zaporedij nukleotidov. 

Polovica učencev (49,0 %) je menila, da imata neandertalec in moderni človek 99,7 % 

zaporedij nukleotidov enakih, kar je pravilen odgovor. Druga polovica učencev (51 %) je 

odgovorila napačno. 

 

Slika 32: Odgovori učencev na trditev »Genoma neadertalca in modernega človeka imata 99,7% enakih zaporedij 

nukleotidov.« 
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Vprašanje 29: Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 

38,5 % učencev se je delno strinjalo, 19,5 % pa zelo strinjalo, da smo se današnji ljudje razvili 

iz predhodnih vrst živali, kar je pravilen odgovor. 42,1 % učencev je odgovorilo napačno.  

 

Slika 33: Odgovori učencev na trditev "Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali." 

 

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

Zemlji pojavil človek. 

Dobra polovica učencev (53,2 %) je menila, da svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje 

pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. Slaba polovica učencev (46,8 %) pa je 

odgovorilo  pravilno. 

 

 

Slika 34: Odgovori učencev na trditev "Svetopisemsko poročilo o stvarjenju nabolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil 

človek." 
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Vprašanje 31: Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno živi v Afriki. 

25,9 % učencev je menilo, da skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno živi v Afriki, kar je 

nepravilen odgovor. Večina učencev (74,1 %) je odgovorila pravilno. 

 

Slika 35: Odgovori učencev na trditev "Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno živi v Afriki." 

 

Vprašanje 32: Evolucija (razvoj) modernega človeka še vedno poteka. 

Večina učencev (74,3 %) je menila, da evolucija modernega človeka še vedno poteka, kar je 

pravilen odgovor. Napačno je odgovorilo 25,8 % učencev. 

 

Slika 36: Odgovori učencev na trditev " Evolucija (razvoj) modernega človeka še vedno poteka." 
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Vprašanje 33: Vprašalnik je bil razumljiv. 

Zanimalo nas je tudi, kako so učenci razumeli vprašalnik. Večina učencev (72,6 %) je menila, 

da je bil vprašalnik razumljiv. 

 

Slika 37: Odgovori učencev na trditev "Vprašalnik je bil razumljiv." 

 

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

Sodelovanje v raziskavi je bilo všeč 80,2 % učencem.  

 

Slika 38: Odgovori učencev na trditev "Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi." 
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4.2.2 STATISTIČNO POMEMBNE RAZLIKE MED ODOGOVORI UČENCEV GLEDE 

NA ŠOLO, KI JO OBISKUJEJO 

 

Ugotovili smo, da je med učenci štirih osnovnih šol iz različnih krajev po Sloveniji enajst 

statistično pomembnih razlik (prilogi B1 in B4).  

Na vprašanje 4 (Kje se je prvič pojavil moderni človek?) so najbolj pravilno odgovorili 

učenci šole 4.  

Pri vprašanju 5 (Kje je živel neandertalec?) so učenci šole 1 odgovarjali bistveno slabše od 

učencev šol 2, 3, in 4.  

Pri vprašanju 6 (Katera lobanja pripada sodobnemu človeku?) so najbolj pravilno odgovorili 

učenci šole 4, nekoliko slabše učenci šol 1 in 3, najmanj znanja pa so pokazali učenci šole 2. 

S trditvijo 7, da sta moderni človek in neandertalec na Zemlji bivala istočasno, se je strinjalo 

največ učencev osnovne šole 4 (povprečna vrednost M = 2,16), manj po učencev šol 1, 2 in 3 

(M = 1,57‒1,88).  

Učenci šol 3 in 4 so se bolj (M = 3,60 in M = 3,63) kot učenci šol 1 in 2 (M = 3,35‒3,43) 

strinjali s trditvijo 10, da danes živijo nove vrste, ki jih nekoč ni bilo.  

Učenci šol 1, 3, in 4 so se bolj strinjali (M = 2,88‒2,98) s trditvijo 16, da smo se ljudje in 

šimpanzi razvili iz skupnega prednika, kot učenci šole 2 (M = 2,53). 

S trditvijo 19, da se je moderni človek razvil iz neandertalca, so se najmanj strinjali učenci 

šole 4 (2,75) v primerjavi z učenci šol 1, 2 in 3 (M = 3,09‒3,20). 

S trditvijo 23, da smo vsi ljudje potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve, so se 

najmanj strinjali učenci šole 4 (M = 2,34), sledijo šola 3 (M = 2,44), šola 1(M = 2,50) in šola 

2 (M = 2,86).  

S trditvijo 30, ki pravi, da svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na 

Zemlji pojavil človek, so se najmanj strinjali učenci šole 4 (M = 2,16), sledijo šola 1 (M = 

2,39), šola 3 (M = 2,52) in šola 2 (M = 2,61).  

Zadnji trditvi (33 in 34) nista preverjali znanja učencev, ampak kako razumljiv sem jim je 

zdel vprašalnik in kako všeč jim je bilo sodelovati v raziskavi. Vprašalnik se je zdel najbolj 

razumljiv učencem šole 3 (M = 3,24), manj pa učencem šol 1, 2 in 4 (M = 2,69‒2,99). V 

raziskavi so najraje sodelovali učenci šole 3 (M = 3,60), sledijo pa učenci šole 1 (M = 3,35) 

ter šol 2 in 4 (M = 2,99‒3,09).  

 

4.2.3 STATISTIČNO POMEMBNE RAZLIKE MED ODOGOVORI UČENCEV GLEDE 

NA RAZRED, KI GA OBISKUJEJO 
 

Ugotovili smo, da je med učenci treh različnih razredov sedem statistično pomembnih razlik 

(prilogi B2 in B5).  

Na vprašanje 1 (Koliko je stara Zemlja?) so najbolj pravilno odgovarjali učenci 8. in 9. 

razreda (75,5‒78,8 %), manj pravilno pa učenci 7. razreda (69,2 %). 

Na vprašanje 5 (Kje je živel neandertalec?) so pogosteje pravilno odgovorili učenci 9. 

razreda (8,6 %) kot učenci 7. in 8. razreda (0,0‒2,5 %). 
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S trditvijo 18, da je moderni človek nastal v procesu evolucije, so se najbolj strinjali učenci 8. 

in 9. razreda (M = 3,00‒3,07), manj pa učenci 7. razreda (M = 2,77). 

S trditvijo 22, da so nekoč na Zemlji živele vrste bitij, ki so že izumrle, so se enako strinjali 

učenci 8. in 9. razreda (M = 3,72), manj pa učenci 7. razreda (M = 3,59). 

S trditvijo 32, da evolucija človeka še vedno poteka, so se najbolj strinjali učenci 9. razreda 

(M = 3,30), manj učenci 8. razreda (M = 3,07) in najmanj učenci 7. razreda (M = 2,88).  

Vprašalnik se je zdel enako dobro razumljiv (trditev 33) učencem 8. in 9. razreda (M = 3,04), 

manj pa učencem 7. razreda (M = 2,72).  

V raziskavi je bilo najbolj všeč sodelovati (trditev 34) učencem 8. razreda (M = 3,44), manj 

učencem 9. razreda (M = 3,29) in najmanj učencem 7. razreda (M = 3,01). 

 

4.2.4 STATISTIČNO POMEMBNE RAZLIKE MED ODOGOVORI UČENCEV GLEDE 

NA SPOL 

  

Ugotovili smo, da je med dekleti in fanti pet statistično pomembnih razlik v razumevanju 

evolucije človeka (prilogi B3 in B6).  

Na vprašanje 1 (Koliko je stara Zemlja?) so dekleta odgovorila pravilneje (75,8 %) kot fantje 

(71,3 %). 

