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POVZETEK 

 

Slovenski učenci so na preverjanjih znanja iz naravoslovja, kot sta PISA in TIMSS, 

nadpovprečno uspešni. Iz tega bi lahko sklepali, da se jim zdi naravoslovje zanimivo, kljub 

temu pa se vpis na naravoslovne študije zmanjšuje. Mednarodni primerjalni projekt ROSE 

zbira podatke o dejavnikih, ki vplivajo na učenčev odnos do naravoslovja, znanosti in 

tehnologije ter njihovo motivacijo za učenje. V naši raziskavi smo se usmerili samo na 

biologijo znotraj naravoslovja.  

 

Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, v kolikšni meri se zdijo osnovnošolcem in 

srednješolcem posamezne biološke teme zanimive, kako zahteven se jim zdi predmet 

biologija, kakšen je njihov odnos do znanosti in tehnologije ter kateri dejavniki so pomembni 

za učenčevo izbiro poklica. Sodelovalo je 307 učencev iz treh osnovnih šol in ene srednje 

šole, od tega 160 deklet in 147 fantov. Podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom, ki je 

vseboval 120 trditev, učenci pa so nanj odgovarjali tako, da so svoje strinjanje ocenili s 4- 

stopenjsko Likertovo lestvico. 

 

Ugotovili smo, da osnovnošolce in srednješolce zanima veliko bioloških tem, predvsem tistih, 

povezanih z njihovim življenjem, da imajo osnovnošolci in srednješolci na splošno pozitiven 

odnos do znanosti in tehnologije ter da se jim biologija ne zdi zahtevna. Ugotovili smo tudi, 

da so med anketiranci različne starosti razlike v zanimanju za biološke teme, odnosu do 

znanosti in tehnologije ter mnenju o zahtevnosti biologije. Pri vseh treh dejavnikih so največje 

zanimanje izrazili učenci 8. razreda. Dekleta zanima nekoliko več bioloških tem, fantje so bolj 

naklonjeni znanosti in tehnologiji, njihovo mnenje o zahtevnosti biologije pa je podobno. Na 

koncu smo ugotovili tudi to, da obstaja veliko korelacij med dejavniki, ki so pomembni za 

izbiro bodočega poklica ter zanimanjem za posamezne biološke teme, odnosom do znanosti in 

tehnologije ter mnenju o zahtevnosti biologije. 
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ABSTRACT 

 

Slovenian students have achieved above average success at assessments in natural science 

such as the PISA and the TIMSS. This could lead to the conclusion that they find natural 

science to be interesting, however, enrolment in natural science programs has been declining.  

The international comparative project ROSE collects data on factors which impact students’ 

attitude towards natural sciences, science, and technology, as well as their motivation for 

learning. In our study, we have primarily focused on these issues specifically in the field of 

biology. 

 

The aim of the thesis was determining to what degree students of primary and secondary 

schools find specific topics within biology to be interesting, how demanding they find 

Biology as a school subject, what their attitude is towards science and technology, and which 

factors are relevant in their choice of career. The survey involved a total of 307 students from 

three primary schools and one secondary school, of which 160 were girls and 147 were boys. 

The data was acquired via a questionnaire of 120 graded statements, for which the students 

expressed their agreement through a four-level Likert scale. 

 

We have found that students of primary and secondary schools are interested in many 

biological topics, particularly those associated with their daily lives, that their attitude towards 

science and technology is generally positive, and that they do not find Biology to be a difficult 

subject. We have also found that participants of different age groups  display differences in 

their choice of interesting biological topics, their attitude towards science and technology, and 

their opinion on the difficulty of Biology at school. In all three fields, the greatest interest was 

expressed by 8
th

 year students of primary schools. Girls expressed interest in more biological 

topics, while boys had a more positive attitude towards science and technology on the whole. 

The opinion on the difficulty of Biology as a school subject, however, showed minimal 

differences. Finally, we have established many correlations between factors which are 

relevant for career choice and the students’ interests in specific biological topics, their general 

attitude towards science and technology, and their opinion on the difficulty of Biology. 

 

KEY WORDS 

Biology, science and technology, career choice, interest, primary school students, secondary 

school students  
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1 UVOD 
 

Mednarodna raziskava TIMSS uvršča slovenske učence 4. razreda osnovne šole (v 

nadaljevanju OŠ) v znanju naravoslovja na nadpovprečno uspešno 20. mesto med petdesetimi 

sodelujočimi državami. Podobno znanje so imele še Nemčija, Italija in Portugalska. Med 

osmošolci se je Slovenija med 42 sodelujočimi državami uvrstila na odlično 6. mesto (Japelj 

Pavešić in sod., 2012). Od evropskih držav se je pred nas uvrstila samo Finska. Rezultati 

raziskave TIMSS 2011 tako kažejo, da so slovenski učenci dosegli nadpovprečno znanje 

naravoslovja. Kaže se pozitiven trend znanja pri učencih, ki so bili leta 2007 v 4. razredu in so 

takrat dosegli 18 točk nad povprečjem, leta 2011, ko so bili isti učenci v 8. razredu, pa so 

dosegli kar 43 točk nad povprečjem TIMSS. Pri ugotavljanju razlik med spoloma se je tako 

kot v večini evropskih držav tudi v Sloveniji izkazalo, da med dekleti in fanti 4. ter 8. 

razredov ni statistično pomembnih razlik v naravoslovnih dosežkih. Glede na vsebinska 

področja za 8. razred se v Sloveniji kaže napredek pri kemiji in vedah o Zemlji, dosežek pri 

biologiji in fiziki pa se od leta 2007 ni spremenil. Učni načrti omenjenih predmetov se v tem 

obdobju prav tako niso spremenili (Japelj Pavešić in sod., 2012). Tudi v raziskavi PISA, ki je 

naravoslovno znanje nazadnje temeljito preverila leta 2006, so bili naši petnajstletniki 

nadpovprečno uspešni (Štraus in sod., 2007; Strgar, 2010). Kljub dobremu znanju 

naravoslovja pa se relativno malo naših mladostnikov odloči za poklicno pot v naravoslovju, 

kar vodi v pomanjkanje strokovnjakov na teh gospodarsko pomembnih področjih (Dolinšek, 

2008). 

 

Prenovljeni učni načrt za biologijo v OŠ zajema zgradbo in delovanje človeka, žive sisteme, 

biotehnologijo, dedovanje, vpliv človeka na naravo in okolje itd. (Vilhar in sod., 2011), 

kasneje gimnazijski učni načrt ta področja nadgradi z vsebinskimi sklopi življenje na Zemlji, 

zgradba in delovanje celice, geni in dedovanje, evolucija, zgradba in delovanje organizmov in 

ekologija (Vilhar in sod., 2008). Odkrivamo vedno več novih bolezni, srečujemo se z gensko 

spremenjenimi organizmi, deležni smo nenehnih okoljskih ter klimatskih sprememb, pri 

katerih nam je prav znanje biologije lahko v veliko korist. Poleg tega tudi sodobna družba 

pričakuje, da bodo mladi razmišljali na znanstveni način, usvojili naravoslovno znanstvene 

veščine in razvijali sposobnost prepoznavanja ter reševanja naravoslovno-znanstvenih 

vprašanj (Štraus in sod., 2007). 

 

Trumper (2006) trdi, da ima večina učencev pred vstopom v višje razrede OŠ pozitiven odnos 

do naravoslovja, ki pa z načinom učenja šolskega naravoslovja izgine. Učenci se učijo o 

vsebinah, ki jih določi učitelj, snov prepisujejo s table, laboratorijski poskusi potekajo v obliki 

demonstracije, ki jo izvede učitelj. Pouk je tako pasiven oziroma ne omogoča intelektualnega 

izziva. V svoji raziskavi Trumper tudi ugotovi, da se učenci bolj zanimajo za vsebine, ki so 

povezane z njihovim osebnim življenjem in potrebami oziroma biologijo človeka ter manj za 

rastline in živali ter meni, da bi zaradi tega morali predvsem srednješolcem omogočiti izbiro 

učne vsebine (Trumper, 2006). Zanimanje za kariero v znanosti in tehnologiji je veliko v 

državah v razvoju, saj vidijo to kot pomembno gonilno silo za državo, ki bo izboljšala sistem, 

gospodarsko rast in življenje ter zdravje ljudi, medtem ko v bogatejših, bolj razvitih državah 

zanimanje za poklicno pot v znanosti in tehnologiji upada (Sjøberg in Schreiner, 2005). 

 

Magistrsko delo se deli na teoretični, raziskovalni in sklepni del. V teoretičnem delu je na 

kratko predstavljen projekt ROSE in nekatere raziskave, ki so bile v sklopu projekta izvedene 

po svetu. Predstavljeni so dosežki slovenskih osnovnošolcev na preverjanjih znanja 

naravoslovja v sklopu raziskav PISA in TIMSS ter opisani učni načrti za biologijo in 

naravoslovje. V raziskovalnem delu smo preverili, v kolikšni meri se zdijo posamezne 
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biološke teme osnovnošolcem in srednješolcem v Sloveniji zanimive, kako zahteven se jim 

zdi predmet biologija, kakšen je njihov odnos do znanosti in tehnologije ter kateri dejavniki so 

pomembni za učenčevo izbiro poklica. Na podlagi raziskave smo v sklepnem delu opisali 

ugotovitve učencev in dijakov izbranih šol, kjer smo izvedli raziskavo.  
 

1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Poznavanje interesov učencev lahko pomaga učiteljem oblikovati strategije, ki bodo 

spodbudile zanimanje učencev za biologijo (Uitto in sod., 2006), zato so leta 2004 Norvežani 

oblikovali mednarodni primerjalni projekt ROSE (The Relevance of Science Education), s 

katerim so želeli zbrati tovrstne podatke. Leta 2006 je bila tudi v Sloveniji v okviru tega 

projekta prvič izvedena raziskava na vzorcu 1084 osmošolcev. Ugotavljala je, kako učenci 

razmišljajo o naravoslovju in kakšne so njihove vrednote ter prioritete na tem področju 

(Dolinšek, 2008). V naši raziskavi, ki je temeljila na raziskavi ROSE, smo se usmerili ožje, in 

sicer samo na biologijo znotraj naravoslovja. Ugotoviti smo želeli, kakšno je stanje 9 let po 

prvi raziskavi. Poleg tega nas je zanimalo tudi zanimanje za biologijo med dijaki, starimi od 

15 do 18 let, ki jih raziskava leta 2006 (Dolinšek, 2008) ni zajela. 

 

1.2 CILJI RAZISKAVE ALI RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE 

  

V magistrskem delu smo želeli preveriti, v kolikšni meri se zdijo posamezne biološke teme 

zanimive osnovnošolcem in srednješolcem v Sloveniji. V zvezi s tem smo preverili tudi, kako 

zahteven se jim zdi predmet biologija, kakšen je njihov odnos do znanosti in tehnologije ter 

dejavnike, ki so za učence pomembni pri izbiri poklica. 

Postavili smo naslednje hipoteze: 

1. Osnovnošolce in srednješolce v Sloveniji najbolj zanimajo teme, ki so neposredno 

povezane z njihovim življenjem (zdravje, prehrana ipd.). 

2. Osnovnošolci in srednješolci v Sloveniji imajo pozitiven odnos do znanosti in tehnologije. 

3. Osnovnošolcem in srednješolcem v Sloveniji se biologija ne zdi zahtevna. 

4. Med anketiranimi različne starosti ni razlike v zanimanju za posamezne biološke teme, 

odnosu do znanosti in tehnologije niti mnenju o zahtevnosti biologije. 

5. Med dekleti in fanti ni razlike v zanimanju za posamezne biološke teme, odnosu do 

znanosti in tehnologije niti mnenju o zahtevnosti biologije. 

6. Dejavniki, pomembni za bodoči poklic, ne korelirajo z zanimanjem za posamezne 

biološke teme, odnosom do znanosti in tehnologije niti mnenjem o zahtevnosti biologije.  

 

2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 PROJEKT ROSE 
 

ROSE (The relevance of science education) je mednarodni primerjalni projekt, ki ga je 

oblikoval profesor Svein Sjøberg na univerzi v Oslu. Projekt temelji na prepričanju, da sta 

znanost in tehnologija pomembna elementa življenja v vseh državah, ne glede na kulturo in 

stopnjo razvoja, zato je treba učence spodbuditi k zanimanju zanju (Screiner in Sjoberg, 

2004).  

 

Namen projekta ROSE je zbrati in analizirati podatke o dejavnikih, ki vplivajo na odnos 

učencev do znanosti in tehnologije ter njihovo motivacijo za učenje. Ti dejavniki so: 
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 različne izven šolske izkušnje;  

 zanimanje za učenje različnih tem o znanosti in tehnologiji;  

 pretekle izkušnje in pogledi na šolsko znanost;  

 stališča in odnosi do znanstvenikov v družbi;  

 učenčevi upi za njegovo prihodnost, prioritete in želje; 

 občutek usposobljenosti za soočanje z okoljskimi izzivi (Sjøberg in Schreiner, 2010).  

 

Raziskovalni instrument je vprašalnik, ki je zasnovan tako, da preučuje, kakšen pomen dajejo 

učenci izobraževanju o šolski znanosti in tehnologiji. Učenci svoje strinjanje s posameznimi 

trditvami izražajo s 4-stopenjsko Likertovo lestvico. Poznavanje stališč učencev o učenju in 

zaznavanju šolske znanosti je ključno za učinkovito poučevanje naravoslovja. S tem 

védenjem je mogoče vplivati na izboljšavo učnih načrtov in povečanje zanimanja za 

naravoslovje pri učencih na tak način, da spoštujemo njihovo kulturno raznolikost in enakost 

spolov, spodbujamo njihovo osebno in družbeno vlogo ter učence usposobimo za 

demokratično sodelovanje (Jenkins in Pell, 2006).  

 

Študijo ROSE lahko vidimo tudi v širšem kontekstu, saj so že bile izvedene mednarodne 

primerjave o naravoslovnem izobraževanju, kot sta na primer TIMSS in PISA. Slednji merita 

razumevanje vsebin s področja naravoslovja, medtem ko ROSE zbira informacije o odnosu 

učencev do te vede (Dolinšek, 2008). 
 

2.2 RAZISKAVA TIMSS 
 

Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja TIMSS (angl. Trends in 

International Mathematics and Science Study) meri trende matematičnega in naravoslovnega 

znanja pri osnovnošolcih. Raziskava od leta 1995 poteka vsaka štiri leta in vključuje učence 4. 

in 8. razreda. Učenci svoje znanje naravoslovja izkazujejo s preizkusom znanja, ki vsebuje 

različne naravoslovne naloge. V zadnji raziskavi, za katero so že narejene analize, torej leta 

2011, so sodelovali četrtošolci v 50 državah in osmošolci v 42 državah. Med četrtošolci so 

slovenski učenci s 520 točkami dosegli 20. mesto, kar pomeni 20 točk nad povprečjem 

TIMSS. Boljše so se izkazali učenci iz Finske, Ruske federacije, Češke, Madžarske, Švedske, 

Slovaške, Avstrije, Nizozemske, Anglije in Danske. Med osmošolci so se slovenski učenci 

uvrstili na odlično 6. mesto med vsemi sodelujočimi državami. Boljše znanje so pokazali 

učenci štirih azijskih držav, in sicer Singapurja, Tajvana, Južne Koreje in Japonske, od 

evropskih držav pa so se boljše izkazali samo finski učenci (Japelj Pavešič in sod., 2012). 

 

Trend kaže na naraščanje naravoslovnega znanja pri naših četrtošolcih. Njihov povprečni 

naravoslovni dosežek je od leta 1995 do leta 2003 narasel za 11 %, od leta 2003 do leta 2007 

za 6 % ter od leta 2007 do leta 2011 za statistično nepomembnih 0,5 %. Prav tako naraščajo 

naravoslovni dosežki tudi pri osmošolcih. Od leta 1995 do leta 2011 je narasel za dobrih 5 %, 

vendar enako kot pri četrtošolcih od leta 2007 do leta 2011 razlike niso bile statistično 

pomembne. Rezultati raziskave TIMSS 2011 tako kažejo, da so slovenski učenci dosegli 

nadpovprečno znanje naravoslovja. Kaže se pozitiven trend znanja pri učencih, ki so bili leta 

2007 v 4. razredu in so takrat dosegli 18 točk nad povprečjem, leta 2011, ko so bili isti učenci 

v 8. razredu, pa so dosegli kar 43 točk nad povprečjem TIMSS. Ta populacija učencev se je v 

celoti šolala v devetletki (Japelj Pavešič in sod., 2012). 

 

Raziskava TIMSS analizira tudi razlike med spoloma. Leta 1995 so dečki v 4. razredu OŠ 

dosegli višji dosežek kot deklice, v raziskavah leta 2003, 2007 in 2011 pa se statistično 
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pomembne razlike niso pokazale. Podobno je bilo pri osmošolcih. Leta 1995 in leta 2003 so 

dečki dosegali višje dosežke, medtem ko se v raziskavah leta 2007 in leta 2011 statistično 

pomembne razlike niso več pokazale (Japelj Pavešič in sod., 2012). 

 

TIMSS meri znanje tudi na kognitivnem in vsebinskem področju. Na kognitivnem področju 

so določili tri stopnje, ki veljajo za 4. in 8. razred, to so poznavanje, uporaba in sklepanje. 

Vsebinsko področje se loči glede na razred. Za 4. razred so v merjenje znanja naravoslovja 

vključena tri vsebinska področja: živa narava, neživa narava in vede o Zemlji. Za 8. razred pa  

so bila zasnovana štiri vsebinska področja: biologija, kemija, fizika in vede o Zemlji (Japelj 

Pavešič in sod., 2012). 

 

Slovenski četrtošolci so na področju žive narave in nežive narave dosegli 1 % višji dosežek od 

skupnega povprečja, medtem ko so pri vedah o Zemlji dosegli 3 % nižji dosežek od skupnega 

povprečja. Razlog za slabši rezultat je bil ta, da so naloge o vedah o Zemlji vsebovale tudi 

vsebine o fosilih in kamninah, o katerih se naši četrtošolci ne učijo, saj se po našem učnem 

načrtu ti dve vsebini poučuje pri naravoslovju v 6. razredu. Na kognitivnem področju se 

slovenski četrtošolci pri poznavanju dejstev in postopkov ter uporabi znanja ne razlikujejo od 

svojih sovrstnikov iz drugih držav, njihovi dosežki se statistično ne razlikujejo od skupnega 

povprečja. Na področju sklepanja so naši četrtošolci za 5 točk nad skupnim povprečjem 

(Japelj Pavešič in sod., 2012). 

  

Osmošolci so na področju biologije statistično pomembno dosegli nižji rezultat samo od štirih 

azijskih držav - Singapurja, Južne Koreje, Japonske, Tajvana in ene evropske države, Finske. 

Še boljše rezultate so naši osmošolci dosegli pri kemiji. Višje dosežke sta dosegli samo dve 

azijski državi - Singapur in Tajvan. Pri fiziki so naši osmošolci dosegli slabši rezultat od štirih 

azijskih držav - Singapurja, Južne Koreje, Japonske, Tajvana in ene evropske države, Ruske 

federacije. Na vsebinskem področju ved o Zemlji pa so naše osmošolce prehiteli samo 

vrstniki iz Finske, medtem ko se njihov dosežek ne razlikuje od dosežka štirih azijskih držav - 

Tajvana, Singapurja, Južne Koreje in Japonske. Na kognitivnem področju so slovenski 

osmošolci na področju poznavanja dejstev in postopkov glede na skupni povprečni dosežek 

dosegli 8 točk več, na področju uporabe znanja, enak dosežek ter na področju sklepanja 7 točk 

manj od skupnega povprečja (Japelj Pavešič in sod., 2012). 

 

2.2.1 Trend dosežkov na vsebinskem in kognitivnem področju 

 

Analiza vsebinskih in kognitivnih dosežkov raziskave TIMSS iz leta 2007 in leta 2011 nam 

pokaže, kakšni trendi se pojavljajo v znanju naravoslovja pri slovenskih osnovnošolcih. 

Poznavanje šibkih kognitivnih področij učencev je za učitelje pomembna informacija, da 

lahko spreminjajo in prilagajajo svoje metode poučevanja ter tako vplivajo na boljše učenje. 

V znanju o živi naravi so slovenski četrtošolci napredovali za 13 točk, v znanju o neživi 

naravi so ostali pri enakem rezultatu, v znanju o vedah o Zemlji pa so nazadovali za kar 11 

točk. Osmošolci so napredovali v znanju pri kemiji in vedah o Zemlji, medtem ko se dosežek 

pri biologiji in fiziki ni spremenil. Za razliko od osmošolcev leta 2007 so bili leta 2011 v 8. 

razredu vsi učenci, ki so šli skozi celotno devetletno šolo in opravili tudi 6. razred devetletke. 

Učni načrti se v tem času niso spreminjali (Japelj Pavešič in sod., 2012). 

Na kognitivnem področju so slovenski četrtošolci napredovali na področju poznavanja dejstev 

in postopkov, na področju uporabe znanja in sklepanja pa so njihovi dosežki ostali enaki kot 

leta 2007. Slovenski osmošolci so napredovali na področju poznavanja dejstev in postopkov, 

na področju sklepanja pa se dosežek od leta 2007 ni spremenil (Japelj Pavešič in sod., 2012). 
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2.2.2 Razlike med spoloma na vsebinskih in kognitivnih področjih 

 

Na vsebinskem področju žive narave in ved o Zemlji v Sloveniji ni razlik med učenci in 

učenkami 4. razreda. Pri neživi naravi so bili nekoliko bolj uspešni dečki. Na kognitivnem 

področju so bili pri uporabi znanja uspešnejši učenci, pri poznavanju dejstev in na področju 

sklepanja pa se razlike med spoloma niso pojavile. Pri osmošolcih se razlike med spoloma 

niso pojavile pri biologiji in kemiji, pri fiziki in vedah o Zemlji pa so višje dosežke dosegli 

učenci. Na kognitivnem področju so bili pri poznavanju dejstev in postopkov uspešnejši 

učenci, medtem ko se pri uporabi znanja in na področju sklepanja razlike med spoloma niso 

pojavile (Japelj Pavešić in sod., 2012). 

 

2.3 RAZISKAVA PISA 

 

Izboljšanje kakovosti izobraževalnega sistema oziroma zbiranje podatkov o tem je glavni cilj 

še ene mednarodne raziskave, to je raziskave PISA. Ta v triletnih razmikih primerja podatke o 

dosežkih 15-letnih učenk in učencev na področju bralne, matematične in naravoslovne 

pismenosti. Rezultati pokažejo, na katerih področjih so učenci učno uspešnejši in na katerih 

učno šibkejši znotraj države in v primerjavi z drugimi državami. Raziskava se ne osredotoča 

le na kurikularne kompetence, ampak učenci poročajo tudi o lastni motivaciji za učenje, 

pristopih k učenju, zaupanju v lastno učinkovitost pri reševanju nalog in zaupanju v svoje 

sposobnosti učenja naravoslovja (Štraus in sod., 2007). Naloge se osredotočajo na znanja in 

spretnosti iz naravoslovja, ki so potrebna za učinkovito delovanje v odraslem poklicnem in 

zasebnem življenju ter so pomembna tako za posameznika kot za celotno družbo. Merijo 

sposobnost obvladovanja procesov, razumevanja pojmov in sposobnosti delovanja v različnih 

situacijah znotraj naravoslovnega področja. V programu sodeluje 65 držav članic Organizacije 

za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter njene partnerice. Dosežke učencev določa 

število točk, vpogled v vsebino znanja in spretnosti pa določa šest ravni, pri čemer 6. raven 

pomeni najtežje naloge in najvišje dosežke učencev, 1. raven pa najlažje naloge in nizke 

dosežke učencev (Štraus in sod., 2013). 