S trditvijo 11, da fosili kažejo, kako so se oblike življenja spreminjale skozi zgodovino, so se 

fantje bolj strinjali (M = 3,56) kot dekleta (M = 3,38). 

S trditvijo 19, da se je moderni človek razvil iz neandertalca, so se manj strinjali fantje (M = 

2,80) kot dekleta (M = 3,16).  

S trditvijo 25, da se šimpanzi lahko naučijo sporazumevati z govorom, so se fantje manj 

strinjali (M = 2,23) kot dekleta (M = 2,47). 

S trditvijo 27, da so avstralopiteki že približno pred 4 milijoni let hodili pokončno, so se bolj 

strinjali fantje (M = 2,56) kot dekleta (M = 2,31). 

 

5 RAZPRAVA  
 

V naši raziskavi smo pri učencih zadnje triade štirih osnovni šol preverili znanje o evoluciji 

človeka. Tema je z učnim načrtom umeščena v deveti razred osnovnošolskega izobraževanja. 

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje je za to vsebino 

potrdil tri učbenike, ki smo jih tudi analizirali. 

French (2012) navaja, da učitelji v ZDA menijo, da je znanje o evoluciji človeka med učenci 

slabo. Razlog naj bi bil tudi v tem, da učitelji ne znajo poučevati teme o evoluciji, zato je bilo 

izpostavljeno, da je pomembno povezovanje med učitelji, da si med seboj pomagajo in 

svetujejo, kako poučevati (French, 2012). Učitelji, ki imajo težave s poučevanjem takšne 

teme, kot je evolucija človeka, naj se torej povežejo z drugimi učitelji. Tudi na spletu najdemo 

številne spletne strani, ki lahko pomagajo učiteljem pri poučevanju, jim dajo zanimive zamisli 

za motiviranje učencev in tudi samih učiteljev (Pobiner, 2012). Mogoče je izdelati tudi 

spletno stran, na kateri učitelji objavljajo svoje učne priprave, motivacijske igre, navodila za 
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izvedbo vaj ipd. (Wuerth, 2004). Tako bi učitelji dobili nove ideje in poučevanje te teme bi 

bilo učinkovitejše. Učitelji lahko pripravijo učne ure tako, da bi učenci čim več sami 

raziskovali. Kot je predlagal Price (2012), je treba učencem dati material, ki ga nato sami 

raziskujejo in sami postavljajo vprašanja, na katera tudi sami odgovarjajo. Tako pridobijo 

nove veščine in tudi izboljšajo zaupanje vase, da so sposobni rešiti problem, pred katerega so 

postavljeni. Alles in Stevenson (2003) menita, da moramo učencem dati glavno ogrodje 

evolucije človeka in ne dolgega seznama imen, ker s tem učenci dobijo odpor do te teme. 

Evolucija človeka zagotovo ni enostavna tema za poučevanje, kot so zapisali že številni 

avtorji različnih člankov. Price (2012) in Wuerth (2004) sta že dala nekaj zamisli, kako 

poučevati, da bo učencem lažje. Johnston (2012) je opozoril na način, kako učitelji razlagajo 

sorodstvo človeka s šimpanzom. Pravi, da so preveč površni, da številni učenci slišijo le to, da 

smo sorodniki, toda nihče od njih ne pomisli, pred koliko leti smo dejansko imeli skupnega 

prednika. Zato je pomembno, da smo pozorni tudi na način, kako približati sorodstvene vezi 

učencem.  

Primere za poučevanje moramo iskati v izkušnjah, v človeškem sorodstvu, ker so ta sorodstva  

učencem blizu in jih zato lažje razumejo (Pobiner, 2012). Več primerov in idej, kako 

motivirati učence za to temo, lahko najdemo na spletu. Žal je večina spletnih strani v 

angleškem jeziku, zato moramo biti pozorni na to, da izberemo takšne, kjer bodo učenci 

razumeli, kaj od njih pričakujemo. Prav tako moramo biti pozorni na to, kakšne so dejavnosti 

‒ da niso prezahtevne za starostne skupine, ki jih poučujemo, in da niso predolge glede na 

časovno omejitev, ki jo imamo pri učnih urah. Z malo iznajdljivosti pa lahko učitelj veliko 

stvari, ki jih najde na spletu, prilagodi svoji učni uri in uporabi brez uporabe spleta. Če pa 

imamo zadostno računalniško znanje, lahko tudi sami ustvarimo dejavnosti, ki jih bodo učenci 

reševali z računalniki, toda v slovenskem jeziku. Spletna stran, ki jo najdemo na spletnem 

naslovu http://humanorigins.si.edu/, je na primer zelo primerna za učitelje, ki potrebujejo 

smernice, kako poučevati, in tudi učna snov o evoluciji človeka je zelo dobro predstavljena. 

Zelo nazorno in jasno so predstavljeni človečnjaki, ki jih lahko razporedimo po starosti in 

tako dobimo občutek, kateri je živel najprej. Ob opisu posameznega človečnjaka je njegova 

slika, ter na kratko pa so opisane značilnosti vrste. Prav tako so opisani tudi vedenje, dokazi, s 

katerimi so znanstveniki dokazali obstoj človečnjakov, in uporaba orodja. Spletna stran je 

namenjena tako učiteljem kot učencem, saj so informacije predstavljene s slikami in so tudi 

jasno zapisane, tako da jih razumejo učenci in učitelji. 

Učitelj ne sme dovoliti, da njegova osebna predstava o izvoru človeka vpliva na razlago, ki jo 

posreduje učencem. Učitelj se mora držati učnih ciljev, smernic, ki so zapisane, saj je znanje 

učencev po obravnavi učne snovi le tako lahko zadovoljivo (Moore, 2002). Znanje učencev 

preverjajo številne raziskave. Nekatere raziskujejo metode dela z učenci, zato da bi olajšali 

poučevanje, druge pa iščejo razlike v znanju med učenci. Ena izmed ugotovitev, ki jo 

zasledimo v literaturi, je bila, da se učenci, ki verjamejo v kreacionizem, težje učijo evolucijo 

človeka in jo sprejemajo. Zato so tudi na izpitih dobili slabše ocene, saj jim je šlo zgolj za to, 

da so jih opravili (McKeahe, Guang Lin in Sirayer, 2002).  

Slovenski učenci sodelujejo v dveh mednarodnih raziskavah, ki preverjata naravoslovno 

znanje, in so v obeh nadpovprečno uspešni. V raziskavi TIMSS, ki je bila izvedena leta 2011, 

so slovenski učenci v naravoslovnem znanju dosegli 6. mesto med 42 državami sveta (Japelj 

Pavešić in Svetlik, 2012). Slovenski učenci so dokaj uspešni tudi v raziskavi PISA. V zadnji 

raziskavi izvedeni leta 2006, v kateri je bil poudarek na naravoslovju, so dosegli 514 točk, kar 

13 točk več, kot je povprečje. Statistično so bile pri naravoslovni pismenosti uspešnejše 

učenke, saj so dosegle 519 točk, učenci pa 510 (Štraus, Repež in Štigl, 2007). Slovenski 

http://humanorigins.si.edu/
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učenci imajo torej razmeroma dobre znanje pri naravoslovju na splošno. V naši raziskavi pa 

smo se osredotočili samo na znanje evolucije človeka. 

Tako kot učenci imajo tudi učitelji, ki ne verjamejo v evolucijo in je ne sprejemajo, težave s 

poučevanje le-te, zato jo raje zaobidejo, predstavijo na svoj način ali celo razlagajo svoje 

prepričanje, kreacionizem (Moore, 2002). V ZDA imajo zapisane standarde, po katerih naj bi 

učitelji učili, vendar si učitelji jemljejo veliko svobode in poučujejo svoja prepričanja (Moore, 

2002). V Sloveniji se učitelji morajo držati učnega načrta, saj morajo cilje, ki so zapisani pri 

posamezni temi, med šolskim letom doseči.  

Z vprašalnikom smo preverili znanje učencev o evoluciji človeka. Zanimalo nas je, kako 

učenci poznajo evolucijo človeka ter katere razlage evolucije razumejo in sprejemajo. 

Preverili smo tudi, ali obstajajo med učenci različnih šol, razredov in spola statistično 

pomembne razlike.  

 

5.1 SPLOŠNO ZNANJE O EVOLUCIJI ČLOVEKA MED UČENCI 
 

Z našim vprašalnikom smo preverili znanje učencev o evoluciji človeka. Zanimalo nas je, 

kako učenci poznajo evolucijo človeka ter katere razlage evolucije razumejo in sprejemajo. 

Preverili smo tudi ali obstajajo med učenci različnih šol, razredov in spola statistično 

pomembne razlike.  

Na prvih šest vprašanj, pri katerih je bilo treba izbrati enega ali več (vprašanje 5) pravilnih 

odgovorov, so učenci trikrat odgovarjali nezadovoljivo (t.j. dosegli so manj kot 60 % 

pravilnih odgovorov)v, prav tako trikrat pa zadovoljivo (t.j. dosegli so več kot 60 % pravilnih 

odgovorov) (priloga B7). Učenci imajo slabo znanje o sodobnem človeku, ko jih sprašujemo o 

tem, kdaj in kje se je razvil, ter tudi o neandertalcu. Da je znanje o neandertalcu slabo, je 

ugotovil že Povšič (2012), ko je v svojem diplomskem delu raziskoval znanje osnovnošolcev.  

Učitelj mora z različni dejavnostmi, ki jih lahko najde v knjigah ali na spletu, najti način, da 

bodo učenci razumeli časovni okvir evolucije ter da evolucija poteka počasi in za sabo pušča 

spremembe, ki se prenašajo iz generacije v generacijo (Wuerth, 2004). 

Na preostali del vprašalnika so učenci odgovarjali tako, da so ocenili stopnjo svojega 

strinjanja z vsako trditvijo (priloga B8). Tudi tu se je pokazalo, da imajo učenci resnično slabo 

znanje o neandertalcu in sodobnem človeku, saj so pri obeh trditvah, ki povezujeta 

neandertalca in sodobnega človeka, odgovorili nezadovoljivo - napačnih odgovorov je bilo 

več kot 70 %. Napačno predstavo imajo tudi o sobivanju sodobnega človeka z dinozavri. 

Učenci ne vedo, da so dinozavri izumrli davno preden se je razvil sodobni človek, saj se jih je 

več kot 75 % strinjalo s trditvijo, da so sodobni človek in dinozavri sobivali na območju 

današnje Slovenije. 

Več kot 50 % učencev se je strinjalo s trditvijo, da svetopisemsko poročilo o stvarjenju 

človeka najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil sodobni človek.  

Skozi analizo odgovorov, v vprašalniku, smo ugotovili, samo napačno zastavili vprašanje 12, 

da smo se ljudje razvili iz opic. Človek se je razvil iz opic, toda ne iz takšnih kakršne 

poznamo danes, temveč iz njihovih prednikov.  

Preverjali smo pa napačno predstavo »človek se je razvil iz opic kot jih poznamo danes«.  
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Ker imajo učenci očitno še vedno kar nekaj napačnih predstav, si morajo učitelji vzeti več 

časa in postopoma razlagati učno snov. Učitelji so namreč tisti, ki morajo učencem pomagati 

razumeti evolucijo (Wuerth, 2004). 

 

5.2 ZNANJE O EVOLUCIJI ČLOVEKA GLEDE NA ŠOLO, KI JO UČENCI 

OBISKUJEJO 
V raziskavo so bile vključene štiri osnovne šole. Zanimalo nas je, ali so med učenci različnih 

šol razlike v znanju o evoluciji človeka. Z analizo odgovorov smo ugotovili, da je med učenci 

različnih osnovnih šol devet razlik v znanju, zato smo hipotezo o razlikah med osnovnimi 

šolami sprejeli. Največ znanja so pokazali učenci šole 4 in najmanj učenci šole 2. Glede na to, 

da za vse osnovne šole v Sloveniji velja enak učni načrt, lahko različno znanje pripišemo več 

dejavnikom. Menimo, da učitelji uporabljajo različne učbenike in različne pristope k 

poučevanju te teme. Kot ugotavlja Wuerth (2004), nekateri učitelji evolucije človeka tudi ne 

poučujejo radi, ker se ne počutijo dovolj kompetentni v tej temi in se ji zato ne posvetijo 

dovolj.  

Moore (2002) je zapisal, da se v ZDA nekateri učitelji ne držijo standardov, ki so predpisani, 

ampak poučujejo evolucijo človeka v skladu s svojimi prepričanji, tudi če ta odstopajo od 

standardov. Menimo, da pri nas tega problema ni, glede na to, da pa med šolami obstajajo 

razlike v znanju učencev, bi bilo smiselno v prihodnost z raziskavo preveriti tudi odnos 

učiteljev do evolucije človeka. 

 

5.3 ZNANJE O EVOLUCIJI ČLOVEKA GLEDE NA STAROST UČENCEV 
V anketnem vprašalniku so sodelovali učenci od 7. do 9. razreda osnovne šole, torej 13‒15 let 

stari učenci. Zanimalo nas je, ali so razlike v znanju med različno starimi učenci, predvsem 

zato, ker je evolucija človeka po učnem načrtu umeščena v 9. razred.  

Predvidevali smo, da imajo boljše znanje učenci najvišjega razreda, ker je to snov, ki se jo 

obravnava v 9. razredu. Tak rezultat smo pričakovali, kljub temu da so učitelji na šolah, kjer 

smo izvajali raziskavo, povedali, da teme še niso v celoti obravnavali, saj so učenci  

vprašalnik reševali februarja 2016. Rezultati so pokazali, da so bili pri odgovarjanju na 

vprašanja res uspešnejši učenci devetega razreda, zato je bila hipoteza o tem, da imajo učenci 

višjih razredov boljše znanje, potrjena.  

Nismo pa sprejeli hipoteze, da ni razlik v količini in kakovosti napačnih predstav, povezanih z 

evolucijo človeka. Učenci 7. razreda so se namreč pogosteje strinjali s kreacionističnim 

pogledom na nastanek človeka. 

 

5.4 ZNANJE O EVOLUCIJI ČLOVEKA GLEDE NA SPOL UČENCEV 
V zadnji raziskavi PISA izvedeni 2006, v kateri je bil poudarek na naravoslovju, so bila v 

znanju naravoslovja uspešnejša dekleta, ki so v povprečju dosegla več točk kot fantje. Razlika 

je bila sicer majhna, toda statistično pomembna (Štraus, Repež, Štigl, 2007). Ker smo v naši 

raziskavi  predvidevali, da razlik v znanju evolucije človeka med dekleti in fanti ne bo, te 

hipoteze nismo sprejeli, saj smo našli pet statistično pomembnih razlik glede na spol. Pri tem 

so bili fantje za malenkost uspešnejši. 
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Prav tako smo sprejeli hipotezo, ki pravi, da ni razlik v količini, niti v kakovosti napačnih 

predstav, povezanih z evolucijo človeka. Razlike med odgovori učenk in učencev so bile 

namreč zelo majhne. 