 

Ključne ugotovitve v raziskavi PISA leta 2012: 

- temeljne naravoslovne kompetence dosega 87 % slovenskih učenk in učencev (v 

OECD 82 %). Največji delež učencev dosega tretjo raven (30 %), nekoliko manjša 

deleža učencev pa sta tudi na 2. (24 %) in 4. (23 %) ravni. Najvišjo, 6. raven 

naravoslovnih kompetenc dosega 1 % slovenskih učencev; 

- slovenske učenke in učenci so v povprečju dosegli 514 točk, kar je nad povprečjem 

OECD (501 točka); 

- slovenske učenke so dosegle 519 točk, slovenski učenci pa 510 točk. Razlika je 

statistično pomembna (Štraus in sod., 2013). 

 

V raziskavi PISA so naravoslovne kompetence razdeljene na tri področja:  

- »prepoznavanje naravoslovno znanstvenih vprašanj, 

- znanstveno razlaganje pojavov, 

- uporaba naravoslovno znanstvenih podatkov in preverjenih dejstev« (Štraus in sod., 

2007, str. 49). 

 

Slovenski učenci so na področju prepoznavanja naravoslovno znanstvenih vprašanj dosegli 2 

točki manj od skupnega naravoslovnega dosežka, pri znanstvenem razlaganju pojavov 4 točke 

več in pri uporabi naravoslovno znanstvenih podatkov ter preverjenih dejstev 3 točke manj od 

skupnega naravoslovnega dosežka (Štraus in sod., 2007). 
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V raziskavi PISA je naravoslovna pismenost razdeljena v dve kategoriji znanja: znanje o 

naravoslovnih znanostih in znanje naravoslovja. Slednja se razdeli še na vsebinska področja: 

fizikalni sistemi, živi sistemi ter sistemi Zemlje in vesolja. V Sloveniji so učenci dosegli višje 

dosežke pri kategoriji znanje naravoslovja, vseeno pa so se pokazale razlike tudi znotraj 

kategorije. »Vsebinsko področje fizikalni sistemi, ki se nanaša na strukturo in lastnosti snovi, 

spremembe snovi ter prenos oziroma preoblikovanje energije (Štraus in sod., 2007, str. 57)«, 

se je v Sloveniji izkazalo kot močno področje. Visoke dosežke so slovenski učenci dosegli 

tudi na vsebinskem področju sistemi Zemlje in vesolja, ki se nanaša na »strukturo Zemlje in 

njenih sistemov, zgodovino Zemlje ter njen položaj v vesolju« (Štraus in sod., 2007, str. 58). 

Kot šibko področje znanja med slovenskimi učenci pa se je izkazalo vsebinsko področje živi 

sistemi, ki se nanaša na »strukturo celice, biologijo človeka in naravo populacij živih 

organizmov ter ekosistemov« (Štraus in sod., 2007, str. 58). 

 

Strgar (2010) povzema, da so bili slovenski učenci v raziskavi PISA 2006 znotraj 

naravoslovja nadpovprečni na področju fizike, kemije in geografije, na področju biologije pa 

nekoliko podpovprečni. V svoji analizi je ugotavljala, na katerih področjih biologije imajo 

slovenski učenci šibko in na katerih močno znanje ter ugotovila, da so dosežki o bioloških 

temah dobri, vzrok za slabše dosežke pri posameznih nalogah pa je tip naloge in njena 

težavnost. Učenci so slabše reševali naloge, ki so zahtevale uporabo znanja. Tako zaključi, da 

so bili ti učenci pri osnovnošolskem izobraževanju deležni večjega poudarka na razvijanju 

poznavanja biološke vsebine in kompetence znanstvenega razlaganja pojmov in pojavov, 

premajhen poudarek pa je bil na razvijanju znanja o naravoslovnih znanostih ter kompetence 

uporabe naravoslovno znanstvenih podatkov in preverjenih dejstev. 

 

2.4 RAZISKAVE, KI TEMELJIJO NA PROJEKTU ROSE  

 

Jenkins in Pell (2006) sta v raziskavi, izvedeni v Angliji, ugotovila, da imajo učenci pozitiven 

odnos do znanosti in tehnologije ter menijo, da znanost in tehnologija lahko pomagata pri 

zdravljenju bolezni. Kljub temu se je pojavila nižja stopnja strinjanja s trditvijo, da so koristi 

znanosti večje od njenih negativnih učinkov. Fantje so izrazili večje zaupanje v znanost in 

znanstvene metode kot dekleta. Večina ocenjuje šolsko znanost kot zanimivo in pomembno za 

učenje, vendar imajo tako fantje kot dekleta raje druge predmete. Razlike med spoloma se 

pojavijo tudi pri temah, ki se jim zdijo zanimive. Fante bolj zanimajo vede o Zemlji in 

kemikalije, medtem ko so dekleta pokazale večje zanimanje za zdravo življenje in kozmetiko.  

 

Analiza projekta ROSE, ki je bila izvedena v 40 državah, je pokazala, da imajo v večini držav 

fantje in dekleta na splošno pozitiven odnos do znanosti in tehnologije. Fantje se nekoliko bolj 

strinjajo, da znanost in tehnologija lajšata naša življenja ter pozitivno vplivata na zdravje. 

Tako dekleta kot fantje tudi verjamejo, da ima znanost več prednosti kot slabosti. V večini 

razvitih držav učenci niso navdušeni nad šolsko znanostjo, zlasti ne dekleta. Tako so 

prevladovali odgovori, da je šolska znanost manj zanimiva kot ostali predmeti. Drugače je v 

manj razvitih državah, kot so Filipini, Indija, Malezija idr. Tam učenci kažejo večje zanimanje 

pri večini tem, npr. kako rastline rastejo, lastnosti in delovanje kemikalij, delovanje 

računalnikov ter tudi življenje znanih znanstvenikov. Dekleta v vseh sodelujočih državah bolj 

zanimata zdravje in dobro počutje, bolj se strinjajo tudi s trditvijo, da bi morali ljudje bolj 

skrbeti za zaščito okolja, medtem ko so fantje bolj navdušeni nad eksplozivnimi kemikalijami 

in menijo, da naj okoljske težave rešujejo strokovnjaki (Sjøberg in Schreiner, 2010).  

Schreiner in Sjøberg (2007) nadaljujeta, da si tako fantje kot dekleta želijo dela, ki bo zanje 

pomembno, ki jim bo omogočalo uporabo talentov in sposobnosti, samostojno odločanje, 

dovolj časa za prijatelje ter s katerim bodo zaslužili dovolj denarja. Pojavile so se tudi večje 
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razlike med spoloma. Dekleta dajejo mnogo večji pomen delu z ljudmi, pomoč drugim in 

delu, ki omogoča umetniško izražanje in ustvarjalno mišljenje. Zanimanje, da bi postali 

znanstveniki, je pri učencih iz razvitih držav, še posebej pa pri dekletih, zelo nizko. Dekleta iz 

razvitih držav si prav tako ne želijo delati v tehnologiji, fantje pa so za to delo pokazali večje 

zanimanje. V manj razvitih državah so bile razlike med spoloma glede dela v tehnologiji zelo 

majhne. 

 

Leta 2003 so v Izraelu naredili raziskavo, ki je vključevala 338 učenk in 297 učencev 9. 

razreda iz 25 šol. Dekleta so pokazala večje zanimanje za biologijo kot fantje, medtem ko 

imajo fantje bolj pozitiven odnos do znanosti in tehnologije ter do znanosti v razredu. Pri 

izkušnjah z biologijo izven šole se statistično pomembne razlike niso pokazale. Le 195 

učencev je odgovorilo, da jih biologija zanima ali zelo zanima. V raziskavi so ugotavljali tudi, 

katere biološke teme fante in dekleta najbolj zanimajo. Dekleta so izrazile večje zanimanje za 

teme, povezane z boleznimi (rak, AIDS), kako alkohol in tobak vplivata na telo, kako aditivi v 

hrani vplivajo na telo, zakaj sanjamo ter tudi, kako smo ljudje, živali, rastline in okolje 

odvisni drug od drugega. Fantje se bolj zanimajo za teme, povezane z biološkim in kemičnim 

orožjem ter njunim vplivom na človeško telo. O znanosti in tehnologiji se izraelski učenci in 

učenke najbolj strinjajo z naslednjimi trditvami: znanost in tehnologija bosta našla zdravilo za 

bolezni, kot sta rak in AIDS, država za svoj razvoj potrebuje znanost in tehnologijo, znanost 

in tehnologija ponujata boljše možnosti prihodnjim generacijam, znanost in tehnologija sta 

pomembni za družbo in znanstvene teorije se ves čas spreminjajo ter razvijajo (Trumper, 

2006). 

 

Leta 2003 so na Švedskem izvedli raziskavo, v kateri so ugotavljali, kakšno je mnenje 

učencev 9. razreda in njihovih učiteljev naravoslovja o poučevanju znanosti v šoli. Njihovo 

mnenje je enotno o tem, da sta znanost in tehnologija pomemben del današnje družbe ter da 

sta izjemno pomembni za našo prihodnost. Velika razlika se je pokazala med tem, kaj učitelji 

poučujejo in kaj si učenci želijo, da bi se učili. Učitelji dajejo poudarek vsebinam, kot so 

atomi, molekule, učinek tople grede, električna energija, kako slišimo, kako vidimo ter kako 

ljudje, živali, rastline in okolje vplivamo drug na drugega. Raziskava pa je pokazala, da 

učence veliko bolj zanimajo vsebine, povezane z alkoholom in tobakom ter njunim vplivom 

na telo, spolno prenosljive bolezni in kako se zaščititi pred njimi ter tudi vsebine povezne z 

razmnoževanjem. Pri ugotavljanju, kaj učitelje usmerja pri načrtovanju učnih ur, so ugotovili, 

da večina učiteljev ve, da so izkušnje izven šole zelo pomembne za spodbujanje interesa 

učencev, vendar tega pri izvedbi svojih ur ne upoštevajo (Oscarsson in sod., 2009). 

 

Leta 2008 so izvedli raziskavo, v kateri so ugotavljali, kakšen je odnos do znanosti pri 

evropskih in japonskih 15-letnikih. Splošno mnenje o znanosti in tehnologiji ter njuni 

pomembnosti za družbo se je v vseh državah izkazalo za pozitivno. V sklopu trditev želim se 

učiti o se je izkazalo, da učence iz manj razvitih držav, kot so Filipini, Bangladeš, Indija, 

veliko bolj zanimajo naštete vsebine kot učence iz bolj razvitih držav, npr. Japonske, 

Norveške in Finske. S trditvijo, da bi morali ljudje bolj skrbeti za okolje, so se strinjali učenci 

iz vseh držav, dekleta pa so izrazila še večje strinjanje kot fantje. Japonski učenci so izrazili 

najmanjše strinjanje s trditvijo, da so okoljske težave pretirano poudarjene. Dekleta iz bolj 

razvitih držav se najbolj strinjajo s trditvijo, da lahko osebno vplivamo na spremembe v 

okolju. Japonske učenke pa se najmanj strinjajo s trditvijo, da se reševanje okoljskih težav 

prepusti strokovnjakom ter da znanost in tehnologija lahko rešita okoljske težave, medtem ko 

so učenci iz evropskih držav izrazili močno strinjanje z obema navedenima trditvama. 

Japonski učenci izražajo močno naklonjenost do živali in njihovega dobrega počutja, kar so 

potrdili tudi z najmočnejšim strinjanjem s trditvijo, da bi morale imeti živali enako pravico do 
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življenja kot ljudje. Tudi v drugih državah so se predvsem dekleta s to trditvijo močno 

strinjale. Za svoj bodoči poklic si dekleta želijo, da bi pomagale ljudem. Fantje si želijo 

predvsem dela s stvarmi, stroji in orodjem, kjer bi lahko kaj gradili in popravljali. Na 

Japonskem se je tako za učenke kot za učence izkazalo, da si zelo želijo dela, kjer bi lahko 

pomagali drugim ljudem, vseeno pa so tudi izjemno naklonjeni delu s stroji in orodjem. Za 

japonske učenke in učence je v primerjavi z evropskimi bolj pomembno, da delajo z živalmi, 

manj pomembno pri delu pa jim je to, da imajo čas za družino ter prijatelje, da potujejo in da 

se jim pri delu pogosto dogajajo zanimive ter vznemirljive stvari. V manj razvitih državah si 

veliko učencev želi postati znanstvenik, medtem ko v razvitih državah ta želja, predvsem pri 

dekletih, ni tako velika (Sjøberg in Schreiner, 2008). 

 

Azizollah in sod. (2012) so izvedli raziskavo, v katero so vključili 250 učencev (120 učenk in 

130 učencev) 8. razreda OŠ v Isfahanu v Iranu. Postavili so si štiri raziskovalna vprašanja. 

Rezultati prvega raziskovalnega vprašanja (Kakšen je odnos učencev do znanosti in 

tehnologije?) so pokazali, da imajo učenci splošno pozitiven odnos do znanosti in tehnologije. 

Najbolj so se strinjali s trditvijo, da bosta znanost in tehnologija našli zdravilo za bolezni, kot 

sta AIDS in rak, najmanj pa s trditvijo, da moramo vedno zaupati temu, kar rečejo 

znanstveniki. Rezultati drugega raziskovalnega vprašanja (Kakšen je odnos učencev do šolske 

znanosti?) so pokazali, da se učenci z večino trditev strinjajo oziroma se jim zdijo pomembne, 

najmočnejše strinjanje so izrazili s trditvijo, da je šolska znanost povečala njihovo 

radovednost za stvari, ki še niso pojasnjene. Za štiri trditve se je izkazalo, da za učence niso 

pomembne: šolska znanost me je naučila, kako bolje poskrbeti za svoje zdravje, želim postati 

znanstvenik, v šoli želim imeti več znanosti in šolsko naravoslovje je težak predmet, pri 

čemer so pri zadnji trditvi dali najnižjo povprečno oceno. Rezultati tretjega raziskovalnega 

vprašanja (Kakšen je odnos učencev do okoljskih vprašanj?) so pokazali, da so se učenci 

močno strinjali z naslednjimi trditvami: nevarnosti za okolje niso moja stvar, okoljske težave 

povzročajo brezupnost za prihodnost sveta, znanost in tehnologija lahko rešita vse okoljske 

težave, ljudje so o okoljskih težavah preveč zaskrbljeni, odgovornost bogatih držav je, da 

rešijo okoljske težave, živali morajo imeti enake pravice do življenja kot ljudje in skoraj vse 

človeške dejavnosti škodujejo okolju. Pri zadnji trditvi so učenci izrazili najmočnejše 

strinjanje. Pri četrtem raziskovalnem vprašanju so raziskovalci ugotavljali, ali se med 

učenkami in učenci pojavljajo razlike v mnenju o znanosti in tehnologiji, šolski znanosti in 

odnosu do okolja. Razlike so se pokazale samo pri okoljskih težavah, kjer so fantje dali višje 

povprečne ocene oziroma so se z danimi trditvami bolj strinjali. 

 

Chang in sod. (2009) so izvedli raziskavo na Tajvanu, v katero so vključili 942 učencev 9. 

razredov, 505 fantov in 437 deklet. Ugotavljali so, ali se pojavljajo razlike med spoloma pri 

interesu za učenje znanosti in tehnologije ter izkušnjami in odnosom do znanosti, ali obstaja 

povezava med življenjskimi izkušnjami z znanostjo in tehnologijo ter interesom za učenje in 

ali obstaja povezava med odnosom do tehnologije, učnimi interesi in življenjskimi 

izkušnjami. Ugotovili so, da imajo fantje bolj pozitiven odnos do znanosti in tehnologije ter 

da so bolj naklonjeni učenju o tem, še posebej pa jih zanimajo kemija in vsebine o 

trajnostnem razvoju. Izkazalo se je, da imajo dekleta več izkušenj, povezanih z znanostjo in 

tehnologijo oziroma okoljskimi vprašanji, biologijo in informacijsko tehnologijo. Povezave 

oziroma korelacije med zanimanjem za učenje in življenjskimi izkušnjami so se izkazale za 

zelo visoke, razen med kemijo in življenjskimi izkušnjami z informacijsko tehnologijo.  

 

Jenkins (2006) je v svoji raziskavi ugotavljal, kakšno je mnenje učencev o znanosti in 

tehnologiji. Vključenih je bilo 617 fantov in 660 deklet, starih od 14 let do 15 let, iz različnih 

šol v Angliji. V splošnem so dekleta pri svojih odgovorih izražale nižjo stopnjo zaupanja v 



Klinkon, Tjaša (2016). Zanimanje mladostnikov za biološke teme. Magistrsko delo. Pedagoška 

fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

 

9 
 

znanost in tehnologijo kot fantje, vendar razlike niso bile velike. Fantje so izrazili veliko večje 

zaupanje v znanost, znanstvenike in znanstvene metode kot dekleta. Večina anketiranih se je 

strinjala s trditvami, da sta znanost in tehnologija pomembni za družbo, da lahko pomagata 

najti zdravila za razne bolezni ter da lahko ustvarita boljše možnosti za prihodnje generacije. 

Nekoliko manj so se strinjali s trditvijo, da so koristi znanosti večje od njenih škodljivih 

učinkov. Najnižjo stopnjo strinjanja so anketiranci izrazili pri trditvah, da lahko znanost in 

tehnologija pomagata izkoreniniti revščino in lakoto po svetu ter da lahko rešita tudi vse 

druge težave. Enotni pa so si bili pri trditvi, da znanosti in tehnologije ne vidijo kot vzrok za 

okoljsko problematiko.  

 

Dolinšek (2008) je v svojo raziskavo vključil 1187 učencev (537 fantov in 547 deklet), starih 

14 let, iz naključno izbranih slovenskih OŠ. Želel je zbrati in obdelati informacije o faktorjih, 

ki vplivajo na mnenje učencev glede naravoslovja in tehnike ter na njihovo motivacijo, da bi 

se ju učili. Ugotovil je, da učence najbolj zanimajo šport, astronomija, računalništvo, 

zdravstvo in razne bolezni ter sanje. Manj pa jih zanimajo teme, povezane s kemijo, 

razmnoževanjem rastlin in kmetovanjem. Pri vprašanjih, povezanih z bodočim poklicem, so 

se dekleta bolj strinjala s trditvami, da bi pri delu uporabljale svoje talente in sposobnosti, 

sprejemale svoje odločitve ter da bi delale, kar bi se jim zdelo pomembno in smiselno. Fantje 

bi si želeli zaslužiti veliko denarja. Tako za dekleta kot za fante pa je v splošnem pomembno, 

da bi zaslužili veliko denarja, vendar bi hkrati imeli službo, ki bi se jim zdela smiselna in bi 

jim dopuščala veliko časa za njihovo družino. Dekleta področja dela, kot je gradnja in 

popravilo z lastnimi rokami in delo s stroji in orodji, ne zanimajo, fantje pa imajo do teh 

poklicev bolj pozitiven odnos. Pri trditvah o okoljevarstvenih izzivih se je izkazalo, da imajo 

učenci pozitiven odnos do svojega okolja in reševanja okoljevarstvenih problemov ter da se 

močno strinjajo s trditvijo, da lahko vsak izmed nas prispeva delež k varovanju okolja. Pri 

analizi sklopa vprašanj, povezanih s poznavanjem znanosti oziroma naravoslovnih predmetov, 

je ugotovil, da učence naravoslovje zanima in menijo, da se pri njem lahko veliko naučijo, 

vseeno pa to ni področje, ki bi jih bolj zanimalo kot druga področja. Menijo, da bi lahko 

znanost in tehnologija našla zdravila za bolezni, kot sta rak in HIV, hkrati pa so izrazili 

močno nestrinjanje s trditvami, da lahko znanost pomaga revnim ter da znanstvenikom lahko 

popolnoma zaupamo. Vprašalnik je učence postavil tudi v vlogo znanstvenika in jih spraševal, 

kaj bi raziskovali ter zakaj. Izkazalo se je, da bi učenci iz radovednosti, zanimanja in zabave 

najraje raziskovali zvezde, planete, rastline, živali, naravo, bolezni, zdravila in zdravljenje. 

Dolinšek (2008) zaključi, da rezultati njihove raziskave v splošnem kažejo upadanje 

zanimanja za naravoslovje in tehniko pri slovenskih osnovnošolcih.  

 

Uitto in sod. (2006) so leta 2003 na Finskem izvedli raziskavo, v katero so vključili 3626 

učencev od 7. do 9. razreda. Vprašalnik je vseboval 108 trditev o zanimanju učencev za 

znanstveno izobraževanje in 61 trditev o njihovih izven šolskih aktivnostih. Postavili so si dve 

raziskovalni vprašanji:  Ali obstajajo razlike med spoloma med zanimanjem samim in izven 

šolskimi dejavnostmi? ter Ali obstaja povezava med interesom za učenje biologije in 

njihovimi izven šolskimi dejavnostmi? Ugotovili so, da dekleta bolj zanima biologija človeka 

in teme, povezane z zdravjem, kot so vadba, zdravo prehranjevanje in motnje hranjenja, 

medtem ko se fantje bolj zanimajo za biološke procese, npr. celične pojave. Pojavile so se tudi 

razlike med spoloma pri izven šolskih dejavnostih. Fantje imajo več izkušenj z uporabo 

računalnika ter znanostjo in tehnologijo, medtem ko imajo dekleta več izkušenj z domačim 

delom (kuhanje, pečenje). Korelacija med zanimanjem za učenje in izven šolskimi 

dejavnostmi se je izkazala za pozitivno. Izven šolske dejavnosti, povezane z naravo (gledanje 

narave po televiziji, pohodništvo, vrtnarjenje), so najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na 

zanimanje za učenje aplikativne biologije in zoologije. Izkušnje z oskrbo domačih živali 
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imajo pozitivno korelacijo z zanimanjem za učenje aplikativne biologije, izkušnje v znanosti 

in tehnologiji pa imajo pozitivno korelacijo s temeljnimi procesi v biologiji. Izkušnje z 

uporabo računalnika imajo v splošnem najnižjo korelacijo z ostalimi konteksti zanimanja. V 

raziskavi svoje ugotovitve povežejo z idejami, ki bi jih morali upoštevati pri načrtovanju in 

izvajanju pouka. Fante in dekleta zanimajo različne biološke teme, učenje v razredu bi bilo 

treba povezati z dejavnostmi izven šole, izvajati bi bilo treba več učenja izven šole (botanični 

vrtovi, parki, kmetije, raziskovalne institucije), saj vključitev vizualnega in kinestetičnega 

načina učenja povečuje zanimanje ter tako prinaša boljše učne dosežke. Poleg tega lahko 

učenci v praksi vidijo, zakaj so biološka znanja in veščine v resničnem življenju potrebna. 

Učenje izven šole lahko povežemo z uporabo informacijske tehnologije, npr. pri opazovanju 

biotopov uporabljamo digitalne kamere in s tem povečamo zanimanje tistih učencev, ki so 

bolj naklonjeni uporabi računalnika. 