 

5.5 PREGLED UČBENIKOV 
Veljavni učni načrti v Sloveniji so bili zadnjič spremenjeni leta 2011. V našem trenutno 

veljavnem učnem načrtu je tema evolucije umeščena v 9. razred. Kot že omenjeno, je učni cilj 

samo eden, in sicer: »Učenci znajo razložiti izvor primatov in človeka ter sorodnost človeka z 

drugimi primati« (Vilhar in sod., 2011, str. 17). Ta cilj je zelo splošen in zato se obseg teme o 

evoluciji človeka lahko razlikuje od šole do šole. Razlika nastane že med učbeniki, ki jih je 

potrdil Strokovni sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje. Največ 

evolucije človeka obravnava učbenik ''Dotik življenja'', kjer je ta tema predstavljena na petih 

straneh, najmanj strani pa je evoluciji človeka namenjenih v učbeniku ''Spoznavam živi svet''. 

Učbeniki so vsi pisani glede na veljavni učni načrt. Tako lahko učitelj, ki mu tematika 

evolucije človeka ni blizu, izbere učbenik, kjer je te teme najmanj in tako učni cilj zgolj 

predstavi. Zato menimo, da bi bilo treba zapisati več učnih ciljev, da bi učitelji in avtorji 

učbenikov imeli več opornih točk 

Po pregledu vseh treh učbenikov, ki so potrjeni za poučevanje v devetem razredu, smo 

ugotovili, da vsi trije dosegajo operativni učni cilj, ki je določen z učnim načrtom. 

Evolucija človeka je predstavljena v vseh treh učbenikih, vendar v različnem obsegu. Najbolj 

obsežna je v učbeniku Dotik življenja, najmanj strani pa je tej temi namenjenih v učbeniku 

Spoznavam živi svet. 

Vsi učbeniki imajo zadovoljivo slikovno gradivo. Največ ga je v učbeniku Dotik življenja, 

kjer je evoluciji človeka namenjenih največ strani. Menim, da je dobro slikovno gradivo tudi 

v učbeniku Razišči skrivnost živega. Dobro bi bilo, da bi vsi učbeniki imeli slikovno 

predstavljene človečnjake, da bi učenci videli podobnosti in razlike v razvoju. Priporočljive bi 

bile slike, na katerih so opazne pomembne spremembe, ki so se v evoluciji bodisi obdržale  

bodisi izginile, in so vplivale na to, da imamo sodobni ljudje tak videz, kakršnega imamo. 

Prav tako je dobro, da učenci poznajo način selitve človečnjakov iz Afrike drugam po svetu. 

Zato je zemljevid selitev, ki je v dveh učbenikih dobro narisan, zaželen. Učenci bi tako lahko 

znanje povezali z geografijo in se zavedali tudi ovir, ki jih je morala vrsta premagati, da je 

lahko prišla na azijsko celino. 

Pomembni pojmi so v vseh učbenikih poudarjeni, tako da so hitro opazni. V povezavi s tem bi 

bila lahko na koncu teme zastavljena vprašanja, ki bi od učencev zahtevala razmišljanje, 

utemeljevanje, analizo, torej doseganje višjih stopenj po Bloomovi lestvici kognitivnih 

stopenj. Trenutno le eno vprašanje v učbeniku Razišči skrivnosti živega dosega 5. stopnjo po 

Bloomu. Avtorji učbenikov bi morali večjo vlogo dati temu, da učenci razmišljajo in 

povezujejo znanje, ker zgolj ponovitev in to, da prepoznajo pojem, ni dovolj. Pomembno je, 

da se učenci naučijo razmišljanja, iskanja podatkov o tem, zakaj je nekaj tako, kot je, ter da se 

naučijo utemeljevati. 

 

5.6 UPORABNOST NAŠIH UGOTOVITEV ZA ŠOLSTVO 
Evolucija je zahtevna tema (Pobiner, 2012), ki jo je treba razlagati na čim enostavnejši način, 

če je le možno s primeri iz življenja.  
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Učenci šol, ki so sodelovale v raziskavi, nimajo dobrega znanja s področja evolucije človeka, 

saj na vprašanja, ki so zahtevala bolj utrjeno znanje (vprašanje, da se je moderni človek razvil 

iz neadertalca ali pa da je moderni človek sobival z dinozarvi…), niso odgovarjali pravilno. 

Zagotovo na to vpliva tudi trenutno veljavni učni načrt, kjer je zapisan zgolj en učni cilj na 

temo evolucije človeka. Menimo, da bi bilo učiteljem v pomoč, če bi bil učni načrt pri tej temi 

razširjen, saj bi učenci zato dobili tudi več znanja o evoluciji človeka. 

Učitelji bi si morali med seboj bolj pomagati. Tako bi starejši mlajšim posredovali svoje 

izkušnje, starejši pa bi se morali bolje naučiti uporabljati informacijsko komunikacijsko 

tehnologijo. Kot je v svoje članku zapisal French (2012), lahko namreč na spletu najdemo 

številne metode in pristope za poučevanje evolucije človeka, s pomočjo katerih lahko 

učencem to temo približamo, na primer tudi tako, da sodelujejo pri »raziskovanju«. Ne 

smemo pozabiti niti na uporabo konkretnega materiala v razredu, ki ima močan motivacijski 

učinek. Ker pa so učila, kot so na primer lobanje človečnjakov, drage, bi se lahko učitelji med 

seboj povezali in si material posojali (French, 2012). Tako bi učenci v živo videli, kakšne so 

razlike, lahko bi se dotaknili lobanj in dobili bolj realen stik s spremembami v razvoju 

človeka. 

Prilagoditi bi morali tudi učbenike, saj menimo, da učbenik ''Spoznavam živi svet« evolucijo 

človeka predstavi preozko. Učbeniki bo morali vsebovati zanimiv slikovni material, ki 

smiselno dopolnjuje besedilo in učencem daje dobre informacije.  
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6 SKLEPI 
 

V raziskavi smo postavili osem hipotez. Od tega smo 2 sprejeli v celoti, 1 delno, 5 pa hipotez 

pa nismo sprejeti. 

1. Hipoteza: Učenci imajo ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja zadovoljivo znanje 

o evolucijskem razvoju vrste Homo Sapiens. 

Hipotezo smo sprejeli, ker smo ugotovili, da so učenci na več kot 60 % trditev odgovorili 

pravilno. 

2. Hipoteza: Učenci višjih razredov v našem vzorcu imajo boljše znanje o evoluciji človeka 

kot učenci nižjih razredov. 

Hipotezo smo delno sprejeli, saj smo med dvaintridesetimi trditvami našli pet statistično 

pomembnih razlik med odgovori učencev 7., 8. in 9. razreda. Pri vseh teh trditvah so 

odgovori učencev 7. razreda pokazali najmanj znanja. 

3. Hipoteza: Med učenci različnih šol ni razlike v znanju o evoluciji človeka. 

Hipotez nismo sprejeli, ker smo med dvaintridesetimi trditvami našli enajst statistično 

pomembnih razlik med učenci različnih šol.  

4. Hipoteza: Med dekleti in fanti ni razlike v znanju o evoluciji človeka.  

Hipoteze nismo sprejeli, saj smo našli pet statistično pomembnih razlik med odgovori 

deklet in fantov. Fantje so odgovarjali bolj pravilno kot dekleta. 

5. Hipoteza: Učenci imajo ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja nekatere značilne 

napačne predstave, povezane z evolucijo človeka. 

Hipotezo smo sprejeli, saj so učenci pri nekaterih vprašanjih/trditvah pokazali značilne 

napačne predstave, ki jih navajajo tudi drugi viri (učenci menijo, da se je moderni človek 

razvil iz neandertalca ter da moderni človek in neandertalec nista sobivala). Nasprotno pa 

pri naših učencih ni napačne predstave o tem, da je moderni človek sobival z dinozavri. 

6. Hipoteza: Med učenci različne starosti ni razlike niti v količini niti kvaliteti napačnih 

predstav, povezanih z evolucijo človeka. 

Hipotezo nismo sprejeli, saj smo med učenci različne starosti našli eno statistično 

pomembno razliko glede tipičnih napačnih predstav o evoluciji človeka. 

7. Hipoteza: Med učenci različnih šol ni razlike niti v količini niti kvaliteti napačnih 

predstav, povezanih z evolucijo človeka.  

Te hipoteze nismo sprejeli, saj smo med učenci različnih šol našli dve statistično 

pomembni razliki glede tipičnih napačnih predstav o evoluciji človeka. 

8. Hipoteza: Med dekleti in fanti ni razlike niti v količini niti kvaliteti napačnih predstav, 

povezanih z evolucijo človeka. 

Te hipoteze nismo sprejeli, saj smo med dekleti in fanti našli eno statistično pomembno 

razliko glede tipičnih napačnih predstav o evoluciji človeka. 

 



Lah, L. Znanje osnovnošolcev o evoluciji človeka. Mag. delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

39 

 

7 LITERATURA 
 

Alles D. L., Stevenson J. C. (2003). Teaching Human Evolution. The American Biology 

Teacher, 65 (5), 333–339 

Antón, S. C. (2003). Natural history of Homo    erectus. American journal of physical 

anthropology,122(S37), 126‒170. 

Arensburg, B. in Tillier, A. M. (1991). Speech and the Neanderthals.Endeavour,15(1), 26‒28. 

Bajd, B. (2007). Lucy (Australopihecu afarensis) je dobila mladiča. Proteus, 69/6, 260‒264. 

Boyd, R. in Silk, J. B. (2015). How humans evolved (peta izdaja). New York: W.W: Norton 

& Company 

Clark, G. in Henneberg, M. (2015). The life history of Ardipithecus ramidus: a heterochronic 

model of sexual and social maturation. Anthropological review,78, 109‒132. 

Cameron, D. W. (2003). Early hominin speciation at the Plio/Pleistocene transition. HOMO   -

Journal of Comparative Human Biology,54(1), 1‒28. 

Davidson, I., Noble, W., Gibson, K. R., Ingold, T. in Leavens, D. A. (1993).Tools and 

language in human evolution. Cambridge: Cambridge University Press 

Dembo, M., Radovčić, D., Garvin, H. M., Laird, M. F., Schroeder, L., Scott, J. E., ... in 

Mooers, A. Ø. (2016). The evolutionary relationships and age of Homo naledi: An 

assessment using dated Bayesian phylogenetic methods. Journal of human evolution, 97, 

17-26. 

Ferring, R., Oms, O., Agustí, J., Berna, F., Nioradze, M., Shelia, T. in Lordkipanidze, D. 

(2011). Earliest human occupations at Dmanisi (Georgian Caucasus) dated to 1.85–1.78 

Ma. Proceedings of the National Academy of Sciences,108(26), 10432‒10436. 

Flammer, L. (2006). The evolution solution: teaching evolution without conflict.The 

American Biology Teacher, 68(3), e1-e7. 

French, D. (2012). Evolution as part of the bigger picture. The american biology Teacher, 

74(2), 68‒69. 

Gibbons, A. (2011). Who were the Denisovans?. Science, 333(6046), 1084-1087. 

Green, D. J. in Alemseged, Z. (2012). Australopithecus afarensis Scapular Ontogeny, 

Function, and the Role of Climbing in Human Evolutio.Science, 338(6106), 514–517. 

Haeusler, M. in McHenry, H. M. (2004). Body proportions of Homo    habilis reviewed. 

Journal of Human Evolution,46(4), 433‒465. 

Heng, H. H. Q. (2009). The genome-centric concept: resynthesis of evolutionary theory. 

Bioessays, 31, 512–525. 

Haviland, W., Walrath, D., Prins, H. in McBride, B. (2013).Evolution and prehistory: The 

human challenge. Cengage Learning. 

Japelj Pavešić, B., Svetlik, K. (2012). Znanje matematike in naravoslovja med osnovnošolci v 

Sloveniji in po svetu: Izsledki raziskave TIMSS. Ljubljana, Pedagoški inštitut  



Lah, L. Znanje osnovnošolcev o evoluciji človeka. Mag. delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

40 

 

Javošrek, L. (2013). Razišči skrivnosti živega. Učbenik za biologijo v 9. razredu osnovne šole. 

Podsmreka: Pipinova knjiga 

Johanson, D.C. (2009). "Lucy (Australopithecus afarensis)". V M. Ruse (ur.) in J. Travis(ur.), 

Evolution: The First Four Billion Years (str. 693‒697). Cambridge, Massachusetts: The 

Belknap Press of Harvard University Press . 

Johnson, N. A., Smith, J. J., Pobiner, B., in Schrein, C. (2012). Why are chimps still chimps?. 

The american biology Teacher, 74(2), 74‒80. 

Leakey, L. S. B. (1964). A New Species of The Genus Homo    From Olduvai 

Gorge.Nature,202, 7‒9 

Leakey, M.G., Feibel, C.S., McDougall, I., Ward, C. in Walker, A. (1998). New specimens 

and confirmation of an early age for Australopithecus anamensis.Nature, 393, 62‒66. 

Martínez, I., Rosa, M., Arsuaga, J. L., Jarabo, P., Quam, R., Lorenzo, C. in Carbonell, E. 

(2004). Auditory capacities in Middle Pleistocene humans from the Sierra de Atapuerca in 

Spain.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America,101(27), 9976‒9981. 

McHenry, H. M. in Berger, L. R. (1998). Body proportions in Australopithecus afarensis and 

A. Africanus and the origin of the genus Homo   . Journal of Human Evolution, 35(1), 

1‒22. 

McKeachie, W. J., Lin, Y. G., in Strayer, J. (2002). Creationist vs. evolutionary beliefs: 

Effects on learning biology. The American Biology Teacher, 64(3), 189‒192. 

Miller, J. D., Scott, E. C.,  in Okamoto, S. (2006). Public acceptance of evolution. SCIENCE-

NEW YORK THEN WASHINGTON-,313(5788), 765. 

Moore, R. (2002). Teaching evolution: do state standards matter?. BioScience, 52(4), 

378‒381. 

Nitecki, D. V. in Nitecki, M. H. (ur.). (2013). Origins of anatomically modern humans. New 

York: Springer Science in Business Media. 

Nowell, A. (2010). Defining behavioral modernity in the context of Neandertal and 

anatomically modern human populations.Annual Review of Anthropology,39, 437‒452. 

Quessada, M. P., Clement, P., Oerke, B., in Valente, A. (2008). Human Evolution in Science 

Textbooks from Twelve Different Countries. Science Education International, 19(2), 

147‒162. 

Pennisi, E. (2013). More genomes from Denisova Cave show mixing of early human groups. 

Science, 340(6134), 799-799. 

Pobiner, B. L. (2012). Use human examples to teach evolution. The American Biology 

Teacher, 74(2), 71‒72. 

Povšič, M. (2012). Učna priprava za ogled Muzeja krapinskih neandertalcev. Diplomsko delo. 

Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

Price, R. M. (2012). How we got here: evolutionary changes in skull shape in humans & their 

ancestors. The american biology Teacher, 74(2), 106‒110. 

Program življenja in dela osnovne šole. (1984). Ljubljana, Zavod SR Slovenije za šolstvo 



Lah, L. Znanje osnovnošolcev o evoluciji človeka. Mag. delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

41 

 

Rightmire, G. P. (1998). Human evolution in the Middle Pleistocene: The role of Homo    

heidelbergensis.Evolutionary Anthropology,6(6), 218‒227. 

Schoeninger, M. (2003). "Paleoenvironment of Australopithecus anamensis at Allia Bay, East 

Turkana, Kenya: evidence from mammalian herbivore enamel stable isotopes". Journal of 

Anthropological Archaeology 22,  200–207. 