 

Matthews (2007) je izvedel raziskavo na Irskem, v katero je vključil 688 učencev (330 deklet 

in 358 fantov), starih od 14 do16 let. Ugotovil je, da so učenci pokazali največ zanimanja pri 

temah o zdravju, boleznih, človeškem telesu, vesolju in paranormalnem, najmanj zanimanja 

pa pri temah o rasti rastlin, kemikalijah, molekulah in atomih. Dekleta se bolj zanimajo za 

teme o motnjah hranjenja in kozmetiki, fantje pa za eksplozivne kemikalije in motorje. Avtor 

doda, da večina tem, ki učence najbolj zanima, ni del formalnega učnega načrta. Učencem se 

zdi pomembno, da bi bilo delo, ki bi ga opravljali, zanje osebno pomembno in zanimivo, da bi 

lahko uporabljali svoje talente in sposobnosti, bili avtonomni in imeli dovolj časa za prijatelje 

in družino. Do znanosti in tehnologije imajo na splošno pozitiven odnos. Več kot 80 % 

učencev se je močno strinjalo s trditvijo, da lahko znanost in tehnologija najdeta zdravila za 

bolezni, kot sta HIV in AIDS. Na drugi strani pa učenci menijo, da znanost in tehnologija ne 

moreta rešiti vseh problemov, odpraviti revščine ter da znanstvenikom ne moremo zaupati 

vsega, kar rečejo, samo zaradi njihovega naziva. Izkazalo se je, da se zdijo učencem biološke 

teme veliko bolj zanimive kot teme, povezane s fiziko in kemijo. 

 

Lavtižarjeva (2016) je ugotavljala, kakšen je odnos slovenskih osnovnošolcev in 

srednješolcev do biologije. V raziskavo je bilo vključenih 185 učencev OŠ in 166 dijakov 

srednje šole. Ugotovila je, da imajo tako osnovnošolci kot srednješolci do pouka biologije 

pozitiven odnos. Všeč so jim učne vsebine, biološki poskusi in drugo praktično delo ter 

menijo, da pri pouku vse razumejo in se učno snov hitro naučijo. Ocenjujejo tudi, da je 

biologija eden izmed najlažjih predmetov. V splošnem dajejo učenci in dijaki biologiji velik 

pomen, menijo, da jim biologija omogoča boljše razumevanje sveta okoli sebe, da izboljšujejo 

svoj naravoslovni način razmišljanja ter da s pridobljenim znanjem bolje skrbijo za svoje 

zdravje. Raziskava je ugotavljala tudi vpliv starosti na odnos in mnenje o biologiji. Rezultati 

so pokazali, da imajo osnovnošolci bolj pozitiven odnos do biologije kot srednješolci in da se 

zdi osnovnošolcem biologija bolj zahtevna, hkrati pa se ti tudi bolj strinjajo, da je biologija v 

življenju koristna. Pojavilo se je tudi nekaj razlik med spoloma. Dekleta menijo, da je splošno 

znanje biologije koristno za življenje, da jim pomaga razvijati naravoslovni način razmišljanja 

in da napredek v biologiji izboljšuje kakovost življenja. Fantje menijo, da je biologija za 

družbo pomembna in imajo bolj pozitiven odnos do praktičnega dela kot dekleta. Lavtižarjeva 

je tudi ugotovila, da se pojavljajo korelacije med pozitivnim odnosom do biologije in poklici, 

ki omogočajo prosti čas. S tem, da sta biologija in biološko znanje pomembna pa se 

povezujejo poklici, ki omogočajo ustvarjalnost, razvoj samega sebe in poklici, ki omogočajo 

delo z ljudmi. 

 

 

 



Klinkon, Tjaša (2016). Zanimanje mladostnikov za biološke teme. Magistrsko delo. Pedagoška 

fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

 

11 
 

2.5 POVZETEK UGOTOVITEV RAZISKAV ROSE, PISA IN TIMSS 

 

V raziskavah ROSE so pri ugotavljanju, katere biološke teme učence najbolj zanimajo, prišli 

do podobnih ugotovitev. Jenkins in Pell (2006), Sjøberg in Schreiner (2010) ter tudi Trumper 

(2006) in Matthews (2007) so ugotovili, da dekleta zanimajo predvsem teme, ki so 

neposredno povezane z njihovim življenjem, npr. zdravje, dobro počutje, bolezni, spolno 

prenosljive bolezni, vpliv tobaka, drog in alkohola na telo, motnje hranjenja, kozmetika in 

tudi paranormalno, npr. duhovi, čarovnice, zakaj sanjamo in kaj sanje pomenijo. Fantje so 

izrazili večje zanimanje za kemikalije, biološko in kemično orožje, Zemljo in biološke 

procese. Štraus in sod. (2007) so v raziskavi PISA ugotovili, da so se pri slovenskih učencih 

kot močna področja izkazale vsebine, povezane z Zemljo, vesoljem in fizikalnimi sistemi, kot 

šibka pa vsebine, ki se nanašajo na biologijo človeka, celico in ekosisteme. Japelj Pavešić in 

sod. (2012) so v raziskavi TIMSS ugotovili, da so se med učenkami in učenci 8. razredov 

pokazale razlike pri fiziki in vedah o Zemlji, kjer so bili uspešnejši učenci, pri biologiji in 

kemiji pa razlik ni bilo. Večina raziskav ROSE ugotavlja, da imajo učenci in učenke pozitiven 

odnos do znanosti in tehnologije. To so ugotovili Jenkins in Pell (2006), Sjøberg in Schreiner 

(2010), Trumper (2006) Oscarsson in sod. (2009), Sjøberg in Schreiner (2008), Azizollah in 

sod. (2012) ter Matthews (2007). Chang in sod. (2009) ter Jenkins (2006) pa so v svojih 

raziskavah ugotovili, da imajo fantje bolj pozitiven odnos do znanosti in tehnologije kot 

dekleta. Anketiranci raziskav ROSE so si prav tako enotni glede dejavnikov, ki se jim zdijo 

pomembni pri izbiri poklica. Schreiner in Sjøberg (2007), Sjøberg in Schreiner (2008), 

Matthews (2007) in tudi Dolinšek (2008) so ugotovili, da si dekleta želijo delati z ljudmi, 

uporabljati svoje sposobnosti in talente, sprejemati svoje odločitve ter delati nekaj, kar bi se 

jim zdelo pomembno in smiselno. Tudi odgovori fantov so v omenjenih raziskavah enotni. 

Želijo si predvsem dela s stroji in orodji ter gradnje in popravljanja z lastnimi rokami. 

 

 

2.6 UČNI NAČRT 

 

Vse hitrejši razvoj znanosti in tehnologije povzroča kopičenja naravoslovnega znanja ter 

hkrati nezmožnost posameznika, da lahko sledi vsem spremembam. Biološko znanje sega v 

pomembna področja posameznikovega osebnega in družbenega življenja, kot so medicina, 

farmacija, genski inženiring ter nanotehnologija, katerih hiter razvoj nas sili, da možna 

tveganja in nevarnosti prepoznamo, razumemo ter jih znamo tudi sistemsko reševati (Vilhar in 

sod., 2011). Ta proces spreminja pojmovanje znanja, poučevanja ter vlogo učitelja in učenca. 

Šola mora učence usposobiti, da razvijajo kompleksno in kritično mišljenje, samostojno 

pristopanje k reševanju problemov ter da bodo zmožni sodelovanja z drugimi. Učiteljeva 

vloga tako ni le razlaga snovi, temveč ustvarjanje spodbudnega učnega okolja, ki bo učence 

pritegnilo in spodbujalo k radovednosti in raziskovanju (Skvarč in sod., 2011). 

 

2.6.1 Naravoslovje in tehnika 
 

Predmet naravoslovje in tehnika se prvič pojavi v 4. razredu OŠ ter nadgrajuje znanje iz prve 

izobraževalne triade, pridobljeno iz predmeta spoznavanje okolja. Naravoslovje in tehnika se 

torej poučuje v 4. in 5. razredu, po 105 ur za vsak razred. Učna snov je razdeljena na pet 

področij: 

 snovi, 

 sile in gibanja, 

 pojavi, 

 človek, 
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 živa bitja (Vodopivec in sod., 2011). 

 

Posamezna področja obravnavajo različne učne teme in se iz 4. v 5. razred nadgrajujejo. 

Tretjina ur je namenjena tehniki. Cilj je, da bi učenci ohranili naravoslovno radovednost, željo 

po učenju, se učili samostojnega raziskovanja in aktivno usvajali znanje. Pouk je zato 

naravnan tako, da se učenci urijo v metodologiji raziskovanja, si zastavljajo vprašanja, 

načrtujejo poskuse, zbirajo, obdelujejo in interpretirajo podatke ter poročajo o svojih 

ugotovitvah (Vodopivec in sod., 2011). 

 

2.6.2 Naravoslovje 

 

V 6. razredu je glavna tema rastlina. Na primeru rastlinske celice učenci spoznavajo koncept 

celice kot osnovne gradbene in funkcionalne enote organizmov. Seznanijo se s povezavo med 

zgradbo in delovanjem rastlin in njihovimi interakcijami z živimi in neživimi dejavniki 

okolja. V 7. razredu učenci spoznajo osnove zgradbe delovanja bakterij, gliv in živali. 

Spoznajo, da sta zgradba in delovanje celice temelj za razvrščanje organizmov v kraljestva 

(Vilhar in sod., 2008). Eksperimentalno-raziskovalne veščine in spretnosti se iz 4. in 5. 

razreda še nadgradijo, tako da učenci lahko prepoznavajo in rešujejo probleme, razvijajo 

kompleksno in kritično mišljenje ter inovativnost in ustvarjalnost (Skvarč in sod., 2011). 

Predmet obravnava štiri sklope, za katere je v 6. razredu namenjenih 70 ur, v 7. razredu pa 

105 ur:  

 snovi,  

 energija, 

 živa narava, 

 vpliv človeka na okolje (Skvarč in sod., 2011). 

  

Dve tretjini skupnega obsega ur sta namenjeni živi naravi. Velik poudarek je tudi na 

razvijanju naravoslovnih postopkov in spretnosti, saj učni načrt določa, da mora 40 % pouka 

temeljiti na dejavnostih učencev, povezanih z raziskovalno-eksperimentalnim delom v 

razredu in na terenu (Skvarč in sod., 2011). 

 

2.6.3 Biologija 
 

Biologija v 8. in 9. razredu nadgrajuje znanje in cilje iz naravoslovja. Namen je, da učenci 

razumejo osnovni princip delovanja živega, poznajo zgradbo, delovanje in razvoj živih 

sistemov na različnih ravneh ter razumejo, da je človek sestavni del biosfere, ki učinkuje na 

žive sisteme in okolje. Učni načrt tudi določa, da je cilj biologije celostno razumevanje 

vsebinskih konceptov in povezav med njimi, zato naj se učitelji poslužujejo 

eksperimentalnega in terenskega raziskovanja ter uporabe IKT, projektnega dela in 

samostojnega ter skupinskega dela. V 8. razredu je biologiji namenjenih 52 ur, v sklopu 

katerih se obravnava naslednje učne vsebine: 

 biologija kot veda,  

 raziskovanje in poskusi, 

 celica in dedovanje, 

 zgradba in delovanje človeka (Vilhar in sod., 2011). 

 

V 9. razredu je biologiji namenjenih 64 ur, v sklopu katerih se znanje nadgradi z učnimi 

vsebinami: 

 biologija in družba, 
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 raziskovanje in poskusi, 

 kemija živih sistemov, 

 dedovanje, 

 biotehnologija, 

 evolucija, 

 razvrščanje organizmov, 

 biotska pestrost, 

 biomi in biosfera, 

 vpliv človeka na naravo in okolje (Vilhar in sod., 2011). 

 

2.6.4 Biologija na gimnaziji 
 

Učni načrt biologije za gimnazije dopolnjuje, nadgrajuje in poglablja razumevanje bioloških 

konceptov, usvojenih pri pouku v OŠ. Pomemben cilj pouka biologije v gimnaziji je, da bi 

dijaki zgradili mrežo znanja oziroma razvili celostno razumevanje bioloških konceptov in 

povezav med njimi, na podlagi povezovanja znanja o zgradbi, delovanju, razvoju in 

soodvisnosti živih sistemov na različnih organizacijskih ravneh. Na ta način bi razvili 

biološko in naravoslovno pismenost oziroma pridobili splošno biološko izobrazbo, ki jim bo 

omogočila sposobnost sprejemanja osebnih in družbenih odločitev s področja biologije ter jim 

omogočila sposobnost za vseživljenjsko učenje. Učni načrt daje tudi izjemen poudarek 

ozaveščanju o izjemni biotski pestrosti v Sloveniji (Vilhar in sod., 2008). 

Pouk biologije v gimnaziji je razdeljen na obvezni, maturitetni in izbirni program: 

 

 Obvezni program: 

o življenje na Zemlji, 

o zgradba in delovanje celice, 

o geni in dedovanje, 

o evolucija, 

o zgradba in delovanje organizmov, 

o ekologija. 

 

 Maturitetni program: 

o biologija celice, 

o fiziologija človeka, 

o ekologija, biodiverziteta in evolucija, 

o kako deluje znanost. 

 

 Izbirni program: 

o biotehnologija in makrobiologija ali 

o biološke osnove zdravega življenja ali 

o vedenje živali ali 

o človek in naravni viri (Vilhar in sod., 2008). 

 

Število ur se med programi razlikuje. Obvezni del traja 140 ur, če šola želi lahko ponudi še 

enega izmed 35 urnega izbirnega sklopa in tako znaša celoten obseg 175 ur. Za opravljanje 

mature iz biologije pa morajo dijaki poleg 210-urnega obveznega programa opraviti še 105-

urni maturitetni program in enega izmed 35-urnih sklopov izbirnega programa (Vilhar in sod., 

2008). 
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3 MATERIAL IN METODE 
 

3.1 VZOREC 
 

V raziskavi je sodelovalo 307 učencev iz treh OŠ in ene srednje šole severno primorske 

regije. Med temi je bilo 160 (52 %) deklet in 147 (48 %) fantov (graf 1). Vprašalnik je 

izpolnilo 119 (38,8 %) dijakov Gimnazije Tolmin, 84 (27,4 %) učencev OŠ Tolmin, 64 (20,8 

%) učencev OŠ Most na Soči in 40 (13,0 %) učencev OŠ Kobarid (graf 2). V raziskavo smo 

zajeli 37 (12,1 %) dijakov 1. letnika, 51 (16,6 %) dijakov 2. letnika in 31 (10,1 %) dijakov 3. 

letnika gimnazije ter 88 (28,7 %) učencev 8. in 100 (32,6 %) učencev 9. razreda OŠ (graf 3). 

 

 

Graf 1: Razporeditev učencev glede na spol 

 

Graf 2: Razporeditev učencev glede na šolo, ki jo obiskujejo 
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Graf 3: Razporeditev dijakov in učencev glede na letnik in razred, ki ga obiskujejo 
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3.2 PRIPOMOČKI 
 

Podatke smo zbrali z metodo anketiranja. Učenci so reševali anonimni anketni vprašalnik, ki 

je vseboval 120 vprašanj (priloga A). Vprašalnik smo povzeli po raziskavi ROSE (The ROSE 

questionnaire). S prvima vprašanjema smo zbrali temeljne demografske podatke (razred/letnik 

in spol), vsebinski del vprašalnika pa je vseboval 5 sklopov: 

1. Koliko te zanima učenje o naslednjih bioloških temah? (60 vprašanj) 

2. Kako pomembni so naslednji dejavniki za tvoj bodoči poklic? (26 vprašanj) 

3. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami o znanosti in tehnologiji? (16 vprašanj) 

4. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami o predmetu biologija (16 vprašanj) 

5. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjima trditvama o raziskavi? (2 vprašanji) 

 

Na vsebinski del vprašalnika so učenci odgovarjali tako, da so svoje strinjanje z dano trditvijo 

ocenili s 4-stopenjsko Likertovo lestvico, na kateri je ocena 1 pomenila »sploh me ne zanima« 

ali »sploh ni pomembno« ali »sploh se ne strinjam«, ocena 4 pa »zelo me zanima« ali »je zelo 

pomembno« ali »zelo se strinjam«, in sicer z anonimnim anketnim vprašalnikom, ki bo 

vseboval 120 vprašanj.  
 

3.3 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
 

Zbrane podatke smo vnesli v preglednico v programu Excel. Potem smo jih prenesli v 

statistični program SPSS in jih obdelali. 

 

3.3.1 Test t 
 

Statistično pomembnost razlik med odgovori učencev različnega spola smo ugotavljali s t-

testom. 

 

3.3.2 ANOVA 
 

Statistično pomembnost razlik med odgovori učencev različne starosti in šole smo ugotavljali 

s pomočjo enosmerne analize variance (ANOVA).  

 

3.3.3 Faktorska analiza 
 

Vsakega od štirih vsebinskih sklopov trditev smo analizirali z metodo vodilnih komponent 

(PCA) z ortogonalno rotacijo (varimax), da bi ugotovili, koliko dejavnikov (faktorjev) vsaka 

od njih vsebuje. Najprej smo preverili vrednost Kaiser-Meyer-Olkin; ta je bila pri vseh štirih 

sklopih dobra (0,8) ali zelo dobra (0,9), kar pomeni, da je bil naš vzorec primerno velik za 

PCA (preglednica 1). Izvedli smo še Bartlettov preizkus sferičnosti in ugotovili, da je bil za 

vse štiri sklope visoko signifikanten (p < 0,001), kar pomeni, da so bile korelacije med 

trditvami primerno velike za izvedbo PCA (preglednica 1). 
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Preglednica 1: Rezultati predhodne analize primernosti vzorca za PCA 

 

Sklop trditev 

 

Št. 

trditev 

Vrednost 

 Kaiser-

Meyer-Olkin 

Bartlettov 

preizkus 

sferičnosti 

Koliko te zanima učenje o naslednjih bioloških 

temah 

60 0,9 p < 0,001 

Kako pomembni so naslednji dejavniki za tvoj 

bodoči poklic 

26 0,8 p < 0,001 

V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami 

o znanosti in tehnologiji 

16 0,8 p < 0,001 

V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami 

o predmetu biologija 

16 0,9 p < 0,001 

 

Rezultat faktorske analize je bilo večje število komponent (faktorjev). Najprej smo upoštevali 

vse komponente, katerih lastna vrednost (eigenvalue) je bila vsaj 1. Potem smo izločili še 

nekaj komponent, pri katerih je bila vrednost Cronbachove α manjša od priporočene, ki je 0,7. 

Odločili pa smo se, da kljub vsemu ohranimo 3 komponente, pri katerih je bila vrednost 

Cronbachove α še nekoliko manjša (0,6). Tako smo pri vsakem od štirih sklopov dobili od 2 

do 12 komponent (preglednice 2, 3, 4 in 5). 

 

V sklopu zanimanje za biologijo je bilo 60 trditev (preglednica 2). Izločili smo eno trditev 

tveganje in prednosti dodatkov (aditivov) v hrani (B54). Pri tem smo dobili 12 komponent: 

1. Pridelovanje hrane in okoljevarstvo; vsebuje 7 trditev; α = 0,84. 

2. Znanstveno raziskovanje in tehnologija; vsebuje 6 trditev, α = 0,83. 

3. Negativni vplivi na zdravje ljudi; vsebuje 5 trditev, α = 0,83. 

4. Človeško telo, geni in bolezni; vsebuje 7 trditev, α = 0,80. 

5. Rastline in živali; vsebuje 7 trditev, α = 0,76. 

6. Alternativne vede; vsebuje 5 trditev, α = 0,75. 

7. Zdravo telo; vsebuje 4 trditve, α = 0,73. 

8. Strupi; vsebuje 4 trditve, α = 0,78. 

9. Onesnaževanje okolja; vsebuje 3 trditve, α = 0,78. 

10. Spolnost in načrtovanje rojstev; vsebuje 4 trditve, α = 0,72. 

11. Delovanje živali; vsebuje 4 trditve, α = 0,64. 

12. Še nepojasnjeno v znanosti; vsebuje 3 trditve, α = 0,68. 

 

V sklopu dejavniki, povezani z bodočim poklicem je bilo 26 trditev (preglednica 3). Izločili 

smo 2, preprosto in lahko delo (P65) ter razvijati in izboljšati svoje znanje in veščine (P85) in 

tako dobili 7 komponent:  

1. Slava in bogastvo; vsebuje 5 trditev, α = 0,68. 

2. Samostojnost in čas zase; vsebuje 5 trditev; α = 0,71. 

3. V skladu z mano, dinamično; vsebuje 3 trditve; α = 0,71. 

4. Ustvarjalno; vsebuje 4 trditve, α = 0,68. 

5. Praktično delo; vsebuje 2 trditvi, α = 0,75. 

6. Okoljevarstvo; vsebuje 2 trditvi, α = 0,84. 

7. Delo z ljudmi; vsebuje 3 trditve, α = 0,57.  

 

V sklopu odnos do znanosti in tehnologije je bilo 16 trditev (preglednica 4). Izločili smo 4, 

znanost in tehnologija sta vzrok za okoljske težave (ZT96), država potrebuje znanost in 
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tehnologijo, da se razvije (ZT97), znanost in tehnologija koristita predvsem razvitim državam 

(ZT98), znanstvene ugotovitve se ves čas razvijajo in spreminjajo (ZT102). Pri tem smo 

dobili 3 komponente: 

1. Splošen pozitiven odnos do znanosti in tehnologije; vsebuje 6 trditev, α = 0,76. 

2. Znanost in tehnologija rešujeta težave; vsebuje 3 trditve, α = 0,74. 

3. Zaupanje v znanost; vsebuje 3 trditve, α = 0,62. 

 

V sklopu mnenje o zahtevnosti pouka biologije je bilo 18 trditev (preglednica 5). Izločili smo 

jih 7, učbenik biologije mi ne pomaga pri razumevanju biologija (OB108), všeč mi je, da so v 

učbeniku za biologijo še dodatne informacije (OB109), med poukom biologije se dolgočasim 

(OB114), biologijo se učim samo, kadar vem, da bom ocenjevan (OB116), narava in biologija 

sta mi tuji (OB118), vprašalnik je bil razumljiv (OB119), všeč mi je bilo sodelovati v tej 

raziskavi (OB120). Pri tem smo dobili 2 komponenti: 

1. Pozitiven odnos do biologije; vsebuje 7 trditev, α = 0,88. 

2. Predmet biologija je lahek; vsebuje 4 trditve; α = 0,84. 

 

3.3.4 Pearsonov koeficient korelacije 
 

S Pearsonovim koeficientom korelacije smo izračunali korelacije med faktorji, ki smo jih 

ugotovili s faktorsko analizo. 
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Preglednica 2: Povzetek rezultatov faktorske analize za sklop zanimanje za biologijo (N = 307) 

  Vrednost rotiranega faktorja (Rotated Factor Loading) 

  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

 Trditev Pridelova

nje hrane 

in 

okoljevar

stvo 

Znanstve

no 

raziskova

nje in 

tehnologi

ja 

Negativn

i vplivi 

na 

zdravje 

ljudi 

Človeško 

telo, geni 

in 

bolezni 

Rastline 

in živali 

Alternati

vne vede 

Zdravo 

telo 

Strupi Onesnaže

vanje 

okolja 

Spolnost 

in 

načrtova

nje 

rojstev 

Delovanj

e živali 

Še 

nepojasnj

eno v 

znanosti 

B43 Kako izboljšati pridelek 

na vrtovih in poljih. 
0,758            

B46 Kako pridelamo različne 

vrste hrane, jih 

konzerviramo in hranimo. 

0,733            

B52 Prednosti in morebitna 

tveganja sodobnih metod 

kmetovanja. 

0,717            

B45 Okolju prijazna pridelava 

hrane brez pesticidov in 

umetnih gnojil. 

0,672            

B44 Raba rastlin v medicinske 

namene. 
0,558            

B49 Rastline v mojem okolju. 0,524            
B33 Kaj lahko storimo, da 

zagotovimo čist zrak in 

čisto pitno vodo. 

           0,408 

B30 Simetrija in vzorci listov 

in cvetov. 
0,407            

B55 Zakaj se znanstveniki 

včasih ne strinjajo med 

seboj. 