Shipman, P. (2008). Separating “us” from “them”: Neanderthal and modern human 

behavior.Proceedings of the National Academy of Sciences,105(38), 14241‒14242. 

Skinner, M. M., Stephens, N. B., Tsegai, Z. J., Foote, A. C., Nguyen, N. H., Gross, T. in 

Kivell, T. L. (2015). Human-like hand use in Australopithecus africanus. Science, 

347(6220), 395‒399. 

Starčič Erjavec, M., Klokočovnik, V. (2013). Dotik življenja učbenik za biologijo v 9. razredu 

osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett 

Starus, M., Repež, M., Štigl, S. (2007). Nacionalno poročilo PISA 2003: Naravoslovni in 

matematični dosežki slovenskih učencev. Ljubljana: Nacionalni center PISA, Pedagoški 

inštitut 

Stringer, C. B. (1992). Evolution of early humans. The Cambridge encyclopedia of human 

evolution, 241‒251. 

Stringer, C. (2015). The many mysteries of Homo naledi. eLife, 4, e10627. 

Svečko, M., Gorjan, A. (2012). Spoznavam živi svet učbenik za biologija v 9. razredu osnovne 

šole. Ljubljana: Državna založba Slovenije 

Učni načrt za biologijo. (1998) 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_

obvezni/Biologija_obvezni.pdf  

Ungar, P. S., Scott, R. S., Grine, F. E. in Teaford, M. F. (2010). Molar microwear textures and 

the diets of Australopithecus anamensis and Australopithecus afarensis. Philosophical 

Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 365, 3345‒3354. 

Vilhar, B., Zupančič, G., Gilčvert Bernik, D., Vičar, M., Zupan, A., Sobočan, V., Devetak, B. 

in Sojar, A. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Biologija. Ljubljana, Ministrstvo 

RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Villmoare, B., Kimbel, W. H., Seyoum, C., Campisano, C. J., DiMaggio, E. N., Rowan, J. in 

Reed, K. E. (2015). Early Homo    at 2.8 Ma from Ledi-Geraru, Afar, Ethiopia. Science, 

347(6228), 1352‒1355. 

Tomkins, S. (1998). The origins of humankind. Cambridge University Press. 

Toth, N. in Schick, K. (2005). African Origins. V C. Scarre (ur.), The Human Past: World 

Prehistory and the Development of Human Societies (str.60). London: Thames and Hudson 

Walker, A. in Leakey, R. E. (1993). The Nariokotome Homo    erectus skeleton. Harvard 

University Press. 

Ward, C. V., Leakey, M. G. in Walker, A. (2001). Morphology of Australopithecus 

anamensis from Kanapoi and Allia Bay, Kenya. Journal of Human Evolution 41: 255–368 



Lah, L. Znanje osnovnošolcev o evoluciji človeka. Mag. delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

42 

 

White, T. D, WoldeGabriel, G., Asfaw, B., Ambrose, S., Beyene, Y., Bernor, R. L. in Suwa, 

G. (2006). Asa Issie, Aramis and the origin of Australopithecus. Nature, 440, 883‒889 

White, T. D., Asfaw, B., Beyene, Y., Haile-Selassie, Y., Lovejoy, C. O., Suwa, G. in 

WoldeGabriel, G. (2009). Ardipithecus ramidus and the paleobiology of early hominids. 

Science, 326, 64‒86 

Wood, B. A. (1994). Evolution of australopithecines. V S. Jones, R. Martin in D. Pilbeam 

(ur.), The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution (231‒241). Cambridge, U.K.: 

Cambridge University Press. 

Wuerth, M. (2004). Resources for teaching evolution. The American Biology Teacher, 66(2), 

109‒113. 



Lah, L. Znanje osnovnošolcev o evoluciji človeka. Mag. delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

1 

 

PRILOGE 

 

Priloga A: Vprašalnik 

 

VPRAŠALNIK O RAZVOJU ČLOVEKA     Razred: 7. 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 moderni 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 moderni 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  
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6.  Katera lobanja pripada sodobnemu človeku (Homo    sapiens)? 

 

a                                   b)                         c)                              d) 

 

 

NAVODILO: Natančno preberi vsako trditev in ob njej obkroži, v kolikšni meri velja zate. Če se s 
posamezno trditvijo nikakor ne strinjaš, obkroži 1. Če se s trditvijo zelo strinjaš, obkroži 4. 

1 - Nikakor se ne strinjam  2 - Ne strinjam se 

3 - Delno se strinjam    4 - Zelo se strinjam 

 

Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami? 

7.  Moderni 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.  Ljudje smo se razvili iz opic. 1 2 3 4 

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

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

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

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

17.  Povprečna prostornina možganov modernega človeka je približno 1,5 litra. 1 2 3 4 

18.  Moderni človek  je nastal v procesu evolucije. 1 2 3 4 

19.  Moderni človek se je razvil iz neandertalca. 1 2 3 4 

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

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

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

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

24.  Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je živel pred približno 6-7 milijoni let. 1 2 3 4 
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25.  Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorom. 1 2 3 4 

26.  Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše vrste, modernega človeka. 1 2 3 4 

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

28.  Neandertalec in moderni človek imata 99,7 % genov enakih. 1 2 3 4 

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

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

človek. 

1 2 3 4 

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

32.  Evolucija (razvoj) modernega človeka še vedno poteka. 1 2 3 4 

33.  Vprašalnik je bil razumljiv. 1 2 3 4 

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

 

Hvala za sodelovanje! 
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Priloga B: Statistični izračuni 

 
Priloga B1: Delež pravilnih odgovorov, ki so jih dali učenci na vprašanja 1‒6 v testu znanja, in statistična pomembnost razlike med odgovori 

učencev glede na šolo, ki jo obiskujejo (statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 
 Delež pravilnih odgovorov (%) Preizkus Kruskal-Wallis 

Št. Vprašanje Šola 1 Šola 2 Šola 3 Šola 4 χ2 df p 

1 Koliko je stara Zemlja? Približno  72,5 74,7 84,0 72,4 1,239 3 0,744 

2 Piščal iz medvedove kosti na sliki je izdelal neandertalec. Kje so jo našli? 96,4 98,8 100 96,5 1,694 3 0,638 

3 Pred koliko leti se je pojavil moderni človek (Homo Sapiens )? Pred približno 20,0 24,4 28,0 27,9 5,700 3 0,127 

4 Kje se je prvič pojavil moderni človek (Homo Sapiens )? 28,7 38,8 12,0 51,6 30,042 3 0,000 

5 Kje je živel neandertalec?  0,6 6,2 4,0 5,8 7,893 3 0,048 

6 Katera lobanja pripada sodobnemu človeku (Homo Sapiens )? 86,9 73,8 88,0 90,0 12,387 3 0,000 

 

Priloga B2: Delež pravilnih odgovorov, ki so jih dali učenci na vprašanja 1‒6 v testu znanja, in statistična pomembnost razlike med odgovori 

učencev glede na razred, ki ga obiskujejo (statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 
 Delež pravilnih odgovorov (%) Preizkus Kruskal-Wallis 

Št. Vprašanje Razred 7 Razred 8 Razred 9 χ2 df p 

1 Koliko je stara Zemlja? Približno  69,2 78,8 75,5 6,522 2 0,038 

2 Piščal iz medvedove kosti na sliki je izdelal neandertalec. Kje so jo našli? 94,6 99,1 99,3 2,932 2 0,231 

3 Pred koliko leti se je pojavil moderni človek (Homo    sapiens)? Pred približno 25,4 22,8 23,7 5,669 2 0,059 

4 Kje se je prvič pojavil moderni človek (Homo    sapiens)? 28,3 39,2 50,0 5,558 2 0,062 

5 Kje je živel neandertalec?  2,5 0,0 8,6 13,778 2 0,01 

6 Katera lobanja pripada sodobnemu človeku (Homo    sapiens)? 80,1 88,3 92,1 1,545 2 0,462 

 