 0,728           

B58 Kako to, da znanstvene 

ideje včasih niso v skladu 

z vero, oblastjo in 

tradicijo. 

 0,709           

B56 Slavni znanstveniki in 

njihovo življenje. 
 0,706           

B53 Zakaj sta vera in znanost 

včasih v sporu. 
 0,669           

B57 Veliki spodrsljaji in  0,646           
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zmote v raziskovanju in 

izumih. 

B59 Zadnji izumi in odkritja v 

znanosti in tehnologiji. 
 0,549           

B39 Kako lahko tobak in 

alkohol vplivata na telo. 
  0,796          

B40 Kako lahko različna 

mamila vplivajo na telo. 
  0,795          

B41 Kako lahko glasni zvoki 

in hrup poškodujejo sluh. 
  0,579          

B38 Kaj vemo o HIV/AIDS in 

kako ga lahko obvladamo. 
  0,511          

B22 Na kakšen način sevanje v 

solariju in sonce lahko 

vplivata na našo kožo. 

  0,443          

B34 Kako nadzorovati 

epidemije in bolezni. 
   0,677         

B35 Rak - kaj vemo o njem in 

kako ga zdravimo. 
   0,655         

B13 Epidemije in bolezni, ki 

povzročajo velike izgube 

življenj. 

   0,555         

B51 Kako lahko genska 

tehnologija prepreči 

bolezni. 

   0,517         

B37 Kako izvesti prvo pomoč 

in uporabljati osnovno 

medicinsko opremo. 

   0,457         

B3 Dedovanje in kako geni 

vplivajo na to, kako se 

razvijamo. 

   0,410         

B8 Živali v drugih delih 

sveta. 
    0,744        

B9 Dinozavri - kako so živeli 

in zakaj so izumrli. 
    0,608        

B48 Živali v mojem okolju.     0,580        
B42 Kako zavarovati ogrožene 

vrste živali. 
    0,573        

B12 Na kakšen način živali 

uporabljajo barve za 

prikrivanje, privabljanje 

ali zastraševanje. 

    0,520        
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B11 Na kakšen način so ljudje, 

živali, rastline in okolje 

odvisni drug od drugega. 

    0,434        

B29 Prenos misli, branje misli, 

šesti čut, intuicija ipd. 
     0,781       

B28 Duhovi in čarovnice ter 

ali morda obstajajo. 
     0,732       

B27 Zakaj v spanju sanjamo in 

kaj sanje pomenijo. 
     0,709       

B25 Življenje in smrt ter 

človeška duša. 
     0,688       

B26 Alternativna terapija 

(akupunktura, 

homeopatija, joga ipd.) 

     0,411       

B21 Kako telovaditi, da bo 

telo zdravo. 
      0,797      

B19 Kaj uživati, da bomo 

zdravi. 
      0,782      

B47 Kako moje telo raste in se 

razvija. 
      0,462      

B20 Prehranske motnje, kot sta 

anoreksija in bulimija. 
      0,422      

B15 Strupene rastline v mojem 

okolju. 
       0,699     

B16 Smrtno nevarni strupi in 

kako delujejo na človeško 

telo. 

       0,696     

B14 Nevarne živali.        0,667     
B17 Biološko in kemično 

orožje ter njihovo 

delovanje na človeško 

telo. 

       0,605     

B32 Učinek tople grede in 

vpliv ljudi nanj. 
        0,678    

B31 Ozonska plast in kako 

nanjo vplivamo ljudje. 
        0,579    

B10 Kako rastline rastejo in se 

razmnožujejo. 
        0,507    

B4 Spolnost in 

razmnoževanje. 
         0,828   

B5 Načrtovanje rojstev in 

kontracepcija. 
         0,751   
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B36 Spolno prenosljive 

bolezni in kako se 

zavarujemo pred njimi. 

         0,540   

B50 Biološki in človeški vidiki 

prekinitve nosečnosti. 
         0,401   

B23 Na kakšen način uho 

zazna različne zvoke. 
          0,597  

B18 Na kakšen način oko vidi 

svetlobo in barve. 
          0,592  

B6 Kako dojenčki rastejo in 

se razvijajo. 
          0,476  

B7 Kloniranje živali.           0,456  
B60 Pojavi, ki jih znanstveniki 

še vedno ne znajo 

pojasniti. 

           0,600 

B24 Možnost obstoja življenja 

izven Zemlje. 
           0,571 

B2 Kako je zgrajeno 

človeško telo in kako 

deluje. 

   0,444         

B1 Izvor in razvoj življenja 

na Zemlji. 
    0,420        

 Lastna vrednost 14,59 3,86 3,79 2,48 2,17 1,91 1,75 1,53 1,44 1,37 1,21 1,18 
 % variance 24,31 6,44 6,32 4,14 3,62 3,19 2,92 2,55 5,40 2,29 2,02 1,97 
 α 0,84 0,83 0,83 0,80 0,76 0,75 0,73 0,78 0,78 0,72 0,64 0,68 
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Preglednica 3: Povzetek rezultatov faktorske analize za sklop dejavniki, povezani z bodočim poklicem (N = 307) 

  Vrednost rotiranega faktorja (Rotated Factor Loading) 

  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

 Trditev Slava in 

bogastvo 

Samostojnost 

in čas zase 

V skladu z 

mano, 

dinamično 

Ustvarjalno Praktično 

delo 

Okoljevarstv

o 

Delo z 

ljudmi 

P82 Postati slaven. 0,755       
P81 Nadzorovati druge ljudi. 0,703       
P80 Zaslužiti veliko denarja. 0,663       
P78 Delo, ki vključuje veliko potovanja. 0,616       
P72 Imeti veliko časa za prijatelje.  0,790      
P77 Imeti veliko časa za družino.  0,666      
P83 Imeti dovolj časa za svoje dejavnosti in hobije.  0,607      
P73 Samostojno odločanje.  0,510      
P74 Delo, neodvisno od drugih ljudi.  0,478      
P75 Delo, ki se mi zdi pomembno in smiselno.   0,792     
P76 Delo, ki ustreza mojim stališčem in vrednotam.   0,782     
P79 Delo, kjer se pogosto dogaja kaj novega in zanimivega.   0,538     
P71 Ustvarjanje novih idej.    0,750    
P70 Izdelovanje, oblikovanje in izumljanje nečesa.    0,659    
P69 Uporaba mojih talentov in sposobnosti.    0,634    
P68 Umetniško in ustvarjalno delo v umetnosti.    0,573    
P67 Delo s stroji in orodjem.     0,841   
P66 Izdelovanje in popravljanje stvari z lastnimi rokami.     0,804   
P61 Delo z živalmi.      0,850  
P62 Delo na področju varovanja okolja.      0,803  
P64 Pomoč drugim ljudem.       0,766 
P63 Delo, povezano predvsem z ljudmi in ne s stvarmi.       0,745 
P86 Delo v skupini, kjer je veliko ljudi okoli mene.       0,507 
P84 Postati najboljši v svojem poklicu. 0,493       
 Lastna vrednost 5,08 2,65 2,13 1,81 1,42 1,23 1,15 
 % variance 19,54 10,21 8,17 6,98 5,45 4,73 4,42 
 α 0,68 0,71 0,71 0,68 0,75 0,84 0,57 
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Preglednica 4: Povzetek rezultatov faktorske analize za sklop odnos do znanosti in tehnologije (N = 307) 

  Vrednost rotiranega faktorja (Rotated Factor Loading) 

  1.  2.  3.  

 Trditev Splošen pozitiven 

odnos do ZT 

ZT rešujeta 

težave 

Zaupanje v 

znanost 

ZT87 Znanost in tehnologija sta pomembni za družbo. 0,771   

ZT89 Zahvaljujoč znanosti in tehnologiji bodo imele bodoče generacije boljše možnosti v življenju. 0,747   

ZT88 Znanost in tehnologija bosta našli zdravila za bolezni, kot so HIV/AIDS, rak ipd. 0,695   

ZT90 Zaradi znanosti in tehnologija je naše življenje bolj zdravo, lažje in udobnejše. 0,627   

ZT92 Znanost prinaša več dobrega, kot pa je njenih morebitnih negativnih učinkov. 0,530   

ZT91 Zaradi novih tehnologij bo delo zanimivejše. 0,499   

ZT95 Znanost in tehnologija pomagata revnim.  0,788  

ZT93 Znanost in tehnologija bosta pomagali odpraviti revščino in lakoto na svetu.  0,770  

ZT94 Znanost in tehnologija lahko rešita skoraj vse težave.  0,730  

ZT99 Znanstveniki uporabljajo pri svojem delu znanstveno metodo dela, ki jih vedno pripelje do 

pravilnih odgovorov. 

  
0,742 

ZT101 Znanstveniki pri svojem delu niso pristranski.   0,706 

ZT100 Vedno bi morali zaupati temu, kar povedo znanstveniki.   0,549 

 Lastna vrednost 3,85 2,07 1,48 

 % variance 24,04 12,96 9,23 

 α 0,76 0,74 0,62 
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Preglednica 5: Povzetek rezultatov faktorske analize za sklop odnos do pouka biologije (N = 307) 

  Vrednost rotiranega faktorja (Rotated Factor Loading) 

  1.  2.  

 Trditev Pozitiven odnos do biologije Predmet biologija je lahek 

OB112 Zelo me zanima predmet biologija. 0,804  
OB111 Rad bi, da bi imeli v šoli več pouka biologije. 0,782  
OB110 Biologijo imam raje kot večino drugih predmetov. 0,782  
OB113 Šolska biologija je zanimiva. 0,756  
OB115 Veselim se pouka biologije. 0,658  
OB117 Biološki procesi se mi zdijo zelo zanimivi. 0,614  
OB107 Zelo se trudim razumeti biologijo. 0,475  
OB106o Biologija se mi zdi težka. (Biologija se mi ne zdi težka)

1  0,884 
OB106 Biologija se mi zdi težka.  -0,884 
OB104 Biologijo se hitro naučim.  0,697 
OB103 Biologija je zame eden najlažjih predmetov.  0,667 
OB105 Pri pouku biologije vse razumem.  0,537 
 Lastna vrednost 7,70 2,26 
 % variance 33,47 9,81 
 α 0,88 0,84 
1
Trditev je obrnjena 
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4 REZULTATI 
 

4.1 Splošna predstavitev rezultatov 
 

V preglednici 6 so predstavljene povprečne vrednosti ocen, s katerimi so anketiranci 

ovrednotili vsako od 120 trditev. Trditve so znotraj posameznih sklopov razvrščene po 

naraščajoči povprečni vrednosti ocene. 

 

Trditve, povezane z zanimanjem za posamezne biološke teme, so anketiranci ocenili s 

povprečnimi ocenami od 1,82 do 3,26. Podpovprečno (M < 2,5) jih zanima 32 tem, povprečno 

(M = 2,5) jih zanimata dve temi, nadpovprečno (M > 2,5) pa 26 tem. Nadpovprečno jih 

zanimajo teme, povezane z boleznimi in strupi ter njihovem vplivu na človeka, zadnja odkritja 

v znanosti in tehnologiji, možnost življenja izven Zemlje ter sanje in duhovi. Povprečno jih 

zanimata temi o biološkem in kemičnem orožju ter njihovem delovanju na človeško telo in 

zagotavljanje čistega zraka ter pitne vode. Podpovprečno pa jih zanimajo teme o rastlinah, 

metodah kmetovanja in pridelovanju hrane, alternativne terapije ter znanstveniki in njihova 

raziskovanja.  

 

Trditve, povezane z izbiro poklica, so anketiranci ocenili s povprečnimi ocenami od 2,06 do 

3,30. Podpovprečno (M < 2,5) se jim zdi pomembnih 7 trditev, povprečno (M = 2,5) ena 

trditev, nadpovprečno (M > 2,5) pa 18 trditev. Nadpovprečno pomembne ocenjujejo trditve, 

ki so povezane z delom z ljudmi, kjer bi lahko ustvarjali, se razvijali, bili neodvisni, pomagali 

drugim in hkrati zaslužili dovolj denarja. Povprečno pomembno ocenjujejo delo, ki bi ga 

opravljali z lastnimi rokami, podpovprečno pomembno pa ocenjujejo trditve, ki vključujejo 

slavo, nadzor nad drugimi ljudmi in delo s stroji.  

 

Trditve, povezane z odnosom do znanosti in tehnologije, so anketiranci ocenili s 

povprečnimi ocenami od 1,96 do 3,37. Podpovprečno (M < 2,5) se strinjajo s 5 trditvami, 

povprečno (M = 2,5) z eno trditvijo, nadpovprečno (M > 2,5) z 10 trditvami. Nadpovprečno 

se strinjajo s trditvami, da sta znanost in tehnologija pomembni za našo družbo ter da lahko 

poskrbita, da bo naše življenje lažje in bolj zdravo. Povprečno se strinjajo s trditvijo, da 

znanstveniki pri svojem delu uporabljajo znanstveno metodo dela, ki jih vedno pripelje do 

pravilnih odgovorov. Podpovprečno pa se strinjajo s trditvami, da lahko znanstvenikom vedno 

zaupamo ter da bosta znanost in tehnologija odpravila revščino ter lakoto na svetu.  

 

Trditve, povezane z mnenjem o zahtevnosti pouka biologije, so anketiranci ocenili s 

povprečnimi ocenami od 1,97 do 2,99. Podpovprečno (M < 2,5) se strinjajo z 8 trditvami, 

povprečno (M = 2,5) z nobeno trditvijo in nadpovprečno (M > 2,5) prav tako z 8 trditvami. 

Podpovprečno se strinjajo s trditvami, da bi radi imeli več pouka biologije ter da se pouka 

biologije veselijo in jih zelo zanima. Nadpovprečno pa se strinjajo s trditvami, da biologija ni 

težka, da so biološki procesi zanimivi in da pri pouku vse razumejo.  

 

Trditvi o raziskavi so anketiranci ocenili s povprečnimi ocenami 3,36 in 3,41. Nadpovprečno 

(M > 2,5) se strinjajo, da jim je bilo všeč sodelovati v raziskavi in da je bil vprašalnik 

razumljiv.  
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Preglednica 6: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali anketirani za vsako trditev v anketi (M) 

in njen standardni odklon (SD) 

Št. Trditev M SD 

B10 Kako rastline rastejo in se razmnožujejo. 1,82 0,847 

B30 Simetrija in vzorci listov ter cvetov. 1,82 0,900 

B56 Slavni znanstveniki in njihovo življenje. 1,87 0,943 

B32 Učinek tople grede in vpliv ljudi nanj. 1,97 0,861 

B52 Prednosti in morebitna tveganja sodobnih metod kmetovanja. 1,98 0,896 

B58 Kako to, da znanstvene ideje včasih niso v skladu z vero, oblastjo in tradicijo. 2,00 0,956 

B45 Okolju prijazna pridelava hrane brez pesticidov in umetnih gnojil. 2,07 0,899 

B46 Kako pridelamo različne vrste hrane, jih konzerviramo in hranimo. 2,07 0,865 

B31 Ozonska plast in kako nanjo vplivamo ljudje. 2,10 0,888 

B54 Tveganja in prednosti dodatkov (aditivov) v hrani. 2,10 0,912 

B55 Zakaj se znanstveniki včasih ne strinjajo med seboj. 2,11 1,009 

B11 Na kakšen način so ljudje, živali, rastline in okolje odvisni drug od drugega. 2,14 0,848 

B43 Kako izboljšati pridelek na vrtovih in poljih. 2,15 0,996 

B49 Rastline v mojem okolju. 2,17 0,890 

B26 Alternativna terapija (akupunktura, homeopatija, joga itd.) 2,19 1,025 

B22 Na kakšen način sevanje v solariju in sonce lahko vplivata na našo kožo. 2,23 0,886 

B23 Na kakšen način uho zaznava različne zvoke. 2,24 0,903 

B41 Kako lahko glasni zvoki in hrup poškodujejo sluh. 2,27 0,854 

B50 Biološki in človeški vidiki prekinitve nosečnosti. 2,27 0,918 

B53 Zakaj sta vera in znanost včasih v sporu. 2,27 1,020 

B57 Veliki spodrsljaji in zmote v raziskovanju ter izumih. 2,27 0,982 

B12 Na kakšen način živali uporabljajo barve za prikrivanje, privabljanje ali zastraševanje. 2,31 0,851 

B20 Prehranske motnje, kot sta anoreksija in bulimija. 2,33 0,989 

B5 Načrtovanje rojstev in kontracepcija. 2,38 0,864 

B18 Na kakšen način oko vidi svetlobo in barve. 2,41 0,947 

B1  Izvor in razvoj življenja na Zemlji. 2,42 0,760 

B7 Kloniranje živali. 2,43 1,053 

B6 Kako dojenčki rastejo in se razvijajo. 2,47 0,872 

B15 Strupene rastline v mojem okolju. 2,48 0,898 

B44 Raba rastlin v medicinske namene. 2,48 1,043 

B3 Dedovanje in kako geni vplivajo na to, kako se razvijamo. 2,49 0,923 

B42 Kako zavarovati ogrožene vrste živali. 2,49 0,909 

B17 Biološko in kemično orožje ter njihovo delovanje na človeško telo. 2,50 0,988 

B33 Kaj lahko storimo, da zagotovimo čist zrak in čisto pitno vodo. 2,50 0,892 

B28 Duhovi in čarovnice ter ali morda obstajajo. 2,53 1,169 

B34 Kako nadzorovati epidemije in bolezni. 2,53 0,964 

B51 Kako lahko genska tehnologija prepreči bolezni. 2,53 0,957 

B9 Dinozavri - kako so živeli in zakaj so izumrli. 2,54 1,043 

B38 Kaj vemo o HIV/AIDS in kako ju lahko obvladamo. 2,55 0,911 

B48 Živali v mojem okolju. 2,55 0,897 

B13 Epidemije in bolezni, ki povzročajo velike izgube življenj. 2,61 0,899 

B39 Kako lahko tobak in alkohol vplivata na telo. 2,64 0,958 

B36 Spolno prenosljive bolezni in kako se zavarujemo pred njimi. 2,65 0,903 

B8 Živali v drugih delih sveta. 2,66 0,955 

B59 Zadnji izumi in odkritja v znanosti in tehnologiji. 2,66 1,017 

B40 Kako lahko različna mamila vplivajo na telo. 2,69 0,956 

B19 Kaj uživati, da bomo zdravi. 2,71 0,944 

B14 Nevarne živali. 2,74 0,880 

B16 Smrtno nevarni strupi in kako delujejo na človeško telo. 2,74 0,912 

B47 Kako moje telo raste in se razvija. 2,75 0,860 

B2 Kako je zgrajeno človeško telo in kako deluje. 2,76 0,785 

B25 Življenje in smrt ter človeška duša. 2,81 1,058 

B35 Rak – kaj vemo o njem in kako ga zdravimo 2,83 0,937 

B4 Spolnost in razmnoževanje. 2,85 0,883 

B37 Kako izvesti prvo pomoč in uporabljati osnovno medicinsko opremo. 2,88 0,900 

B24 Možnost obstoja življenja izven Zemlje. 2,96 0,998 

B29 Prenos misli, branje misli, šesti čut, intuicija ipd. 3,01 0,978 

B60 Pojavi, ki jih znanstveniki še vedno ne znajo pojasniti. 3,01 1,013 

B21 Kako telovaditi, da bo telo zdravo. 3,03 0,918 
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B27 Zakaj v spanju sanjamo in kaj sanje pomenijo. 3,26 0,858 

P82 Postati slaven. 2,06 0,887 

P81 Nadzorovati druge ljudi. 2,14 0,777 

P61 Delo z živalmi. 2,27 1,007 

P67 Delo s stroji in orodjem. 2,29 0,927 

P62 Delo na področju varovanja okolja. 2,30 0,908 

P65 Preprosto in lahko delo. 2,37 0,820 

P68 Umetniško in ustvarjalno delo v umetnosti. 2,38 1,036 

P66 Izdelovanje in popravljanje stvari z lastnimi rokami. 2,50 0,934 

P86 Delo v skupini, kjer je veliko ljudi okoli mene. 2,54 0,746 

P70 Izdelovanje, oblikovanje in izumljanje nečesa. 2,73 0,964 

P78 Delo, ki vključuje veliko potovanja. 2,77 0,951 

P84 Postati najboljši v svojem poklicu. 2,77 0,850 

P80 Zaslužiti veliko denarja. 2,88 0,808 

P74 Delo, neodvisno od drugih ljudi. 2,90 0,769 

P63 Delo, povezano predvsem z ljudmi in ne s stvarmi. 2,92 0,908 

P71 Ustvarjanje novih idej. 3,00 0,898 

P72 Imeti veliko časa za prijatelje. 3,03 0,783 

P64 Pomoč drugim ljudem. 3,07 0,864 

P83 Imeti dovolj časa za svoje dejavnosti in hobije. 3,17 0,687 

P79 Delo, kjer se pogosto dogaja kaj novega in zanimivega. 3,19 0,751 

P69 Uporaba mojih talentov in sposobnosti. 3,21 0,849 

P73 Samostojno odločanje. 3,22 0,728 

P77 Imeti veliko časa za družino. 3,22 0,724 

P85 Razvijati in izboljšati svoje znanje in veščine. 3,29 0,680 

P75 Delo, ki se mi zdi pomembno in smiselno. 3,30 0,741 

P76 Delo, ki ustreza mojim stališčem in vrednotam. 3,30 0,754 

ZT100 Vedno bi morali zaupati temu, kar povedo znanstveniki. 1,96 0,740 

ZT95 Znanost in tehnologija pomagata revnim. 2,15 0,778 

ZT94 Znanost in tehnologija lahko rešita skoraj vse težave. 2,18 0,816 

ZT93 Znanost in tehnologija bosta pomagali odpraviti revščino in lakoto na svetu. 2,39 0,847 

ZT101 Znanstveniki pri svojem delu niso pristranski. 2,45 0,715 

ZT99 Znanstveniki uporabljajo pri svojem delu znanstveno metodo dela, ki jih vedno pripelje do 

pravilnih odgovorov. 
2,50 0,810 

ZT96 Znanost in tehnologija sta vzrok za okoljske težave. 2,75 0,765 

ZT92 Znanost prinaša več dobrega, kot pa je njenih morebitnih negativnih učinkov. 2,82 0,663 

ZT90 Zaradi znanosti in tehnologije je naše življenje bolj zdravo, lažje in udobnejše. 2,87 0,803 

ZT91 Zaradi novih tehnologij bo delo zanimivejše. 2,93 0,775 

ZT98 Znanost in tehnologija koristita predvsem razvitim državam. 2,98 0,752 

ZT89 Zahvaljujoč znanosti in tehnologiji bodo imele bodoče generacije boljše možnosti v 

življenju. 
3,04 0,795 

ZT97 Država potrebuje znanost in tehnologijo, da se razvije. 3,07 0,793 

ZT87 Znanost in tehnologija sta pomembni za družbo. 3,23 0,754 

ZT88 Znanost in tehnologija bosta našli zdravila za bolezni, kot so HIV/AIDS, rak ipd. 3,33 0,665 

ZT102 Znanstvene ugotovitve se ves čas razvijajo in spreminjajo. 3,37 0,641 

OB118o Narava in biologija sta mi tuji. (Narava in biologija mi nista tuji.)1 1,97 0,816 

OB111 Rad bi, da bi imeli v šoli več pouka biologije. 2,09 0,910 

OB110 Biologijo imam raje kot večino drugih predmetov. 2,30 1,018 

OB108o Učbenik biologije mi ne pomaga pri razumevanju biologije. (Učbenik biologije mi pomaga 

pri razumevanju biologije.)1 
2,38 0,930 

OB103 Biologija je zame eden najlažjih predmetov. 2,40 0,858 

B114o Med poukom biologije se dolgočasim. (Med poukom biologije se ne dolgočasim.)1 2,43 0,924 

OB115 Veselim se pouka biologije. 2,44 0,851 

OB112 Zelo me zanima predmet biologija. 2,48 0,995 

OB113 Šolska biologija je zanimiva. 2,53 0,940 

OB106o Biologija se mi zdi težka. (Biologija se mi ne zdi težka.)1 2,54 0,882 

OB104 Biologijo se hitro naučim. 2,65 0,888 

OB105 Pri pouku biologije vse razumem. 2,72 0,893 

OB117 Biološki procesi se mi zdijo zelo zanimivi. 2,74 0,845 

OB107 Zelo se trudim razumeti biologijo. 2,87 0,868 

OB116o Biologijo se učim samo, kadar vem, da bom ocenjevan. (Biologijo se učim tudi, kadar ne 2,97 0,916 
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vem, da bom ocenjevan.) 1 

OB109 Všeč mi je, da so v učbeniku za biologijo še dodatne informacije. 2,99 0,859 

R120 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 3,36 0,765 

R119 Vprašalnik je bil razumljiv. 3,41 0,768 
1 
Trditev je obrnjena. 

4.2 Razlike med odgovori anketiranih glede na šolo, ki jo obiskujejo 
 

Preglednica 7 prikazuje rezultate enosmerne analize variance, ki je pokazala statistično 

pomembnost razlik v odgovorih učencev glede na šolo, ki jo obiskujejo. Med 120 trditvami se 

je statistična pomembnost razlik (p < 0,05) pri odgovorih učencev pokazala pri 48 trditvah. 

 

V sklopu zanimanje za biologijo so najvišje povprečne ocene dali učenci OŠ Kobarid. Od 

skupaj 21 statistično pomembnih razlik so večje zanimanje od učencev ostalih šol pokazali pri 

14 trditvah. Načrtovanje rojstev in kontracepcija (M = 2,78), kako dojenčki rastejo in se 

razvijajo (M = 2,80), dinozavri - kako so živeli in zakaj so izumrli (M = 2,85), kako rastline 

rastejo in se razmnožujejo (M = 2,30), na kakšen način oko vidi svetlobo (M = 2,65), na 

kakšen način sevanje v solariju in sonce lahko vplivata na našo kožo (M = 2,65), na kakšen 

način uho zaznava različne zvoke (M = 2,68), alternativna terapija (akupunktura, homeopatija, 

joga itd.) (M = 2,50), duhovi in čarovnice ter ali morda obstajajo (M = 2,80), ozonska plast in 

kako nanjo vplivamo ljudje (M = 2,58), učinek tople grede in vpliv ljudi nanjo (M = 2,48), 

kako izboljšati pridelek na vrtovih in poljih (M = 2,48), rastline v mojem okolju (M = 2,53) in 

zakaj se znanstveniki včasih ne strinjajo med seboj (M = 2,50). 

 

V sklopu dejavniki, povezani z bodočim poklicem je bilo 9 statistično pomembnih trditev. 

Dijaki gimnazije Tolmin so dali najvišje povprečne ocene pri 5 trditvah: uporaba mojih 

talentov in sposobnosti (M = 3,29) samostojno odločanje (M = 3,36), delo, ki se mi zdi 

pomembno in smiselno (M = 3,51), delo, ki ustreza mojim stališčem in vrednotam (M = 3,50), 

razvijati in izboljšati svoje znanje in veščine (M = 3,37). Prav tako so visoko ocenili trditev 

imeti veliko časa za družino, ki pa si jo z enako povprečno oceno (M = 3,27) delijo z OŠ Most 

na Soči. 

 

V sklopu odnos do znanosti in tehnologije so najvišje povprečne ocene strinjanja dali učenci 

OŠ Kobarid. Od 8 statistično pomembnih trditev so z najvišjimi ocenami ocenili 5 trditev. 

Znanost prinaša več dobrega, kot pa je njenih morebitnih negativnih učinkov (M = 2,95), 

znanost in tehnologija bosta pomagali odpraviti revščino ter lakoto na svetu (M = 2,80), 

znanost in tehnologija lahko rešita skoraj vse težave (M = 2,50), vedno bi morali zaupati 

temu, kar povedo znanstveniki (M = 2,33) in znanstveniki pri svojem delu niso pristranski (M 

= 2,65). 

 

V sklopu mnenje o zahtevnosti pouka biologije so prav tako pri vseh 9 statistično 

pomembnih razlikah najvišje povprečne ocene dali učenci OŠ Kobarid. Pri pouku biologije 

vse razumem (M = 3,18), biologijo imam raje kot večino drugih predmetov (M = 2,93), rad 

bi, da bi imeli v šoli več pouka biologije (M = 2,78), zelo me zanima predmet biologija (M = 

3,18), šolska biologija je zanimiva (M = 3,33), med poukom biologije se dolgočasim (M = 

3,40), veselim se pouka biologije (M = 3,18), biologijo se učim samo, kadar vem da bom 

ocenjevan (M = 2,48) in biološki procesi se mi zdijo zelo zanimivi (M = 3,10). 

 

V sklopu mnenje o raziskavi sta bili dve statistično pomembni razliki. Najvišje povprečne 

ocene so pri obeh trditvah dali učenci OŠ Most na Soči. Vprašalnik je bil razumljiv (M = 

3,67) in všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi (M = 3,64).  
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4.3 Razlike med odgovori anketiranih glede na starost 

 

Preglednica 8 prikazuje rezultate enosmerne analize varianc, ki je pokazala statistično 

pomembnost razlik v odgovorih učencev glede na razred oziroma letnik. Med 120 trditvami 

se je statistična pomembnost razlik (p < 0,05) pri odgovorih učencev pokazala pri 32 trditvah. 

 

V sklopu zanimanje za biologijo so se statistično pomembne razlike pokazale pri 15 trditvah. 

Učenci 8. razredov so najvišje povprečne ocene dali pri 9 trditvah; živali v drugih delih sveta 

(M = 2,99), dinozavri - kako so živeli in zakaj so izumrli (M = 2,86), kako rastline rastejo in 

se razmnožujejo (M = 2,06), simetrija in vzorci listov in cvetov (M = 2,08), ozonska plast in 

kako nanjo vplivamo ljudje (M = 2,36), kako zavarovati ogrožene vrste živali (M = 2,72), 

prednosti in morebitna tveganja sodobnih metod kmetovanja (M = 2,26), tveganja in prednosti 

dodatkov (aditivov) v hrani (M = 2,32), ter duhovi in čarovnice ter ali morda obstajajo (M = 

2,68), ki si jo z enako povprečno oceno delijo z učenci 9. razreda. Učenci 9. razreda so dali 

najvišje povprečne ocene pri 3 trditvah; poleg že omenjene, še pri trditvi zakaj v spanju 

sanjamo in kaj sanje pomenijo (M = 3,42) ter živali v mojem okolju (M = 2,73). Prav tako so 

tudi dijaki 3. letnika dali najvišje povprečne ocene pri treh trditvah; kako je zgrajeno človeško 

telo in kako deluje (M = 3,06), kako dojenčki rastejo in se razvijajo (M = 2,71) ter epidemije 

in bolezni, ki povzročajo velike izgube življenj (M = 2,90). Dijaki 2. letnika so dali najvišjo 

povprečno oceno le pri eni trditvi, in sicer alternativna terapija (akupunktura, homeopatija, 

joga itd.), dijaki 1. letnika pa pri nobeni od trditev.  

 

V sklopu dejavniki, povezani z bodočim poklicem so se statistično pomembne razlike 

pokazale pri 6 trditvah; delo z živalmi, preprosto in lahko delo, samostojno odločanje, delo, ki 

se mi zdi pomembno in smiselno, delo, ki ustreza mojim stališčem in vrednotam, postati 

slaven. Dijaki 1. letnika so dali najvišje povprečne ocene pri trditvi preprosto in lahko delo (M 

= 2,65), ki si jo z enako povprečno oceno delijo z učenci 8. razreda, ter pri trditvi delo, ki se 

mi zdi pomembno in smiselno (M = 3,59). Dijaki 3. letnika so dali najvišje povprečne ocene 

pri trditvah samostojno odločanje (M = 3,42) in delo, ki ustreza mojim stališčem in vrednotam 

(M = 3,58). Učenci 8. razreda so poleg že omenjene trditve dali najvišje ocene tudi pri 

trditvah delo z živalmi (M = 2,55) in postati slaven (M = 2,31). Dijaki 2. letnika in 9. razreda 

pa niso dali najvišjih povprečnih ocen pri nobeni od trditev. 

 

V sklopu odnos do znanosti in tehnologije so se statistično pomembne razlike pokazale pri 8 

trditvah. Dijaki 1. letnika so dali najvišje povprečne ocene pri trditvi država potrebuje znanost 

in tehnologijo, da se razvije (M = 3,24), dijaki 3. letnika pri trditvah znanost in tehnologija sta 

pomembni za družbo (M = 3,52) in znanost in tehnologija bosta našli zdravila za bolezni, kot 

so HIV/AIDS, rak ipd. (M = 3,52), učenci 8. razreda pri trditvah znanost in tehnologija bosta 

pomagali odpraviti revščino in lakoto na svetu (M = 2,63), znanost in tehnologija pomagata 

revnim (M = 2,33), znanstveniki uporabljajo pri svojem delu znanstveno metodo dela, ki jih 

vedno pripelje do pravilnih odgovorov (M = 2,85), vedno bi morali zaupati temu, kar povedo 

znanstveniki (M = 2,31) ter znanstveniki pri svojem delu niso pristranski (M = 2,61). Dijaki 2. 

letnika in učenci 9. razredov niso dali najvišje povprečne ocene pri nobeni od trditev. 

 

V sklopu mnenje o zahtevnosti pouka biologije so se statistično pomembne razlike pokazale 

pri 3 trditvah, vse so z najvišjo povprečno oceno ocenili učenci 8. razredov. Šolska biologija 

je zanimiva (M = 2,77), med poukom biologije se dolgočasim (M = 2,88) in biologijo se učim 

samo, kadar vem, da bom ocenjevan (M = 2,45). 

 

V sklopu mnenje o raziskavi ni bilo statistično pomembnih razlik. 
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4.4 Razlike med odgovori anketiranih glede na spol 

 

Preglednica 9 prikazuje rezultate t-testa, ki je pokazal statistično pomembne razlike med 

odgovori anketirancev glede na spol. Med 120 trditvami so se statistično pomembne razlike 

pokazale pri 44 trditvah.  

 

V sklopu zanimanje za biološke teme so se statistično pomembne razlike pokazale pri 28 

trditvah. Učenke so pokazale večje zanimanje pri trditvah kako je zgrajeno človeško telo in 

kako deluje (učenke M = 2,84, učenci M = 2,64), kako dojenčki rastejo in se razvijajo (učenke 

M = 2,61, učenci M = 2,32), strupene rastline v mojem okolju (učenke M = 2,36, učenci M = 

0,61), kaj uživati, da bomo zdravi (učenke M = 2,94, učenci M = 2,47), prehranske motnje, 

kot sta anoreksija in bulimija (učenke M = 2,65, učenci M = 1,97), kako telovaditi, da bo telo 

zdravo (učenke M = 3,19, učenci M = 2,84), na kakšen način sevanje v solariju in sonce lahko 

vplivata na našo kožo (učenke M = 2,33, učenci M = 2,12), na kakšen način uho zaznava 

različne zvoke (učenke M = 2,34, učenci M = 2,12), življenje in smrt ter človeška duša 

(učenke M = 2,97, učenci M = 2,63), alternativna terapija (akupunktura, homeopatija, joga 

itd.) (učenke M = 2,44, učenci M = 1,92), zakaj v spanju sanjamo in kaj sanje pomenijo 

(učenke M = 3,43, učenci M = 3,07), duhovi in čarovnice ter ali morda obstajajo (učenke M = 

2,70, učenci M = 2,35), prenos misli, branje misli, šesti čut, intuicija (učenke M = 3,18, 

učenci M = 2,83), rak - kaj vemo o njem in kako ga zdravimo (učenke M = 2,96, učenci M = 

2,69), kako moje telo raste in se razvija (učenke M = 2,84, učenci M = 2,64) ter biološki in 

človeški vidiki prekinitve nosečnosti (učenke M = 2,48, učenci M = 2,04). Trditve, ki bolj 

zanimajo učence, so spolnost in razmnoževanje (učenci M = 3,05, učenke M = 2,67), 

kloniranje živali (učenci M = 2,63, učenke M = 2,25), dinozavri - kako so živeli in zakaj so 

izumrli (učenci M = 2,74, učenke M = 2,36), na kakšen način živali uporabljajo barve za 

prikrivanje, privabljanje ali zastraševanje (učenci M = 2,74, učenke M = 2,16), nevarne živali 

(učenci M = 2,97, učenke M = 2,53), biološko in kemično orožje ter njihovo delovanje na 

človeško telo (učenci M = 2,76, učenke M = 2,28), kako izboljšati pridelek na vrtovih in 

poljih (učenci M = 2,30, učenke M = 2,02), prednosti in morebitna tveganja sodobnih metod 

kmetovanja (učenci M = 2,10, učenke M = 1,88), slavni znanstveniki in njihovo življenje 

(učenci M = 1,99, učenke M = 1,76), veliki spodrsljaji in zmote v raziskovanju ter izumih 

(učenci M = 2,41, učenke M = 2,14), zadnji izumi ter odkritja v znanosti in tehnologiji (učenci 

M = 2,99, učenke M = 2,37) ter pojavi, ki jih znanstveniki še vedno ne znajo pojasniti (učenci 

M = 3,14, učenke M = 2,88). V sklopu zanimanje učencev za biološke teme se je izkazalo, da 

so učenke pokazale večje zanimanje, in sicer pri 16 trditvah, učenci pa pri 12 trditvah.  

 

V sklopu dejavniki, povezani z bodočim poklicem so se statistično pomembne razlike 

pokazale pri 9 trditvah. Učenke so v povprečju dale večji pomen naslednjim trditvam: delo, 

povezano predvsem z ljudmi in ne s stvarmi (učenke M = 3,23, učenci M = 2,59), pomoč 

drugim ljudem (učenke M = 3,21, učenci M = 2,93), umetniško in ustvarjalno delo v 

umetnosti (učenke M = 2,61, učenci M = 2,12), delo, ki se mi zdi pomembno in smiselno 

(učenke M = 3,40, učenci M = 3,18), delo, ki ustreza mojim stališčem in vrednotam (učenke 

M = 3,39, učenci M = 3,19), delo, kjer se pogosto dogaja kaj novega in zanimivega (učenke 

M = 3,30, učenci M = 3,06). Trditve, pri katerih so večji pomen dali učenci, so izdelovanje in 

popravljanje stvari z lastnimi rokami (učenci M = 2,70, učenke M = 2,33), delo s stroji in 

orodjem (učenci M = 2,61, učenke M = 1,99) ter postati slaven (učenci M = 2,24, učenke M = 

1,89). V sklopu dejavniki povezani z bodočim poklicem se je prav tako izkazalo, da so učenke 

pokazale večje zanimanje pri 6, učenci pa pri 3 trditvah.  
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V sklopu odnos do znanosti in tehnologije so se statistično pomembne razlike pokazale pri 4 

trditvah, pri vseh trditvah so večje strinjanje pokazali učenci. Znanost in tehnologija sta 

pomembni za družbo (učenci M = 3,32, učenke M = 3,14), zaradi znanosti in tehnologije je 

naše življenje bolj zdravo, lažje ter udobnejše (učenci M = 2,98, učenke M = 2,76), znanost in 

tehnologija bosta pomagali odpraviti revščino in lakoto na svetu (učenci M = 2,57, učenke M 

= 2,23) ter znanost in tehnologija lahko rešita skoraj vse težave (učenci M = 2,37, učenke M = 

2,01).  

 

V sklopu mnenje o zahtevnosti pouka biologije se je statistično pomembna razlika pokazala 

samo pri eni trditvi, in sicer so se učenke s trditvijo všeč mi je, da so v učbeniku za biologijo 

še dodatne informacije, bolj strinjale kot učenci (učenke M = 3,09, učenci M = 2,87).  

 

Statistično pomembni razliki sta se pokazali tudi pri vprašanjih glede mnenja o raziskavi. 

Učenke so se bolj strinjale z obema trditvama, vprašalnik je bil razumljiv (učenke M = 3,52, 

učenci M = 3,29) in všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi (učenke M = 3,47, učenci M = 

3,25). 
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Preglednica 7: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali anketirani za vsako trditev v anketi (M), njen standardni odklon (SD) in statistična 

pomembnost razlike med odgovori anketiranih glede na šolo, ki jo obiskujejo (statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 

 Šola  

 1 2 3 4 One-Way ANOVA 

 Trditev M SD M SD M SD M SD F df p 

B1  Izvor in razvoj življenja na Zemlji. 2,37 0,758 2,33 0,683 2,52 0,816 2,63 0,807 1,857 3 0,137 

B2 Kako je zgrajeno človeško telo in kako deluje. 2,89 0,842 2,61 0,745 2,67 0,757 2,80 0,687 2,497 3 0,060 

B3 Dedovanje in kako geni vplivajo na to, kako se razvijamo. 2,64 0,936 2,42 0,921 2,27 0,930 2,53 0,816 2,520 3 0,058 

B4 Spolnost in razmnoževanje. 2,71 0,837 3,11 0,970 2,86 0,889 2,75 0,707 3,701 3 0,012 

B5 Načrtovanje rojstev in kontracepcija. 2,29 0,847 2,24 0,845 2,47 0,890 2,78 0,800 4,298 3 0,005 

B6 Kako dojenčki rastejo in se razvijajo. 2,38 0,948 2,39 0,776 2,53 0,872 2,80 0,758 2,722 3 0,045 

B7 Kloniranje živali. 2,36 1,079 2,51 1,081 2,53 1,140 2,30 0,723 0,737 3 0,531 

B8 Živali v drugih delih sveta. 2,43 0,935 2,65 0,976 3,00 0,976 2,80 0,758 5,558 3 0,001 

B9 Dinozavri- kako so živeli in zakaj so izumrli. 2,25 1,037 2,62 1,005 2,80 1,057 2,85 0,921 6,046 3 0,001 

B10 Kako rastline rastejo in se razmnožujejo. 1,76 0,831 1,70 0,773 1,77 0,771 2,30 1,018 5,285 3 0,001 

B11 Na kakšen način so ljudje, živali, rastline in okolje odvisni drug od drugega.  2,12 0,855 2,14 0,838 2,02 0,882 2,38 0,774 1,515 3 0,210 

B12 Na kakšen način živali uporabljajo barve za prikrivanje, privabljanje ali 

zastraševanje. 

2,18 0,860 2,37 0,875 2,39 0,809 2,45 0,815 1,675 3 0,172 

B13 Epidemije in bolezni, ki povzročajo velike izgube življenj.  2,78 0,922 2,56 0,923 2,34 0,895 2,60 0,672 3,486 3 0,016 

B14 Nevarne živali. 2,61 0,903 2,93 0,757 2,64 0,932 2,88 0,911 2,736 3 0,044 

B15 Strupene rastline v mojem okolju. 2,36 0,851 2,55 0,924 2,53 0,925 2,63 0,925 1,272 3 0,284 

B16 Smrtno nevarni strupi in kako delujejo na človeško telo. 2,69 0,890 2,86 0,880 2,66 0,979 2,80 0,939 0,820 3 0,483 

B17 Biološko in kemično orožje ter njihovo delovanje na človeško telo. 2,49 1,007 2,58 1,032 2,27 0,913 2,78 0,891 2,471 3 0,062 

B18 Na kakšen način oko vidi svetlobo in barve. 2,54 0,998 2,20 0,875 2,30 0,937 2,65 0,864 3,304 3 0,021 

B19 Kaj uživati, da bomo zdravi. 2,82 0,899 2,61 0,970 2,63 0,917 2,75 1,056 1,102 3 0,348 

B20 Prehranske motnje, kot sta anoreksija in bulimija. 2,24 0,880 2,27 1,057 2,31 1,037 2,73 1,012 2,626 3 0,051 

B21 Kako telovaditi, da bo telo zdravo. 2,99 0,916 3,11 0,865 3,13 0,951 2,80 0,966 1,335 3 0,263 

B22 Na kakšen način sevanje v solariju in sonce lahko vplivata na našo kožo. 2,15 0,830 2,17 0,942 2,19 0,794 2,65 0,975 3,593 3 0,014 

B23 Na kakšen način uho zaznava različne zvoke. 2,24 0,880 2,13 0,929 2,11 0,893 2,68 0,829 4,066 3 0,007 

B24 Možnost obstoja življenja izven Zemlje. 2,99 0,987 2,76 1,082 3,11 0,994 3,08 0,797 1,811 3 0,145 

B25 Življenje in smrt ter človeška duša. 2,79 1,093 2,88 1,069 2,61 1,048 3,03 0,920 1,465 3 0,224 

B26 Alternativna terapija (akupunktura, homeopatija, joga itd.) 2,45 1,023 1,88 0,924 1,94 0,957 2,50 1,086 8,036 3 < 0,001 

B27 Zakaj v spanju sanjamo in kaj sanje pomenijo. 3,29 0,783 3,35 0,857 3,36 0,804 2,85 1,051 3,743 3 0,011 

B28 Duhovi in čarovnice ter ali morda obstajajo. 2,30 1,204 2,71 1,115 2,56 1,153 2,80 1,114 2,979 3 0,032 

B29 Prenos misli, branje misli, šesti čut, intuicija ipd. 2,99 0,952 3,12 1,046 3,02 0,934 2,83 0,984 0,838 3 0,474 

B30 Simetrija in vzorci listov in cvetov. 1,81 0,932 1,76 0,859 1,73 0,802 2,10 1,008 1,618 3 0,185 

B31 Ozonska plast in kako nanjo vplivamo ljudje. 2,03 0,843 2,04 0,768 2,00 0,976 2,58 0,984 4,616 3 0,004 

B32 Učinek tople grede in vpliv ljudi nanj. 2,01 0,849 1,73 0,717 1,91 0,886 2,48 0,933 7,478 3 0,000 

B33 Kaj lahko storimo, da zagotovimo čist zrak in čisto pitno vodo. 2,56 0,930 2,42 0,867 2,39 0,919 2,65 0,770 1,117 3 0,342 
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B34 Kako nadzorovati epidemije in bolezni. 2,64 0,963 2,48 1,000 2,33 0,977 2,68 0,829 1,841 3 0,140 

B35 Rak – kaj vemo o njem in kako ga zdravimo 2,90 0,960 2,87 0,889 2,58 1,005 2,98 0,800 2,149 3 0,094 

B36 Spolno prenosljive bolezni in kako se zavarujemo pred njimi. 2,65 0,889 2,73 0,961 2,64 0,897 2,53 0,847 0,454 3 0,714 

B37 Kako izvesti prvo pomoč in uporabljati osnovno medicinsko opremo. 2,87 0,916 2,93 0,916 2,75 0,873 3,03 0,862 0,873 3 0,455 

B38 Kaj vemo o HIV/AIDS in kako ju lahko obvladamo. 2,50 0,852 2,60 0,958 2,52 0,992 2,68 0,859 0,488 3 0,691 

B39 Kako lahko tobak in alkohol vplivata na telo. 2,55 1,023 2,76 0,913 2,58 0,887 2,75 0,954 1,034 3 0,378 

B40 Kako lahko različna mamila vplivajo na telo. 2,61 0,985 2,81 0,911 2,63 0,984 2,80 0,911 1,027 3 0,381 