Priloga B3: Delež pravilnih odgovorov, ki so jih dali učenci na vprašanja 1‒6 v testu znanja, in statistična pomembnost razlike med odgovori 

učencev glede na spol (statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 
 Delež pravilnih odgovorov (%) Preizkus Mann-Whitney 

Št. Vprašanje Dekleta Fantje U Z p 

1 Koliko je stara Zemlja? Približno  75,8 71,3 219190,000 -2,280 0,023 

2 Piščal iz medvedove kosti na sliki je izdelal neandertalec. Kje so jo našli? 96,3 97,8 24862,500 -0,215 0,830 

3 Pred koliko leti se je pojavil moderni človek (Homo    sapiens)? Pred približno 20,7 27,4 21230,000 -1,660 0,097 

4 Kje se je prvič pojavil moderni človek (Homo    sapiens)? 32,0 43,4 22216,000 -0,446 0,656 

5 Kje je živel neandertalec?  3,7 3,9 24900,000 -0,106 0,915 
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6 Katera lobanja pripada sodobnemu človeku (Homo    sapiens)? 87,3 84,3 24900,000 -0,689 0,491 
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Priloga B4: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali učenci za vsako od trditev 7‒34 v vprašalniku (M), njen standardni odklon (SD) in 

statistična pomembnost razlike med odgovori učencev glede na šolo, ki jo obiskujejo (statistično pomembne razlike so označene s krepkim 

tiskom) 
 Šola  

1 2 3 4 Preizkus Kruskal-Wallis 

Št. Trditev M SD M SD M SD M SD χ2 df p 

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

1,57 0,788 1,64 0,885 1,88 1,054 2,16 1,107 28,301 3 0,000 

8 Človekovi najbližji sorodniki po izvoru glede na zadnjega skupnega 

prednika so gorile, orangutani in šimpanzi. 

3,19 0,847 2,87 1,017 2,92 0,954 3,13 0,863 6,439 3 0,092 

9 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 3,30 0,798 3,16 0,947 3,29 0,859 3,25 0,885 0,663 3 0,882 

10 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 3,35 0,882 3,43 0,774 3,60 0,764 3,63 0,697 12,706 3 0,005 

11 Fosili kažejo, kako so se oblike življenja spreminjale skozi 

zgodovino. 

3,49 0,767 3,52 0,731 3,72 0,458 3,41 0,742 5,174 3 0,159 

12 Ljudje smo se razvili iz opic. 2,82 1,160 2,72 1,176 2,56 1,083 2,81 1,067 1,717 3 0,633 

13 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 1,91 0,844 1,96 0,874 1,72 0,737 1,93 0,835 1,400 3 0,706 

14 Nekoliko manj kot polovica človeških genov je enakih kot pri 

šimpanzih. 

2,60 0,771 2,52 0,912 2,32 0,852 2,71 0,829 4,973 3 0,174 

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

človek. 

2,91 0,759 2,79 0,945 2,92 0,812 2,91 0,665 0,331 3 0,954 

16 Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega prednika. 2,95 0,955 2,53 1,003 2,88 0,833 2,98 0,896 12,908 3 0,005 

17 Povprečna prostornina možganov modernega človeka je približno 1,5 

litra. 

2,99 0,699 2,74 0,797 2,88 0,741 2,92 0,720 5,474 3 0,140 

18 Moderni človek  je nastal v procesu evolucije. 2,94 0,846 2,83 0,929 3,08 0,821 2,92 0,914 1,470 3 0,689 

19 Moderni človek se je razvil iz neandertalca. 3,11 0,988 3,09 1,015 3,20 0,957 2,75 0,974 17,094 3 0,001 

20 Moderni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem 

času kot dinozavri. 

1,48 0,829 1,57 0,827 1,32 0,748 1,49 0,832 2,668 3 0,446 

21 Moderni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem 

času kot mamuti. 

2,22 1,127 2,15 1,104 2,24 1,091 2,08 1,100 1,463 3 0,691 

22 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 3,72 0,700 3,64 0,805 3,72 0,678 3,60 0,795 3,209 3 0,361 

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

Eve. 

2,50 1,197 2,86 1,133 2,44 1,121 2,34 1,173 10,903 3 0,012 

24 Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je živel pred približno 6-7 

milijoni let. 

2,56 0,872 2,43 0,869 2,25 0,794 2,51 0,780 3,518 3 0,318 

25 Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorom. 2,35 0,963 2,39 0,980 1,92 1,038 2,38 0,988 5,419 3 0,144 
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26 Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše vrste, 

modernega človeka. 

3,07 1,025 3,01 1,006 3,32 0,852 3,03 0,990 2,039 3 0,564 

27 Avstralopiteki so že približno pred 4 milijoni let hodili pokončno. 2,42 0,867 2,45 0,878 2,67 0,868 2,41 0,882 1,603 3 0,659 

28 Neandertalec in moderni človek imata 99,7 % genov enakih. 2,43 0,855 2,36 0,812 2,68 0,852 ,45 0,769 3,302 3 0,374 

29 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 2,7, 0,937 2,42 1,033 2,40 0,866 2,61 0,995 5,468 3 0,141 

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

Zemlji pojavil človek. 

2,39 1,098 2,61 1,097 2,52 1,085 2,16 1,104 10,461 3 0,015 

31 Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno živi v Afriki. 1,99 0,866 1,84 0,843 1,80 0,957 1,99 0,890 3,155 3 0,368 

32 Evolucija (razvoj) modernega človeka še vedno poteka. 3,10 0,983 3,14 0,964 3,16 0,850 2,96 0,922 23,931 3 0,269 

33 Vprašalnik je bil razumljiv. 2,99 1,030 2,69 1,032 3,24 0,831 2,86 0,998 8,721 3 0,033 

34 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 3,35 0,888 2,99 0,968 3,60 0,866 3,09 1,052 16,946 3 0,001 
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Priloga B5: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali učenci za vsako od trditev 7‒34 v vprašalniku (M), njen standardni odklon (SD) in 

statistična pomembnost razlike med odgovori učencev glede na razred, ki ga obiskujejo (statistično pomembne razlike so označene s krepkim 

tiskom) 

 Razred  

7 8 9 Preizkus Kruskal-

Wallis 

Št. Trditev M SD M SD M SD χ2 df p 

7 Moderni človek (Homo    sapiens) in neandertalec (Homo    neanderthalensis) 

sta na Zemlji bivala istočasno. 

1,82 

 

0,957 1,89 1,079 1,79 0,966 0,328 2 0,849 

8 Človekovi najbližji sorodniki po izvoru glede na zadnjega skupnega prednika so 

gorile, orangutani in šimpanzi. 

3,01 0,990 3,14 0,864 3,18 0,771 1,475 2 0,478 

9 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 3,31 0,861 3,22 0,816 3,20 0,897 2,148 2 0,34 

10 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 3,49 0,799 3,42 0,880 3,53 ,727 0,431 2 0,806 

11 Fosili kažejo, kako so se oblike življenja spreminjale skozi zgodovino. 3,52 0,744 3,38 0,728 3,47 0,737 4,482 2 0,106 

12 Ljudje smo se razvili iz opic. 2,83 1,164 2,83 1,049 2,67 1,108 2,412 2 0,299 

13 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 1,88 0,36 1,83 0,833 2,03 0,842 4,724 2 0,094 

14 Nekoliko manj kot polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih. 2,60 0,833 2,66 0,826 2,60 0,827 0,114 2 0,945 

15 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 2,83 0,809 2,94 0,694 2,94 0,754 1,593 2 0,451 

16 Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega prednika. 2,79 0,981 3,2 0,874 2,91 0,943 3,716 2 0,156 

17 Povprečna prostornina možganov modernega človeka je približno 1,5 litra. 2,84 0,743 2,94 0,776 2,99 0,672 3,407 2 0,182 

18 Moderni človek  je nastal v procesu evolucije. 2,77 0,891 3,00 0,874 3,07 0,856 10,106 2 0,006 

19 Moderni človek se je razvil iz neandertalca. 2,97 1,033 2,98 1,066 2,97 0,900 0,353 2 0,838 

20 Moderni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem času kot 

dinozavri. 