B41 Kako lahko glasni zvoki in hrup poškodujejo sluh. 2,20 0,819 2,38 0,943 2,13 0,826 2,50 0,751 2,339 3 0,074 

B42 Kako zavarovati ogrožene vrste živali. 2,31 0,890 2,55 0,911 2,66 1,011 2,65 0,700 2,829 3 0,039 

B43 Kako izboljšati pridelek na vrtovih in poljih. 2,13 1,005 1,89 0,919 2,34 1,027 2,48 0,960 4,243 3 0,006 

B44 Raba rastlin v medicinske namene. 2,55 1,055 2,38 1,097 2,39 1,002 2,63 0,952 0,869 3 0,457 

B45 Okolju prijazna pridelava hrane brez pesticidov in umetnih gnojil. 2,17 0,951 1,88 0,870 2,09 0,938 2,13 0,686 1,787 3 0,150 

B46 Kako pridelamo različne vrste hrane, jih konzerviramo in hranimo. 2,08 0,903 1,96 0,857 2,09 0,938 2,20 0,608 0,733 3 0,533 

B47 Kako moje telo raste in se razvija. 2,76 0,853 2,70 0,875 2,80 0,876 2,73 0,847 0,159 3 0,924 

B48 Živali v mojem okolju. 2,38 0,863 2,56 0,923 2,77 0,988 2,68 0,694 3,010 3 0,030 

B49 Rastline v mojem okolju. 2,12 0,825 2,01 0,898 2,23 0,921 2,53 0,933 3,324 3 0,020 

B50 Biološki in človeški vidiki prekinitve nosečnosti. 2,15 0,945 2,36 0,900 2,22 0,917 2,50 0,847 1,832 3 0,141 

B51 Kako lahko genska tehnologija prepreči bolezni. 2,61 0,984 2,57 0,997 2,39 0,970 2,40 0,744 1,052 3 0,370 

B52 Prednosti in morebitna tveganja sodobnih metod kmetovanja. 1,92 0,855 1,93 0,916 2,00 0,909 2,23 0,947 1,255 3 0,290 

B53 Zakaj sta vera in znanost včasih v sporu. 2,23 0,987 2,33 1,079 2,11 0,994 2,50 1,013 1,391 3 0,245 

B54 Tveganja in prednosti dodatkov (aditivov) v hrani. 2,11 0,871 2,05 0,943 2,00 0,797 2,38 1,102 1,571 3 0,196 

B55 Zakaj se znanstveniki včasih ne strinjajo med seboj. 1,95 0,928 2,21 0,983 2,02 1,000 2,50 1,198 3,568 3 0,015 

B56 Slavni znanstveniki in njihovo življenje. 1,75 0,856 1,95 0,993 1,88 1,016 2,08 0,944 1,516 3 0,210 

B57 Veliki spodrsljaji in zmote v raziskovanju in izumih. 2,14 0,950 2,40 1,007 2,28 1,000 2,38 0,979 1,351 3 0,258 

B58 Kako to, da znanstvene ideje včasih niso v skladu z vero, oblastjo in tradicijo. 1,93 0,931 2,05 1,005 1,89 0,928 2,25 0,954 1,462 3 0,225 

B59 Zadnji izumi in odkritja v znanosti in tehnologiji. 2,55 0,989 2,71 1,126 2,81 0,974 2,68 0,917 1,058 3 0,367 

B60 Pojavi, ki jih znanstveniki še vedno ne znajo pojasniti. 2,97 1,045 3,00 1,064 3,11 1,010 2,95 0,815 0,299 3 0,826 

P61 Delo z živalmi. 2,12 0,967 2,35 1,012 2,45 1,154 2,28 0,816 1,782 3 0,151 

P62 Delo na področju varovanja okolja. 2,20 0,898 2,26 0,880 2,48 1,023 2,38 0,774 1,491 3 0,217 

P63 Delo, povezano predvsem z ljudmi in ne s stvarmi. 2,97 0,925 2,80 0,875 2,98 0,934 2,93 0,888 0,759 3 0,518 

P64 Pomoč drugim ljudem. 3,09 0,823 3,08 0,881 2,98 0,968 3,13 0,791 0,295 3 0,829 

P65 Preprosto in lahko delo. 2,34 0,795 2,27 0,869 2,48 0,854 2,53 0,716 1,345 3 0,260 

P66 Izdelovanje in popravljanje stvari z lastnimi rokami. 2,43 0,888 2,54 0,898 2,61 1,048 2,50 0,961 0,561 3 0,641 

P67 Delo s stroji in orodjem. 2,24 0,892 2,35 0,938 2,28 0,983 2,33 0,944 0,217 3 0,884 

P68 Umetniško in ustvarjalno delo v umetnosti. 2,25 1,010 2,32 1,077 2,52 1,113 2,65 0,834 1,985 3 0,116 

P69 Uporaba mojih talentov in sposobnosti. 3,29 0,827 3,20 0,833 3,28 0,899 2,85 0,802 2,995 3 0,031 

P70 Izdelovanje, oblikovanje in izumljanje nečesa. 2,76 0,920 2,87 0,941 2,58 1,124 2,63 0,838 1,304 3 0,273 

P71 Ustvarjanje novih idej. 3,04 0,887 3,05 0,849 2,95 1,030 2,83 0,813 0,726 3 0,537 

P72 Imeti veliko časa za prijatelje. 3,09 0,781 2,89 0,807 3,31 0,710 2,70 0,687 6,596 3 < 0,001 

P73 Samostojno odločanje. 3,36 0,647 3,19 0,768 3,27 0,696 2,78 0,768 6,985 3 < 0,001 

P74 Delo, neodvisno od drugih ljudi. 2,93 0,756 2,85 0,784 3,02 0,826 2,75 0,670 1,204 3 0,308 
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P75 Delo, ki se mi zdi pomembno in smiselno. 3,51 0,609 3,26 0,713 3,19 0,833 2,90 0,810 8,263 3 < 0,001 

P76 Delo, ki ustreza mojim stališčem in vrednotam. 3,50 0,623 3,21 0,762 3,17 0,846 3,08 0,829 5,027 3 0,002 

P77 Imeti veliko časa za družino. 3,27 0,647 3,26 0,696 3,27 0,821 2,90 0,778 3,023 3 0,030 

P78 Delo, ki vključuje veliko potovanja. 2,75 0,913 2,76 0,977 2,78 1,000 2,83 0,958 0,070 3 0,976 

P79 Delo, kjer se pogosto dogaja kaj novega in zanimivega. 3,30 0,754 3,14 0,730 3,17 0,767 2,95 0,714 2,407 3 0,067 

P80 Zaslužiti veliko denarja. 2,95 0,769 3,01 0,784 2,95 0,805 2,30 0,758 8,694 3 < 0,001 

P81 Nadzorovati druge ljudi. 2,06 0,784 2,14 0,714 2,20 0,876 2,28 0,716 0,975 3 0,405 

P82 Postati slaven. 1,88 0,815 2,25 0,890 2,02 1,000 2,25 0,809 3,629 3 0,013 

P83 Imeti dovolj časa za svoje dejavnosti in hobije. 3,26 0,685 3,17 0,774 3,09 0,635 3,05 0,552 1,391 3 0,246 

P84 Postati najboljši v svojem poklicu. 2,71 0,894 2,81 0,799 2,78 0,899 2,80 0,758 0,247 3 0,864 

P85 Razvijati in izboljšati svoje znanje in veščine.  3,37 0,636 3,36 0,652 3,22 0,745 3,05 0,714 2,756 3 0,043 

P86 Delo v skupini, kjer je veliko ljudi okoli mene. 2,45 0,745 2,64 0,801 2,52 0,734 2,63 0,628 1,262 3 0,288 

ZT87 Znanost in tehnologija sta pomembni za družbo. 3,36 0,675 3,20 0,803 3,14 0,889 3,00 0,555 2,876 3 0,036 

ZT88 Znanost in tehnologija bosta našli zdravila za bolezni, kot so HIV/AIDS, rak ipd. 3,38 0,567 3,25 0,820 3,44 0,664 3,15 0,533 2,166 3 0,092 

ZT89 Zahvaljujoč znanosti in tehnologiji bodo imele bodoče generacije boljše 

možnosti v življenju.  

3,05 0,723 3,08 0,895 3,06 0,871 2,88 0,648 0,679 3 0,566 

ZT90 Zaradi znanosti in tehnologije je naše življenje bolj zdravo, lažje in udobnejše. 2,87 0,724 2,99 0,829 2,81 0,957 2,70 0,687 1,314 3 0,270 

ZT91 Zaradi novih tehnologij bo delo zanimivejše. 2,95 0,735 3,05 0,727 2,84 0,930 2,78 0,698 1,476 3 0,221 

ZT92 Znanost prinaša več dobrega, kot pa je njenih morebitnih negativnih učinkov. 2,85 0,646 2,88 0,609 2,63 0,745 2,95 0,639 2,710 3 0,045 

ZT93 Znanost in tehnologija bosta pomagali odpraviti revščino in lakoto na svetu. 2,29 0,783 2,38 0,849 2,36 0,949 2,80 0,758 3,863 3 0,010 

ZT94 Znanost in tehnologija lahko rešita skoraj vse težave. 2,08 0,819 2,26 0,661 2,06 0,871 2,50 0,934 3,400 3 0,018 

ZT95 Znanost in tehnologija pomagata revnim. 2,16 0,736 2,12 0,701 2,03 0,872 2,38 0,868 1,675 3 0,172 

ZT96 Znanost in tehnologija sta vzrok za okoljske težave. 2,65 0,708 2,69 0,791 2,95 0,805 2,88 0,757 2,793 3 0,041 

ZT97 Država potrebuje znanost in tehnologijo, da se razvije. 3,15 0,766 3,10 0,801 2,97 0,854 2,95 0,749 1,099 3 0,350 

ZT98 Znanost in tehnologija koristita predvsem razvitim državam. 3,00 0,759 3,06 0,782 2,94 0,814 2,85 0,533 0,804 3 0,492 

ZT99 Znanstveniki uporabljajo pri svojem delu znanstveno metodo dela, ki jih vedno 

pripelje do pravilnih odgovorov. 

2,24 0,778 2,65 0,768 2,70 0,790 2,60 0,841 7,215 3 < 0,001 

ZT100 Vedno bi morali zaupati temu, kar povedo znanstveniki. 1,77 0,682 2,00 0,711 2,03 0,755 2,33 0,797 6,374 3 < 0,001 

ZT101 Znanstveniki pri svojem delu niso pristranski. 2,31 0,700 2,50 0,720 2,53 0,776 2,65 0,580 2,941 3 0,033 

ZT102 Znanstvene ugotovitve se ves čas razvijajo in spreminjajo. 3,35 0,632 3,33 0,683 3,42 0,662 3,45 0,552 0,459 3 0,711 

OB103 Biologija je zame eden najlažjih predmetov. 2,44 0,820 2,21 0,932 2,55 0,834 2,43 0,813 2,039 3 0,108 

OB104 Biologijo se hitro naučim. 2,61 0,884 2,55 0,949 2,70 0,885 2,93 0,730 1,805 3 0,146 

OB105 Pri pouku biologije vse razumem. 2,61 0,885 2,73 0,883 2,64 0,966 3,18 0,675 4,435 3 0,005 

OB106o Biologija se mi zdi težka. 2,52 0,822 2,60 0,995 2,50 0,959 2,58 0,675 0,189 3 0,904 

OB107 Zelo se trudim razumeti biologijo. 2,81 0,895 2,85 0,898 2,92 0,896 3,03 0,660 0,732 3 0,533 

OB108o Učbenik biologije mi ne pomaga pri razumevanju biologije. 2,55 0,937 2,55 0,999 2,70 0,885 2,85 0,802 1,412 3 0,239 

OB109 Všeč mi je, da so v učbeniku za biologijo še dodatne informacije. 2,85 0,830 2,96 0,924 3,14 0,906 3,20 0,648 2,587 3 0,053 

OB110 Biologijo imam raje kot večino drugih predmetov. 2,28 1,073 2,19 0,988 2,11 1,025 2,93 0,616 6,449 3 < 0,001 

OB111 Rad bi, da bi imeli v šoli več pouka biologije. 2,01 1,021 1,96 0,783 1,98 0,882 2,78 0,480 9,411 3 < 0,001 

OB112 Zelo me zanima predmet biologija. 2,45 1,056 2,32 0,946 2,31 0,957 3,18 0,636 8,428 3 < 0,001 

OB113 Šolska biologija je zanimiva. 2,36 0,918 2,40 0,907 2,50 0,992 3,33 0,526 12,61 3 < 0,001 



Klinkon, Tjaša (2016). Zanimanje mladostnikov za biološke teme. Magistrsko delo. Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

 

36 
 

7 

OB114o Med poukom biologije se dolgočasim. 2,42 0,888 2,55 0,870 2,38 0,968 3,40 0,591 14,46

0 

3 < 0,001 

OB115 Veselim se pouka biologije. 2,37 0,822 2,25 0,848 2,38 0,864 3,18 0,501 13,12

1 

3 < 0,001 

OB116o Biologijo se učim samo, kadar vem, da bom ocenjevan. 1,80 0,869 2,23 0,896 1,92 0,896 2,48 0,905 7,747 3 < 0,001 

OB117 Biološki procesi se mi zdijo zelo zanimivi. 2,76 0,892 2,57 0,868 2,72 0,845 3,10 0,496 3,651 3 0,013 

OB118o Narava in biologija sta mi tuji. 3,03 0,769 3,01 0,871 2,92 0,878 3,25 0,707 1,363 3 0,254 

R119 Vprašalnik je bil razumljiv. 3,39 0,814 3,40 0,838 3,67 0,592 3,08 0,572 5,273 3 0,001 

R120 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 3,39 0,749 3,19 0,898 3,64 0,601 3,23 0,620 4,882 3 0,002 

 

 

Preglednica 8: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali anketirani za vsako trditev v anketi (M), njen standardni odklon (SD) in statistična 

pomembnost razlike med odgovori anketiranih glede na starost (statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 

 Razred oziroma letnik   

 1 2 3 8 9 One-Way ANOVA 

 Trditev M SD M SD M SD M SD M SD F d

f 

p 

B1  Izvor in razvoj življenja na Zemlji. 2,35 0,753 2,37 0,747 2,39 0,803 2,39 0,749 2,52 0,772 0,610 4 0,656 

B2 Kako je zgrajeno človeško telo in kako deluje. 2,65 0,919 2,96 0,747 3,06 0,854 2,53 0,660 2,79 0,782 4,210 4 0,002 

B3 Dedovanje in kako geni vplivajo na to, kako se razvijamo. 2,76 1,011 2,51 0,967 2,71 0,783 2,40 0,824 2,38 0,972 1,809 4 0,127 

B4 Spolnost in razmnoževanje. 2,84 0,928 2,65 0,820 2,65 0,755 2,95 0,883 2,94 0,919 1,675 4 0,156 

B5 Načrtovanje rojstev in kontracepcija. 2,43 0,835 2,20 0,872 2,29 0,824 2,59 0,879 2,29 8,44 2,319 4 0,057 

B6 Kako dojenčki rastejo in se razvijajo. 2,24 1,038 2,27 0,850 2,71 0,938 2,69 0,902 2,38 0,708 3,688 4 0,006 

B7 Kloniranje živali. 2,62 1,139 2,18 1,034 2,35 1,050 2,58 1,111 2,38 0,962 1,598 4 0,175 

B8 Živali v drugih delih sveta. 2,49 0,961 2,29 0,923 2,58 0,923 2,99 0,903 2,64 0,948 5,106 4 0,001 

B9 Dinozavri- kako so živeli in zakaj so izumrli. 2,19 1,167 2,25 0,913 2,29 1,101 2,86 1,041 2,61 0,963 4,846 4 0,001 

B10 Kako rastline rastejo in se razmnožujejo. 1,68 0,747 1,78 0,901 1,84 0,820 2,06 0,914 1,67 0,766 2,863 4 0,024 

B11 Na kakšen način so ljudje, živali, rastline in okolje odvisni 

drug od drugega.  

2,08 0,829 2,16 0,880 2,10 0,870 2,31 0,807 2,01 0,859 1,516 4 0,197 

B12 Na kakšen način živali uporabljajo barve za prikrivanje, 

privabljanje ali zastraševanje. 

2,11 0,906 2,22 0,856 2,19 0,833 2,52 0,816 2,28 0,842 2,265 4 0,062 

B13 Epidemije in bolezni, ki povzročajo velike izgube življenj.  2,89 0,994 2,63 0,871 2,90 0,908 2,47 0,816 2,52 0,915 2,606 4 0,036 

B14 Nevarne živali. 2,65 0,919 2,71 0,879 2,42 0,923 2,88 0,869 2,77 0,851 1,709 4 0,148 

B15 Strupene rastline v mojem okolju. 2,32 0,852 2,43 0,855 2,29 0,864 2,67 0,893 2,46 0,937 1,678 4 0,155 

B16 Smrtno nevarni strupi in kako delujejo na človeško telo. 2,65 0,824 2,71 0,923 2,71 0,938 2,80 0,846 2,76 0,996 0,210 4 0,933 

B17 Biološko in kemično orožje ter njihovo delovanje na 

človeško telo. 

2,76 1,090 2,37 0,979 2,35 0,915 2,55 0,883 2,49 1,059 1,052 4 0,381 

B18 Na kakšen način oko vidi svetlobo in barve. 2,49 1,044 2,57 1,082 2,55 0,810 2,44 0,895 2,23 0,908 1,525 4 0,195 
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B19 Kaj uživati, da bomo zdravi. 2,73 0,932 2,84 0,925 2,90 0,831 2,58 0,956 2,70 0,980 1,004 4 0,406 

B20 Prehranske motnje, kot sta anoreksija in bulimija. 2,11 0,809 2,41 0,983 2,10 0,746 2,40 1,045 2,37 1,060 1,128 4 0,343 

B21 Kako telovaditi, da bo telo zdravo. 2,78 0,976 3,04 0,894 3,16 0,860 3,07 0,799 3,03 1,020 0,861 4 0,488 

B22 Na kakšen način sevanje v solariju in sonce lahko vplivata 

na našo kožo. 

2,08 0,924 2,22 0,783 2,13 0,806 2,36 0,833 2,20 0,985 0,893 4 0,468 

B23 Na kakšen način uho zaznava različne zvoke. 2,35 0,949 2,22 0,856 2,13 0,846 2,35 0,959 2,14 0,876 0,912 4 0,457 

B24 Možnost obstoja življenja izven Zemlje. 3,11 1,048 2,94 0,925 2,94 1,031 2,94 0,987 2,95 1,029 0,218 4 0,928 

B25 Življenje in smrt ter človeška duša. 3,06 1,068 2,82 1,108 2,42 1,025 2,80 1,008 2,84 1,070 1,578 4 0,180 

B26 Alternativna terapija (akupunktura, homeopatija, joga itd.) 2,46 1,095 2,49 0,967 2,35 1,050 2,18 0,917 1,90 1,049 4,093 4 0,003 

B27 Zakaj v spanju sanjamo in kaj sanje pomenijo. 3,38 0,861 3,35 0,716 3,06 0,772 3,05 0,993 3,42 0,781 3,054 4 0,017 

B28 Duhovi in čarovnice ter ali morda obstajajo. 2,35 1,230 2,41 1,169 2,06 1,237 2,68 1,120 2,68 1,136 2,399 4 0,050 

B29 Prenos misli, branje misli, šesti čut, intuicija ipd. 3,11 0,966 3,12 0,909 2,65 0,950 2,90 0,959 3,13 1,022 2,017 4 0,092 

B30 Simetrija in vzorci listov in cvetov. 1,70 0,939 2,04 0,937 1,55 0,850 2,08 0,937 1,60 0,765 5,216 4 < 0,001 

B31 Ozonska plast in kako nanjo vplivamo ljudje. 1,92 0,795 1,98 0,836 2,26 0,893 2,36 0,996 1,94 0,789 3,745 4 0,005 

B32 Učinek tople grede in vpliv ljudi nanj. 1,95 0,848 1,98 0,836 2,13 0,885 2,13 0,895 1,79 0,820 2,110 4 0,079 

B33 Kaj lahko storimo, da zagotovimo čist zrak in čisto pitno 

vodo. 

2,50 0,941 2,47 0,902 2,77 0,956 2,55 0,829 2,38 0,896 1,260 4 0,286 

B34 Kako nadzorovati epidemije in bolezni. 2,54 0,960 2,75 0,913 2,58 1,057 2,48 0,934 2,46 0,989 0,852 4 0,493 

B35 Rak – kaj vemo o njem in kako ga zdravimo 2,84 0,958 3,00 0,938 2,81 1,014 2,75 0,874 2,83 0,965 0,581 4 0,676 

B36 Spolno prenosljive bolezni in kako se zavarujemo pred 

njimi. 

2,59 0,927 2,73 0,850 2,58 0,923 2,77 0,854 2,55 0,957 0,880 4 0,476 

B37 Kako izvesti prvo pomoč in uporabljati osnovno 

medicinsko opremo. 

2,70 0,939 2,90 0,878 3,03 0,948 2,81 0,895 2,96 0,887 0,930 4 0,447 

B38 Kaj vemo o HIV/AIDS in kako ju lahko obvladamo. 2,41 0,865 2,57 0,855 2,48 0,851 2,65 0,885 2,53 1,000 0,541 4 0,706 

B39 Kako lahko tobak in alkohol vplivata na telo. 2,51 1,044 2,63 1,019 2,48 1,029 2,75 0,887 2,65 0,936 0,659 4 0,621 

B40 Kako lahko različna mamila vplivajo na telo. 2,57 0,899 2,69 1,010 2,52 1,061 2,81 0,908 2,69 0,961 0,734 4 0,569 

B41 Kako lahko glasni zvoki in hrup poškodujejo sluh. 2,22 0,712 2,22 0,856 2,16 0,898 2,40 0,904 2,25 0,845 0,716 4 0,581 

B42 Kako zavarovati ogrožene vrste živali. 2,24 0,955 2,35 0,890 2,32 0,832 2,72 0,896 2,51 0,904 2,663 4 0,033 

B43 Kako izboljšati pridelek na vrtovih in poljih. 2,05 1,026 2,22 1,006 2,06 0,998 2,38 1,032 1,99 0,927 1,989 4 0,096 

B44 Raba rastlin v medicinske namene. 2,38 1,010 2,80 1,077 2,35 1,018 2,43 1,015 2,44 1,057 1,524 4 0,195 

B45 Okolju prijazna pridelava hrane brez pesticidov in umetnih 

gnojil. 

2,08 0,983 2,18 0,910 2,26 0,999 2,15 0,865 1,88 0,844 1,818 4 0,125 

B46 Kako pridelamo različne vrste hrane, jih konzerviramo in 

hranimo. 

1,92 0,862 2,10 0,944 2,23 0,884 2,19 0,869 1,94 0,802 1,569 4 0,183 

B47 Kako moje telo raste in se razvija. 2,62 0,893 2,80 0,872 2,84 0,779 2,74 0,823 2,74 0,906 0,341 4 0,850 

B48 Živali v mojem okolju. 2,22 0,886 2,47 0,924 2,42 0,720 2,57 0,956 2,73 0,851 2,616 4 0,035 

B49 Rastline v mojem okolju. 2,05 0,880 2,14 0,872 2,16 0,688 2,26 0,953 2,14 0,910 0,430 4 0,787 

B50 Biološki in človeški vidiki prekinitve nosečnosti. 2,14 0,948 2,25 0,977 2,00 0,894 2,40 0,851 2,29 0,935 1,315 4 0,264 

B51 Kako lahko genska tehnologija prepreči bolezni. 2,68 0,973 2,61 0,981 2,55 1,028 2,44 0,856 2,50 1,010 0,503 4 0,734 

B52 Prednosti in morebitna tveganja sodobnih metod 

kmetovanja. 

1,81 0,811 2,06 0,835 1,84 0,934 2,26 0,965 1,80 0,829 3,942 4 0,004 
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B53 Zakaj sta vera in znanost včasih v sporu. 2,43 1,068 2,25 0,956 1,94 0,892 2,32 1,034 2,27 1,053 1,122 4 0,346 

B54 Tveganja in prednosti dodatkov (aditivov) v hrani. 2,03 0,897 2,18 0,842 2,10 0,908 2,32 1,001 1,91 0,842 2,540 4 0,040 

B55 Zakaj se znanstveniki včasih ne strinjajo med seboj. 2,08 0,924 1,92 0,935 1,84 0,934 2,35 1,040 2,08 1,041 2,344 4 0,055 

B56 Slavni znanstveniki in njihovo življenje. 1,86 0,918 1,71 0,807 1,68 0,871 2,09 0,990 1,83 0,975 1,987 4 0,096 

B57 Veliki spodrsljaji in zmote v raziskovanju in izumih. 2,24 0,955 2,12 0,909 2,06 1,031 2,42 0,968 2,30 1,020 1,195 4 0,313 

B58 Kako to, da znanstvene ideje včasih niso v skladu z vero, 

oblastjo in tradicijo. 

1,97 0,971 2,02 0,905 1,74 0,930 2,14 0,937 1,95 0,999 1,093 4 0,360 

B59 Zadnji izumi in odkritja v znanosti in tehnologiji. 2,57 1,015 2,43 1,025 2,71 0,902 2,70 1,063 2,77 1,004 1,074 4 0,370 

B60 Pojavi, ki jih znanstveniki še vedno ne znajo pojasniti. 3,05 0,998 3,02 1,086 2,81 1,046 2,88 0,980 3,16 0,992 1,274 4 0,280 

P61 Delo z živalmi. 1,95 0,911 2,24 0,971 2,13 1,024 2,55 0,958 2,21 1,057 2,929 4 0,021 

P62 Delo na področju varovanja okolja. 1,97 0,833 2,33 0,909 2,26 0,930 2,49 0,830 2,25 0,968 2,296 4 0,059 

P63 Delo, povezano predvsem z ljudmi in ne s stvarmi. 3,00 0,943 2,92 0,935 3,03 0,912 2,74 0,864 3,02 0,910 1,379 4 0,241 

P64 Pomoč drugim ljudem. 3,05 0,815 3,10 0,831 3,13 0,846 2,94 0,876 3,16 0,896 0,796 4 0,529 

P65 Preprosto in lahko delo. 2,65 0,857 2,24 0,790 2,13 0,619 2,65 0,788 2,18 0,820 6,356 4 < 0,001 

P66 Izdelovanje in popravljanje stvari z lastnimi rokami. 2,38 0,893 2,41 0,942 2,52 0,811 2,67 0,919 2,45 0,989 1,077 4 0,368 

P67 Delo s stroji in orodjem. 2,38 0,861 2,16 0,967 2,23 0,805 2,45 0,870 2,20 1,005 1,317 4 0,263 

P68 Umetniško in ustvarjalno delo v umetnosti. 2,19 0,908 2,39 1,078 2,10 1,012 2,63 0,998 2,31 1,070 2,278 4 0,061 

P69 Uporaba mojih talentov in sposobnosti. 3,19 0,967 3,33 0,792 3,35 0,709 3,00 0,897 3,29 0,808 2,097 4 0,081 

P70 Izdelovanje, oblikovanje in izumljanje nečesa. 2,62 1,010 2,84 0,809 2,77 0,990 2,80 0,912 2,65 1,058 0,579 4 0,678 

P71 Ustvarjanje novih idej. 2,97 0,957 3,10 0,831 3,03 0,912 3,02 0,884 2,92 0,929 0,378 4 0,824 

P72 Imeti veliko časa za prijatelje. 3,05 0,780 3,12 0,816 3,10 0,746 3,09 0,721 2,91 0,830 0,943 4 0,439 

P73 Samostojno odločanje. 3,41 0,686 3,29 0,672 3,42 0,564 3,06 0,748 3,19 0,775 2,506 4 0,042 

P74 Delo, neodvisno od drugih ljudi. 2,92 0,894 2,94 0,676 2,94 0,727 2,89 0,718 2,88 0,832 0,081 4 0,988 

P75 Delo, ki se mi zdi pomembno in smiselno. 3,59 0,599 3,45 0,541 3,52 0,724 3,02 0,844 3,28 0,712 6,133 4 < 0,001 

P76 Delo, ki ustreza mojim stališčem in vrednotam. 3,35 0,716 3,55 0,610 3,58 0,502 3,08 0,834 3,25 0,770 4,713 4 0,001 

P77 Imeti veliko časa za družino. 3,11 0,699 3,29 0,642 3,42 0,564 3,17 0,805 3,20 0,739 1,065 4 0,374 

P78 Delo, ki vključuje veliko potovanja. 2,70 0,878 2,73 0,940 2,84 0,934 2,97 0,952 2,62 0,972 1,686 4 0,153 

P79 Delo, kjer se pogosto dogaja kaj novega in zanimivega. 3,14 0,887 3,35 0,716 3,42 0,620 3,10 0,743 3,12 0,742 1,912 4 0,108 

P80 Zaslužiti veliko denarja. 2,95 0,848 3,10 0,671 2,71 0,783 2,88 0,895 2,81 0,775 1,533 4 0,193 

P81 Nadzorovati druge ljudi. 2,05 0,911 2,20 0,775 1,84 0,583 2,27 0,813 2,12 0,729 2,028 4 0,090 

P82 Postati slaven. 1,95 0,880 1,98 0,860 1,65 0,608 2,31 0,987 2,05 0,833 3,787 4 0,005 

P83 Imeti dovolj časa za svoje dejavnosti in hobije. 3,11 0,854 3,31 0,648 3,35 0,486 3,10 0,695 3,13 0,677 1,493 4 2,204 

P84 Postati najboljši v svojem poklicu. 2,59 0,798 2,78 0,923 2,74 0,965 2,88 0,785 2,73 0,851 0,793 4 0,531 

P85 Razvijati in izboljšati svoje znanje in veščine.  3,30 0,661 3,37 0,662 3,45 0,568 3,13 0,708 3,35 0,687 2,145 4 0,075 

P86 Delo v skupini, kjer je veliko ljudi okoli mene. 2,54 0,803 2,39 0,777 2,45 0,624 2,57 0,770 2,62 0,722 0,928 4 0,448 

ZT87 Znanost in tehnologija sta pomembni za družbo. 3,42 0,604 3,24 0,790 3,52 0,508 2,95 0,829 3,30 0,718 5,073 4 0,001 

ZT88 Znanost in tehnologija bosta našli zdravila za bolezni, kot 

so HIV/AIDS, rak ipd. 

3,32 0,580 3,33 0,589 3,52 0,508 3,14 0,746 3,43 0,671 3,117 4 0,016 

ZT89 Zahvaljujoč znanosti in tehnologiji bodo imele bodoče 

generacije boljše možnosti v življenju.  

3,05 0,664 2,96 0,824 3,19 0,601 2,99 0,795 3,07 0,879 0,542 4 0,705 

ZT90 Zaradi znanosti in tehnologije je naše življenje bolj zdravo, 3,03 0,645 2,69 0,812 2,97 0,605 2,80 0,873 2,93 0,832 1,471 4 0,211 
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lažje in udobnejše. 

ZT91 Zaradi novih tehnologij bo delo zanimivejše. 3,08 0,640 2,88 0,816 2,90 0,700 2,94 0,764 2,90 0,835 0,450 4 0,773 

ZT92 Znanost prinaša več dobrega, kot pa je njenih morebitnih 

negativnih učinkov. 

2,89 0,614 2,73 0,723 3,00 0,516 2,88 0,675 2,75 0,672 1,373 4 0,243 

ZT93 Znanost in tehnologija bosta pomagali odpraviti revščino 

in lakoto na svetu. 

2,24 0,863 2,29 0,807 2,32 0,653 2,63 0,901 2,32 0,839 2,398 4 0,050 

ZT94 Znanost in tehnologija lahko rešita skoraj vse težave. 2,11 0,843 2,02 0,860 2,16 0,735 2,34 0,856 2,16 0,762 1,446 4 0,219 

ZT95 Znanost in tehnologija pomagata revnim. 2,24 0,760 2,10 0,755 2,16 0,688 2,33 0,827 1,98 0,752 2,612 4 0,036 

ZT96 Znanost in tehnologija sta vzrok za okoljske težave. 2,57 0,765 2,69 0,707 2,68 0,653 2,82 0,810 2,82 0,783 1,068 4 0,373 

ZT97 Država potrebuje znanost in tehnologijo, da se razvije. 3,24 0,723 3,04 0,894 3,23 0,560 2,85 0,878 3,17 0,711 2,885 4 0,023 

ZT98 Znanost in tehnologija koristita predvsem razvitim 

državam. 

2,95 0,780 3,10 0,755 2,90 0,746 2,98 0,694 2,97 0,797 0,414 4 0,799 

ZT99 Znanstveniki uporabljajo pri svojem delu znanstveno 

metodo dela, ki jih vedno pripelje do pravilnih odgovorov. 

2,22 0,854 2,27 0,666 2,19 0,873 2,85 0,824 2,49 0,718 8,080 4 < 0,001 

ZT100 Vedno bi morali zaupati temu, kar povedo znanstveniki. 1,73 0,652 1,76 0,737 1,84 0,638 2,31 0,778 1,88 0,671 7,745 4 < 0,001 

ZT101 Znanstveniki pri svojem delu niso pristranski. 2,31 0,786 2,35 0,594 2,26 0,773 2,61 0,702 2,48 0,717 2,399 4 0,050 

ZT102 Znanstvene ugotovitve se ves čas razvijajo in spreminjajo. 3,32 0,709 3,27 0,635 3,52 0,508 3,36 0,610 3,41 0,683 0,825 4 0,510 

OB103 Biologija je zame eden najlažjih predmetov. 2,51 0,768 2,53 0,880 2,19 0,749 2,41 0,853 2,34 0,913 1,024 4 0,395 

OB104 Biologijo se hitro naučim. 2,57 0,835 2,61 0,918 2,68 0,909 2,76 0,844 2,61 0,931 0,507 4 0,731 

OB105 Pri pouku biologije vse razumem. 2,62 0,982 2,63 0,871 2,55 0,810 2,88 0,855 2,72 0,922 1,202 4 0,310 

OB106o Biologija se mi zdi težka. 2,76 0,760 2,51 0,834 2,26 0,815 2,55 0,921 2,57 0,924 1,400 4 0,234 

OB107 Zelo se trudim razumeti biologijo. 2,73 0,990 2,78 0,923 2,94 0,727 3,01 0,780 2,82 0,903 1,076 4 0,368 

OB108o Učbenik biologije mi ne pomaga pri razumevanju 

biologije. 

2,46 0,900 2,67 0,993 2,45 0,888 2,75 0,938 2,59 0,911 1,019 4 0,398 

OB109 Všeč mi je, da so v učbeniku za biologijo še dodatne 

informacije. 

2,78 0,917 3,00 0,775 2,68 0,791 3,05 0,909 3,10 0,835 2,090 4 0,082 

OB110 Biologijo imam raje kot večino drugih predmetov. 2,22 1,084 2,39 1,097 2,16 1,036 2,48 0,934 2,18 1,009 1,332 4 0,258 

OB111 Rad bi, da bi imeli v šoli več pouka biologije. 1,97 1,013 2,12 1,052 1,87 0,991 2,31 0,807 2,00 0,829 2,138 4 0,076 

OB112 Zelo me zanima predmet biologija. 2,27 1,146 2,55 1,064 2,52 0,926 2,69 0,927 2,33 0,954 2,092 4 0,082 

OB113 Šolska biologija je zanimiva. 2,41 0,927 2,33 0,993 2,35 0,798 2,77 0,931 2,51 0,937 2,515 4 0,042 

OB114o Med poukom biologije se dolgočasim. 2,41 0,956 2,33 0,864 2,58 0,848 2,88 0,895 2,49 0,937 3,855 4 0,005 

OB115 Veselim se pouka biologije. 2,27 0,732 2,43 0,900 2,39 0,803 2,63 0,848 2,37 0,872 1,619 4 0,169 

OB116o Biologijo se učim samo, kadar vem, da bom ocenjevan. 1,84 0,898 1,71 0,879 1,90 0,831 2,45 0,909 1,93 0,856 7,815 4 < 0,001 

OB117 Biološki procesi se mi zdijo zelo zanimivi. 2,68 0,884 2,69 0,990 2,97 0,706 2,75 0,762 2,72 0,866 0,681 4 0,606 

OB118o Narava in biologija sta mi tuji. 2,97 0,763 3,06 0,858 3,06 0,629 2,89 0,890 3,16 0,788 1,398 4 0,235 

R119 Vprašalnik je bil razumljiv. 3,57 0,555 3,24 0,907 3,42 0,886 3,47 0,606 3,39 0,840 1,188 4 0,316 

R120 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 3,49 0,768 3,24 0,737 3,52 0,724 3,34 0,693 3,36 0,847 0,924 4 0,450 
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Preglednica 9: Povprečna vrednost ocene, ki so jo dali anketirani za vsako trditev v anketi (M), njen standardni odklon (SD) in statistična 

pomembnost razlike med odgovori anketiranih glede na spol (statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom) 

 Spol 

 Dekleta Fantje Test-t 

 Trditev M SD M SD t df p 

B1  Izvor in razvoj življenja na Zemlji. 2,42 0,739 2,43 0,785 -0,113 305 0,910 

B2 Kako je zgrajeno človeško telo in kako deluje. 2,86 0,797 2,64 0,758 2,508 305 0,013 

B3 Dedovanje in kako geni vplivajo na to, kako se razvijamo. 2,53 0,938 2,44 0,907 0,909 305 0,364 

B4 Spolnost in razmnoževanje. 2,67 0,902 3,05 0,817 -3,929 304,943 < 0,001 

B5 Načrtovanje rojstev in kontracepcija. 2,42 0,907 2,33 0,814 0,869 304,824 0,385 

B6 Kako dojenčki rastejo in se razvijajo. 2,61 0,862 2,32 0,860 2,912 305 0,004 

B7 Kloniranje živali. 2,25 0,991 2,63 1,087 -3,158 295,732 0,002 

B8 Živali v drugih delih sveta. 2,57 0,975 2,76 0,926 -1,713 305 0,088 

B9 Dinozavri- kako so živeli in zakaj so izumrli. 2,36 1,055 2,74 0,997 -3,207 304 0,001 

B10 Kako rastline rastejo in se razmnožujejo. 1,80 0,823 1,84 0,876 -0,379 305 0,705 

B11 Na kakšen način so ljudje, živali, rastline in okolje odvisni drug od drugega. 2,08 0,821 2,20 0,875 -1,333 305 0,183 

B12 Na kakšen način živali uporabljajo barve za prikrivanje, privabljanje ali 

zastraševanje. 

2,16 0,823 2,47 0,855 -3,204 305 0,001 

B13 Epidemije in bolezni, ki povzročajo velike izgube življenj. 2,66 0,905 2,55 0,893 1,025 305 0,306 

B14 Nevarne živali. 2,53 0,890 2,97 0,810 -4,614 304,978 < 0,001 

B15 Strupene rastline v mojem okolju. 2,36 0,928 0,61 0,848 -2,455 305 0,015 

B16 Smrtno nevarni strupi in kako delujejo na človeško telo. 2,70 0,944 2,79 0,878 -0,855 305 0,393 

B17 Biološko in kemično orožje ter njihovo delovanje na človeško telo. 2,28 0,958 2,76 0,962 -4,377 305 < 0,001 

B18 Na kakšen način oko vidi svetlobo in barve. 2,47 0,951 2,35 0,941 1,127 305 0,261 

B19 Kaj uživati, da bomo zdravi. 2,94 0,909 2,47 0,924 4,472 305 < 0,001 

B20 Prehranske motnje, kot sta anoreksija in bulimija. 2,65 0,946 1,97 0,914 6,377 304,241 < 0,001 

B21 Kako telovaditi, da bo telo zdravo. 3,19 0,865 2,84 0,941 3,397 305 0,001 

B22 Na kakšen način sevanje v solariju in sonce lahko vplivata na našo kožo. 2,33 0,901 2,12 0,859 2,012 305 0,045 

B23 Na kakšen način uho zaznava različne zvoke. 2,34 0,939 2,12 0,851 2,166 304,951 0,031 

B24 Možnost obstoja življenja izven Zemlje. 2,92 0,997 3,01 1,000 -0,832 305 0,406 

B25 Življenje in smrt ter človeška duša. 2,97 0,993 2,63 1,099 2,906 294,536 0,004 

B26 Alternativna terapija (akupunktura, homeopatija, joga itd.) 2,44 1,039 1,92 0,940 4,652 304,935 < 0,001 

B27 Zakaj v spanju sanjamo in kaj sanje pomenijo. 3,43 0,798 3,07 0,884 3,712 305 < 0,001 

B28 Duhovi in čarovnice ter ali morda obstajajo. 2,70 1,126 2,35 1,192 2,617 305 0,009 

B29 Prenos misli, branje misli, šesti čut, intuicija ipd. 3,18 0,887 2,83 1,043 3,110 287,838 0,002 

B30 Simetrija in vzorci listov in cvetov. 1,81 0,908 1,83 0,894 -0,230 305 0,818 

B31 Ozonska plast in kako nanjo vplivamo ljudje. 2,03 0,918 2,18 0,850 -1,501 305 0,134 

B32 Učinek tople grede in vpliv ljudi nanj. 1,90 0,877 2,05 0,839 -1,504 305 0,134 

B33 Kaj lahko storimo, da zagotovimo čist zrak in čisto pitno vodo. 2,49 0,897 2,50 0,889 -0,061 304 0,951 

B34 Kako nadzorovati epidemije in bolezni. 2,63 0,930 2,44 0,994 1,727 305 0,085 
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B35 Rak – kaj vemo o njem in kako ga zdravimo 2,96 0,896 2,69 0,962 2,532 305 0,012 

B36 Spolno prenosljive bolezni in kako se zavarujemo pred njimi. 2,61 0,952 2,69 0,849 -0,788 305 0,431 

B37 Kako izvesti prvo pomoč in uporabljati osnovno medicinsko opremo. 2,94 0,927 2,82 0,868 1,241 305 0,216 

B38 Kaj vemo o HIV/AIDS in kako ga lahko obvladamo. 2,57 0,943 2,53 0,878 0,366 305 0,715 

B39 Kako lahko tobak in alkohol vplivata na telo. 2,69 0,938 2,59 0,978 0,944 305 0,321 

B40 Kako lahko različna mamila vplivajo na telo. 2,73 0,963 2,65 0,949 0,778 305 0,437 

B41 Kako lahko glasni zvoki in hrup poškodujejo sluh. 2,26 0,871 2,29 0,838 -0,371 305 0,711 

B42 Kako zavarovati ogrožene vrste živali. 2,49 0,938 2,49 0,879 0,038 305 0,970 

B43 Kako izboljšati pridelek na vrtovih in poljih. 2,02 0,942 2,30 1,036 -2,475 295,394 0,014 

B44 Raba rastlin v medicinske namene. 2,50 1,046 2,46 1,042 0,314 305 0,754 

B45 Okolju prijazna pridelava hrane brez pesticidov in umetnih gnojil. 2,07 0,898 2,07 0,904 0,007 305 0,994 

B46 Kako pridelamo različne vrste hrane, jih konzerviramo in hranimo. 1,98 0,793 2,16 0,929 -1,902 288,184 0,058 

B47 Kako moje telo raste in se razvija. 2,84 0,836 2,64 0,875 2,091 305 0,037 

B48 Živali v mojem okolju. 2,62 0,910 2,47 0,878 1,461 305 0,145 

B49 Rastline v mojem okolju. 2,19 0,870 2,14 0,914 0,438 305 0,661 

B50 Biološki in človeški vidiki prekinitve nosečnosti. 2,48 0,931 2,04 0,851 4,268 304,992 < 0,001 

B51 Kako lahko genska tehnologija prepreči bolezni. 2,56 0,976 2,50 0,939 0,545 305 0,586 

B52 Prednosti in morebitna tveganja sodobnih metod kmetovanja. 1,88 0,867 2,10 0,917 -2,163 305 0,031 

B53 Zakaj sta vera in znanost včasih v sporu. 2,27 1,026 2,27 1,016 0,030 305 0,976 

B54 Tveganja in prednosti dodatkov (aditivov) v hrani. 2,05 0,903 2,16 0,922 -1,087 305 0,278 

B55 Zakaj se znanstveniki včasih ne strinjajo med seboj. 2,08 1,007 2,14 1,014 -0,588 305 0,557 

B56 Slavni znanstveniki in njihovo življenje. 1,76 0,879 1,99 0,997 -2,154 305 0,032 

B57 Veliki spodrsljaji in zmote v raziskovanju in izumih. 2,14 0,957 2,41 0,992 -2,437 305 0,015 

B58 Kako to, da znanstvene ideje včasih niso v skladu z vero, oblastjo in tradicijo. 1,96 0,900 2,04 1,016 -0,775 304 0,439 

B59 Zadnji izumi in odkritja v znanosti in tehnologiji. 2,37 0,962 2,99 0,979 -5,571 305 < 0,001 

B60 Pojavi, ki jih znanstveniki še vedno ne znajo pojasniti. 2,88 1,060 3,14 0,944 -2,276 305 0,024 

P61 Delo z živalmi. 2,34 1,010 2,19 1,002 1,333 305 0,183 

P62 Delo na področju varovanja okolja. 2,29 0,873 2,31 0,948 -0,119 305 0,905 

P63 Delo, povezano predvsem z ljudmi in ne s stvarmi. 3,23 0,816 2,59 0,889 6,505 305 < 0,001 

P64 Pomoč drugim ljudem. 3,21 0,817 2,93 0,892 2,881 305 0,004 

P65 Preprosto in lahko delo. 2,38 0,807 2,37 0,838 0,009 305 0,993 

P66 Izdelovanje in popravljanje stvari z lastnimi rokami. 2,33 0,942 2,70 0,887 -3,590 305 < 0,001 

P67 Delo s stroji in orodjem. 1,99 0,836 2,61 0,917 -6,158 295,642 < 0,001 

P68 Umetniško in ustvarjalno delo v umetnosti. 2,61 1,016 2,12 0,999 4,256 305 < 0,001 

P69 Uporaba mojih talentov in sposobnosti. 3,29 0,812 3,12 0,883 1,707 305 0,089 

P70 Izdelovanje, oblikovanje in izumljanje nečesa. 2,65 0,919 2,82 1,005 -1,577 305 0,116 

P71 Ustvarjanje novih idej. 2,99 0,876 3,01 0,925 -0,188 305 0,851 

P72 Imeti veliko časa za prijatelje. 3,00 0,824 3,07 0,737 -0,760 305 0,448 

P73 Samostojno odločanje. 3,29 0,704 3,14 0,749 1,744 305 0,082 

P74 Delo, neodvisno od drugih ljudi. 2,90 0,762 2,90 0,779 -0,054 305 0,957 

P75 Delo, ki se mi zdi pomembno in smiselno. 3,40 0,720 3,18 0,750 2,579 305 0,010 
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P76 Delo, ki ustreza mojim stališčem in vrednotam. 3,39 0,728 3,19 0,770 2,377 305 0,018 

P77 Imeti veliko časa za družino. 3,27 0,698 3,16 0,750 1,277 305 0,203 

P78 Delo, ki vključuje veliko potovanja. 2,82 0,917 2,71 0,986 0,962 305 0,337 

P79 Delo, kjer se pogosto dogaja kaj novega in zanimivega. 3,30 0,662 3,06 0,821 2,816 305 0,005 

P80 Zaslužiti veliko denarja. 2,81 0,762 2,96 0,851 -1,593 305 0,112 

P81 Nadzorovati druge ljudi. 2,08 0,718 2,20 0,835 -1,376 289,124 0,170 

P82 Postati slaven. 1,89 0,793 2,24 0,948 -3,566 285,660 < 0,001 

P83 Imeti dovolj časa za svoje dejavnosti in hobije. 3,18 0,640 3,17 0,737 0,048 304 0,962 

P84 Postati najboljši v svojem poklicu. 2,70 0,845 2,84 0,852 -1,410 305 0,159 

P85 Razvijati in izboljšati svoje znanje in veščine. 3,31 0,654 3,28 0,710 0,351 305 0,726 

P86 Delo v skupini, kjer je veliko ljudi okoli mene. 2,53 0,744 2,56 0,751 -0,385 305 0,701 

ZT87 Znanost in tehnologija sta pomembni za družbo. 3,14 0,743 3,32 0,759 -1,995 304 0,047 

ZT88 Znanost in tehnologija bosta našli zdravila za bolezni, kot so HIV/AIDS, rak ipd. 3,31 0,634 3,35 0,699 -0,535 305 0,593 

ZT89 Zahvaljujoč znanosti in tehnologiji bodo imele bodoče generacije boljše 

možnosti v življenju. 