1,57 0,912 1,40 0,732 1,44 0,746 2,168 2 0,338 

21 Moderni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem času kot mamuti. 2,15 1,130 2,25 1,178 2,10 1,027 0,670 2 0,715 

22 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 3,59 0,766 3,72 0,746 3,72 0,745 7,661 2 0,022 

23 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 2,63 1,177 2,35 1,194 2,43 1,171 4,376 2 0,112 

24 Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je živel pred približno 6‒7 milijoni let. 2,53 0,863 2,49 0,901 2,47 0,741 0,513 2 0,774 

25 Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorom. 2,36 1,006 2,18 0,916 2,44 0,986 3,962 2 0,138 

26 Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše vrste, modernega človeka. 3,10 0,974 3,19 1,022 2,91 1,003 5,900 2 0,052 

27 Avstralopiteki so že približno pred 4 milijoni let hodili pokončno. 2,47 0,904 2,39 0,898 2,41 0,814 0,780 2 0,677 

28 Neandertalec in moderni človek imata 99,7 % genov enakih. 2,41 0,859 2,36 0,823 2,53 0,748 3,294 2 0,193 

29 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 2,50 1,065 2,70 0,902 2,66 0,934 2,981 2 0,225 
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30 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil 

človek. 

2,45 1,070 2,22 1,120 2,31 1,139 3,113 2 0,211 

31 Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno živi v Afriki. 1,99 0,885 1,85 0,837 1,96 0,893 1,776 2 0,411 

32 Evolucija (razvoj) modernega človeka še vedno poteka. 2,88 0,972 3,07 0,952 3,30 0,866 16,570 2 0,000 

33 Vprašalnik je bil razumljiv. 2,72 1,040 3,04 1,042 3,04 0,916 11,357 2 0,003 

34 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 3,01 1,094 3,44 0,822 3,29 0,869 11,523 2 0,003 



Lah, L. Znanje osnovnošolcev o evoluciji človeka. Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

7 

 

 

Priloga B6: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali učenci za vsako od trditev 7‒34 v vprašalniku (M), njen standardni odklon (SD) in 

statistična pomembnost razlike med odgovori učencev glede na spol (statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 

 Dekleta  Fantje Preizkus Mann-Whitney 

Št. Trditev M SD M SD U Z p 

7 Moderni človek (Homo    sapiens) in neandertalec (Homo    neanderthalensis) sta na Zemlji 

bivala istočasno. 

1,70 0,848 1,94 1,093 22164,500 -1,717 0,086 

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

in šimpanzi. 

3,06 0,803 3,13 0,976 21957,000 -1,777 0,076 

9 Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let. 3,20 0,868 3,30 0,855 22216,000 -1,417 0,157 

10 Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 3,49 0,786 3,48 0,809 24424,000 -0,69 0,945 

11 Fosili kažejo, kako so se oblike življenja spreminjale skozi zgodovino. 3,38 0,784 3,56 0,684 21216,500 -2,631 0,009 

12 Ljudje smo se razvili iz opic. 2,83 1,070 2,74 1,168 23613,500 -,522 0,602 

13 Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših. 1,87 0,793 1,96 0,879 22482,500 -0,920 0,358 

14 Nekoliko manj kot polovica človeških genov je enakih kot pri šimpanzih. 2,69 0,746 2,54 0,894 21492,00 -1,781 0,075 

15 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 2,86 0,743 2,92 0,786 21572,00 -0,941 0,347 

16 Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega prednika. 2,92 0,908 2,84 0,983 23003,00 -0,767 0,443 

17 Povprečna prostornina možganov modernega človeka je približno 1,5 litra. 2,92 0,710 2,90 0,751 22446,000 -0,001 0,999 

18 Moderni človek  je nastal v procesu evolucije. 2,86 0,835 2,98 0,923 20245,500 -1,808 0,071 

19 Moderni človek se je razvil iz neandertalca. 3,16 0,880 2,80 1,071 16521,500 -3,375 0,001 

20 Moderni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem času kot dinozavri. 1,15 0,851 1,47 0,800 23638,500 -0,388 0,698 

21 Moderni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem času kot mamuti. 2,11 1,079 2,20 1,136 23192,000 -0,672 0,502 

22 Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle. 3,68 0,754 3,65 0,758 23706,500 -0,502 0,616 

23 Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – Adama in Eve. 2,55 1,161 2,46 1,204 23188,000 -0,773 0,669 

24 Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je živel pred približno 6‒7 milijoni let. 2,47 0,778 2,52 0,882 21772,500 -0,428 0,669 

25 Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorom. 2,47 1,004 2,23 0,984 20535,000 -2,617 0,009 

26 Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše vrste, modernega človeka. 3,10 0,958 3,02 1,035 22863,000 -0,612 0,540 

27 Avstralopiteki so že približno pred 4 milijoni let hodili pokončno. 2,31 0,845 2,56 0,886 19378,500 -2,448 0,014 

28 Neandertalec in moderni človek imata 99,7 % genov enakih. 2,40 0,788 2,48 0,841 20403,500 -1,011 0,312 

29 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali. 2,65 0,925 5,56 1,046 23261,500 -0,871 0,384 

30 Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil človek. 2,45 1,109 2,26 1,097 21663,000 -1,776 0,076 

31 Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno živi v Afriki. 1,93 0,81 1,97 0,909 23405,000 -0,262 0,793 

32 Evolucija (razvoj) modernega človeka še vedno poteka. 3,10 0,938 3,01 0,961 22355,500 -1,027 0,304 

33 Vprašalnik je bil razumljiv. 2,90 0,950 2,89 1,072 24314,500 -,403 0,687 
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34 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 3,21 0,965 3,19 0,996 24900,000 -0,124 0,901 

 

Priloga B7: Delež pravilnih odgovor na vprašanja 1‒6 (s krepkim tiskom so označene trditve, na katere je manj kot 50 % učencev odgovorilo 

pravilno) 

Zaporedna številka trditve Delež pravilnih odgovorov (%) 

1. 73,5 

2. 97,1 

3. 24,2 

4. 37,9 

5. < 50 % 

6. 85.8 

 

 

Priloga B8: Delež odgovor na vprašanja 7‒32  (s krepkim tiskom so označene trditve, na katere je večina učencev odgovorila napačno) 

 Delež odgovorov (%) 

Zaporedna številka trditve  strinjam se + delno se 

strinjam  

 ne strinjam se + nikakor se 

ne strnjam  

7. 24,7 75,3 

8. 80,4 19,6 

9. 83,3 16,7 

10. 88,5 11,5 

11. 91,2 9,8 

12. 65,7 34,3 

13. 22,1 78,0 

14. 61,8 38,2 

15. 75,6 24,4 

16. 71,0 29,0 

17. 76,4 23,6 
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18. 69,5 30,5 

19. 27,8 72,2 

20. 76,8 13,2 

21. 60,5 38,5 

22. 89,0 11,0 

23. 46,8 53,1 

24. 47,8 52,2 

25. 44,7 55,4 

26. 69,7 30,4 

27. 50,4 49,6 

28. 49,0 51 

29. 58,0 42 

30. 53,2 46,8 

31. 25,9 74,1 

32. 74,2 25,8 

 

 

 