2,98 0,726 3,11 0,861 -1,465 286,763 0,144 

ZT90 Zaradi znanosti in tehnologije je naše življenje bolj zdravo, lažje in udobnejše. 2,76 0,722 2,98 0,872 -2,383 305 0,018 

ZT91 Zaradi novih tehnologij bo delo zanimivejše. 2,87 0,728 3,00 0,819 -1,486 305 0,138 

ZT92 Znanost prinaša več dobrega, kot pa je njenih morebitnih negativnih učinkov. 2,79 0,648 2,86 0,679 -1,009 305 0,314 

ZT93 Znanost in tehnologija bosta pomagali odpraviti revščino in lakoto na svetu. 2,23 0,795 2,57 0,868 -3,585 305 < 0,001 

ZT94 Znanost in tehnologija lahko rešita skoraj vse težave. 2,01 0,744 2,37 0,853 -3,871 290,930 < 0,001 

ZT95 Znanost in tehnologija pomagata revnim. 2,08 0,696 2,23 0,853 -1,750 282,394 0,081 

ZT96 Znanost in tehnologija sta vzrok za okoljske težave. 2,81 0,702 2,69 0,826 1,427 287,742 0,155 

ZT97 Država potrebuje znanost in tehnologijo, da se razvije. 3,04 0,768 3,11 0,820 -0,787 305 0,432 

ZT98 Znanost in tehnologija koristita predvsem razvitim državam. 2,98 0,644 2,99 0,856 -0,209 270,167 0,835 

ZT99 Znanstveniki uporabljajo pri svojem delu znanstveno metodo dela, ki jih vedno 

pripelje do pravilnih odgovorov. 

2,44 0,766 2,56 0,853 -1,302 305 0,194 

ZT100 Vedno bi morali zaupati temu, kar povedo znanstveniki. 1,89 0,709 2,04 0,766 -1,820 305 0,070 

ZT101 Znanstveniki pri svojem delu niso pristranski. 2,44 0,679 2,47 0,754 -0,428 304 0,699 

ZT102 Znanstvene ugotovitve se ves čas razvijajo in spreminjajo. 3,38 0,632 3,37 0,654 0,012 305 0,991 

OB103 Biologija je zame eden najlažjih predmetov. 2,40 0,803 2,39 0,918 0,055 291,147 0,956 

OB104 Biologijo se hitro naučim. 2,61 0,862 2,71 0,916 -0,998 305 0,319 

OB105 Pri pouku biologije vse razumem. 2,68 0,851 2,77 0,937 -0,918 305 0,359 

OB106o Biologija se mi zdi težka. 2,50 0,832 2,59 0,935 -0,911 305 0,363 

OB107 Zelo se trudim razumeti biologijo. 2,96 0,871 2,78 0,858 1,829 305 0,068 

OB108o Učbenik biologije mi ne pomaga pri razumevanju biologije. 2,66 0,917 2,57 0,944 0,857 305 0,392 

OB109 Všeč mi je, da so v učbeniku za biologijo še dodatne informacije. 3,09 0,767 2,87 0,938 2,268 282,555 0,024 

OB110 Biologijo imam raje kot večino drugih predmetov. 2,38 1,027 2,22 1,004 1,409 305 0,160 

OB111 Rad bi, da bi imeli v šoli več pouka biologije. 2,13 0,926 2,05 0,894 0,804 305 0,422 

OB112 Zelo me zanima predmet biologija. 2,52 1,009 2,44 0,980 0,673 305 0,501 
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OB113 Šolska biologija je zanimiva. 2,57 0,956 2,48 0,924 0,798 305 0,426 

OB114o Med poukom biologije se dolgočasim. 2,56 0,950 2,59 0,898 -0,213 305 0,831 

OB115 Veselim se pouka biologije. 2,51 0,839 2,37 0,862 1,360 305 0,175 

OB116o Biologijo se učim samo, kadar vem, da bom ocenjevan. 2,06 0,878 2,00 0,958 0,537 305 0,592 

OB117 Biološki procesi se mi zdijo zelo zanimivi. 2,73 0,839 2,76 0,855 -0,382 305 0,703 

OB118o Narava in biologija sta mi tuji. 3,06 0,798 3,00 0,836 0,670 305 0,503 

R119 Vprašalnik je bil razumljiv. 3,52 0,673 3,29 0,846 2,579 278,615 0,010 

R120 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 3,47 0,634 3,25 0,875 2,471 264,324 0,014 
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4.5 Korelacije 

 
S faktorsko analizo smo dobili 24 faktorjev, in sicer 7 faktorjev, povezanih z izbiro poklica, 

12 faktorjev, povezanih z zanimanjem za biologijo, 3 faktorje, povezane z odnosom do 

znanosti in tehnologije ter 2 faktorja, povezana z odnosom do biologije. S Pearsonovim 

korelacijskim koeficientom smo nato ugotavljali, ali pri našem vzorcu obstaja korelacija med 

izbiro poklica in preostalimi tremi sklopi dejavnikov, torej z zanimanjem za biologijo, 

odnosom do znanosti in tehnologije ter odnosom do biologije (preglednica 10). 

 

Med dejavniki, povezanimi z izbiro poklica in zanimanjem za biologijo smo med 84 

korelacijami našli 23 statistično pomembnih (27 %). Med temi je bila večina pozitivnih, 5 pa 

je bilo negativnih. Poklici, ki omogočajo slavo, pomembnost, bogastvo in potovanja korelirajo 

samo z zanimanjem za strupe (B8). Poklici, ki omogočajo samostojnost, dopuščajo dovolj 

časa zase in za družino, korelirajo z zanimanjem za pridelovanje hrane, rastline in 

okoljevarstvo (B1), za zdravo telo (B7), za še nepojasnjeno v znanosti (B12). Poleg tega pa 

negativno korelirajo z zanimanjem za toplo gredo in ozonsko plast ter rastline (B9). Poklici, 

ki omogočajo delo v skladu z lastno osebnostjo in dinamično delo, korelirajo z zanimanjem za 

človeško telo, gene, bolezni, epidemije in prvo pomoč (B4), zanimanjem za alternativne vede 

(B6) in zanimanje za še nepojasnjeno v znanosti (B12). Poklici, ki omogočajo ustvarjalno 

delo, korelirajo z zanimanjem za znanstveno raziskovanje, tehnologijo, vero (B2) in 

alternativne vede (B6). Poklici, ki omogočajo praktično delo (ročno, stroji), korelirajo z 

zanimanjem za pridelovanje hrane, rastline, okoljevarstvo (B1), znanstveno raziskovanje, 

tehnologijo, vero (B2), strupe (B8), delovanje živali (B11) in za še nepojasnjeno v znanosti 

(B12). Poleg tega pa negativno korelirajo z zanimanjem za alternativne vede (B6). Poklici, ki 

omogočajo okoljevarstvo, korelirajo z zanimanjem za pridelovanje hrane, rastline, 

okoljevarstvo (B1) ter za rastline in živali (B5). Poleg tega negativno korelirajo z zanimanjem 

za še nepojasnjeno v znanosti (B12). Poklici, ki omogočajo delu z ljudmi in za ljudi, 

korelirajo z zanimanjem za človeško telo, gene, bolezni, epidemije, prvo pomoč (B4) in 

zdravo telo (B7), negativno pa korelirajo z zanimanjem za strupe (B8) in za še nepojasnjeno v 

znanosti (B12).  

 

Med dejavniki, povezanimi z izbiro poklica in odnosom do znanosti in tehnologije smo 

med 21 korelacijami našli 5 statistično pomembnih (22 %). Med temi so bile 3 pozitivne, dve 

pa negativni. Poklici, ki omogočajo slavo, pomembnost, bogastvo in potovanja korelirajo z 

mnenjem, da znanost in tehnologija rešujeta težave (ZT2). Poklici, ki omogočajo delo v 

skladu z lastno osebnostjo in dinamično delo korelirajo s splošnim pozitivnim odnosom do 

znanosti in tehnologije (ZT1), poleg tega pa negativno korelirajo z mnenjem, da znanost in 

tehnologija rešujeta težave (ZT2) ter z zaupanjem v znanost (ZT3). Poklici, ki omogočajo 

praktično delo (ročno, stroji) korelirajo z mnenjem, da znanost in tehnologija rešujeta težave 

(ZT2). Pri ostalih dejavniki za izbiro poklica statistično pomembnih korelacij ni bilo. 

 

Med dejavniki, povezanimi z izbiro poklica in mnenjem o zahtevnosti pouka biologije smo 

med 14 korelacijami našli 5 statistično pomembnih (36 %). Med temi so bile 3 pozitivne, dve 

pa negativni. Poklici, ki omogočajo praktično delo (ročno, stroji), in poklici, ki omogočajo 

okoljevarstvo, korelirajo s pozitivnim odnosom do biologije (OB1). Poklici, ki omogočajo 

delo z ljudmi in za ljudi korelirajo s pozitivnim odnosom do biologije (OB1), poleg tega pa 

negativno korelirajo z mnenjem, da je biologija lahka (OB2). Poklici, ki omogočajo 

samostojnost ter dopuščajo dovolj časa zase in za družino, negativno korelirajo s pozitivnim 

odnosom do biologije (OB1). Pri ostalih dejavnikih za izbiro poklica statistično pomembnih 

korelacij ni bilo.  
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Preglednica 10: Korelacije med faktorji, povezanimi z izbiro poklica in preostalimi tremi 

sklopi faktorjev, ki smo jih dobili s faktorsko analizo (statistično pomembne korelacije so 

označene s krepkim tiskom) 
 

 

Slava, 

pomembnost, 

bogastvo, 

potovanja 

Samostojnost

čas zase in za 

družino 

Delo v 

skladu z 

mano, 

dinamično 

Ustvarjalno 

delo 

Praktično 

delo 

(ročno, 

stroji) 

Okolje 

varstvo 

Delo z 

ljudmi in 

za ljudi 

B1 Pridelovanje hrane, 

rastline, okoljevarstvo 
-0,033 0,115* -0,006 0,080 0,207** 0,260** -0,031 

B2 Znanstveno raziskovanje, 

tehnologija, vera 
0,068 -0,077 0,016 0,148** 0,133* -0,037 0,035 

B3 Negativni vplivi na 

zdravje (bolezni, droge) 
-0,077 0,050 0,102 -0,036 -0,004 0,021 0,057 

B4 Človeško telo, geni, 

bolezni, epidemije, prva 

pomoč 

0,009 -0,047 0,257** 0,057 -0,048 0,072 0,180** 

B5 Rastline, živali 0,055 0,030 -0,032 0,007 0,047 0,377** 0,033 

B6 Alternativne vede 0,076 -0,051 0,196** 0,193** -0,186** 0,049 0,093 

B7 Zdravo telo 0,061 0,144* 0,079 0,076 -0,058 0,029 0,268** 

B8 Strupi 0,183** -0,005 0,033 0,072 0,179** 0,031 -0,130* 

B9 Topla greda, ozonska 

plast, rastline 
0,008 -0,189** -0,037 -0,006 0,012 0,094 -0,017 

B10 Spolnost, načrtovanje 

rojstev 
0,109 -0,016 0,014 -0,019 0,067 -0,030 0,029 

B11 Delovanje živali 0,027 -0,097 0,040 0,108 0,150** -0,022 -0,036 

B12 Še nepojasnjeno v 

znanosti 
0,001 0,163** 0,164** 0,105 0,115* -0,185** -0,191** 

ZT1 Splošen pozitiven odnos 

do ZT 
0,007 0,016 0,363** 0,110 0,067 -0,104 0,022 

ZT2 Znanost in tehnologija 

rešujeta težave 
0,208** -0,072 -0,219** -0,056 0,221** 0,088 -0,049 

ZT3 Zaupanje v znanost 0,111 0,015 -0,128* 0,023 0,047 0,073 0,066 

OB1 Pozitiven odnos do 

biologije 
-0,016 -0,121* 0,045 0,030 0,134* 0,206** 0,158** 

OB2 Biologija je lahka -0,008 0,026 0,021 0,084 -0,104 -0,023 -0,120* 

*Korelacija je signifikantna na nivoju 0,05 (2-smerni preizkus). 

**Korelacija je signifikantna na nivoju 0,01 (2-smerni preizkus). 
 

 

5 RAZPRAVA 

  
5.1 Zanimanje osnovnošolcev in srednješolcev v Sloveniji za biološke teme 

 

Prva hipoteza naše raziskave je trdila, da osnovnošolce in srednješolce v Sloveniji najbolj 

zanimajo teme, ki so neposredno povezane z njihovim življenjem (zdravje, prehrana ipd.). 

Ugotovili smo, da so učenci in dijaki največje zanimanje izrazili pri temah o boleznih in 

njihovem zdravljenju, vplivu tobaka, alkohola, drog in strupov na telo, genski terapiji ter z njo 

povezanem preprečevanju bolezni, prav tako pa jih zanima tudi, kako telovaditi in kaj jesti, da 

bomo zdravi ter spolnost in razmnoževanje. Hipotezo lahko delno sprejmemo. Določene teme 

o prehrani, npr. aditivi v hrani, kako izboljšati pridelek na vrtovih, sodobne oblike 

kmetovanja, prehranske motnje in alternativna terapija so osnovnošolci in srednješolci ocenili 

kot manj zanimive. Poleg tega so kot zelo zanimive ocenili tudi teme o živalih, intuiciji, 

duhovih ter o zadnjih odkritjih v znanosti in tehnologiji. 
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Rezultati naše raziskave kažejo na veliko podobnosti z raziskavami, izvedenimi drugje po 

svetu. Jenkins in Pell (2006), Oscarsson in sod., (2009), Dolinšek (2008) in Matthews (2007) 

so prav tako ugotovili, da učence najbolj zanimajo teme, povezane neposredno z njihovim 

življenjem, to so zdravje in dobro počutje ter biologija človeka.  

 

5.2 Odnos učencev in dijakov v Sloveniji do znanosti in tehnologije 

 

Druga hipoteza je trdila, da imajo učenci in dijaki v Sloveniji pozitiven odnos do znanosti in 

tehnologije. Od 16 trditev, ki so se nanašale na mnenje o znanosti in tehnologiji, so učenci in 

dijaki kar 10 trditev ocenili z nadpovprečnimi ocenami, kar pomeni, da so se s trditvami zelo 

strinjali. Strinjanje so izrazili s trditvami, da sta znanost in tehnologija pomembni za družbo, 

da omogočata, da je naše življenje bolj zdravo, lažje, udobnejše, da lahko koristita bodočim 

generacijam ter da bosta našli zdravilo za bolezni, kot so HIV/AIDS in rak. Nadpovprečno 

strinjanje so učenci in dijaki izrazili pri večini trditev, vendar ne pri vseh, zato lahko hipotezo 

delno sprejmemo. 

 

Ugotovitve drugih raziskav so prav tako pokazale, da imajo učenci pozitiven odnos do 

znanosti in tehnologije. Večina jih meni, da sta znanost in tehnologija pomembni za našo 

družbo ter da lahko najdeta zdravila za razne bolezni. Da imajo tako fantje kot dekleta 

pozitiven odnos do znanosti in tehnologije so ugotovili Jenkins in Pell (2006) v svoji raziskavi 

v Angliji, Oscarsson in sod., (2009) v raziskavi na Švedskem, Azizollah in sod., (2012) v 

raziskavi v Izraelu, Matthews (2007) v raziskavi na Irskem ter Sjøberg in Schreiner (2008). 

Nekoliko bolj pozitiven odnos so v nekaterih raziskavah izrazili fantje. To so ugotovili 

Sjøberg in Schreiner (2010), Trumper (2006) v svoji raziskavi v Izraelu ter Chang in sod., 

(2009) v raziskavi na Tajvanu. 

 

5.3 Zahtevnost biologije za učence in dijake  

 

Tretja hipoteza je trdila, da se učencem in dijakom v Sloveniji biologija ne zdi zahtevna. S 

trditvijo biologija se mi ne zdi težka, so se učenci in dijaki nadpovprečno strinjali (M > 2,5). 

Hipotezo lahko sprejmemo. 

 

Večina raziskav se osredotoča na celotno naravoslovje in ne samo na biologijo znotraj 

naravoslovja, zato ustreznih ugotovitev pri pregledu tuje literature nismo našli. Mnenja o 

zahtevnosti biologije tako ne moremo primerjati z učenci iz drugih držav. Lavtižarjeva 

(2016), ki je opravila raziskavo na slovenskih učencih in dijakih, je ugotovila, da se jim zdi 

biologija v splošnem eden izmed najlažjih predmetov, vseeno pa jo osnovnošolci ocenjujejo 

kot bolj zahtevno.  

 

5.4 Vpliv starosti na zanimanje za posamezne biološke teme, odnos do znanosti in 

tehnologije ter mnenje o zahtevnosti biologije  

 

Četrta hipoteza je trdila, da med anketiranimi različne starosti ni razlike v zanimanju za 

posamezne biološke teme, odnosu do znanosti in tehnologije niti mnenju o zahtevnosti 

biologije. Ugotovili smo, da so se pri zanimanju za posamezne biološke teme statistično 

pomembne razlike pojavile pri 15 trditvah, od tega so učenci 8. razreda izrazili največje 

zanimanje za kar 9 tem, učenci 9. razreda za 3 teme, dijaki 2. letnika za eno temo, dijaki 3. 

letnika za tri teme ter dijaki 1. letnika za nobeno temo. Pri odnosu do znanosti in tehnologije 

se je pojavilo 8 statistično pomembnih trditev, pri čemer so ponovno učenci 8. razreda izrazili 

največje strinjanje pri 5 trditvah, dijaki 1. letnika pri eni trditvi, dijaki 3. letnika pri dveh 
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trditvah, dijaki 2. letnika in 9. razreda pa pri nobeni trditvi. Enako je bilo tudi pri mnenju o 

zahtevnosti biologije. Pokazale so se tri statistično pomembne razlike in pri vseh so najvišje 

ocene dali učenci 8. razreda. Največ zanimanja za posamezne biološke teme so izrazili učenci 

8. razreda. Prav tako imajo ti učenci najbolj pozitiven odnos do znanosti in tehnologije. O 

šolski biologiji menijo, da je zanimiva, pri pouku se dolgočasijo in se jo učijo, samo kadar so 

ocenjevani. Hipotezo lahko zavrnemo.  

 

Značilnost raziskav v okviru projekta ROSE je, da vključujejo učence zadnjih razredov OŠ, ki 

so povprečno stari 15 let. V našo raziskavo smo poleg zadnjih razredov OŠ (8. in 9. razred) 

vključili tudi dijake 1., 2. in 3. letnika srednje šole, ki pa jih druge raziskave ne vključujejo. 

Trumper (2006) je v svojih ugotovitvah zapisal, da ima večina učencev pred vstopom v višje 

razrede OŠ pozitiven odnos do naravoslovja, ki pa z načinom učenja šolskega naravoslovja 

izgine. Tudi v naši raziskavi se je izkazalo, da so najmlajši učenci, torej učenci 8. razreda, 

pokazali največ zanimanja za biološke teme ter največ naklonjenosti do znanosti in 

tehnologije. Lavtižarjeva (2016) je prav tako ugotovila, da imajo osnovnošolci bolj pozitiven 

odnos do biologije kot srednješolci, osnovnošolcem se zdi biologija tudi bolj zahtevna, hkrati 

pa se bolj strinjajo s trditvijo, da je biologija v življenju koristna. 

 

5.5 Vpliv spola na zanimanje za posamezne biološke teme, odnos do znanosti in 

tehnologije ter mnenje o zahtevnosti biologije  

 

Peta hipoteza je trdila, da med dekleti in fanti ni razlike v zanimanju za posamezne biološke 

teme, odnosu do znanosti in tehnologije niti mnenju o zahtevnosti biologije. Ugotovili smo, 

da je bilo 28 statistično pomembnih trditev o zanimanju za posamezne biološke teme, pri 16 

trditvah so dekleta izrazila večje zanimanje. Pri odnosu do znanosti in tehnologije so večje 

strinjanje z vsemi štirimi statistično pomembnimi trditvami izrazili fantje. Pri mnenju o 

zahtevnosti biologije se je pokazala ena statistično pomembna razlika, pri kateri so dekleta 

izrazila večje strinjanje. Fantje so bolj naklonjeni znanosti in tehnologiji, dekleta pa bolj 

zanimajo posamezne biološke teme in jim je bolj všeč, da so v učbeniku za biologijo še 

dodatne informacije. Hipotezo smo zavrnili.  

 

Večina drugih raziskav ugotavlja, da se med fanti in dekleti pojavljajo razlike v zanimanju za 

biološke teme. Jenkins in Pell (2006), Sjøberg in Schreiner (2010) in Trumper (2006) so v 

svojih raziskavah ugotovili, da se fantje bolj zanimajo za kemikalije, kemično orožje in vede 

o Zemlji, medtem ko se dekleta, kot že omenjeno v večini raziskav, zanimajo za zdravje, 

dobro počutje in biologijo človeka. Večina raziskav je prav tako potrdila, da imajo učenci 

splošen pozitiven odnos do znanosti in tehnologije. V raziskavah Jenkinsa in Pella (2006), 

Trumperja (2006) in Changa in sod. (2009) pa se je izkazalo, da so znanosti in tehnologiji 

nekoliko bolj naklonjeni fantje. Lavtižarjeva (2016) je v svoji raziskavi ugotavljala vpliv 

spola na mnenje o zahtevnosti biologije, vendar ni našla statistično pomembnih razlik.  

 

5.6 Korelacija med dejavniki, pomembnimi za bodoči poklic in zanimanjem za 

posamezne biološke teme, odnos do znanosti in tehnologije ter mnenjem o zahtevnosti 

biologije 

 

Šesta hipoteza je trdila, da dejavniki, pomembni za bodoči poklic, ne korelirajo z zanimanjem 

za posamezne biološke teme, odnosom do znanosti in tehnologije niti z mnenjem o 

zahtevnosti biologije. Ugotovili smo, da se s poklici, ki omogočajo slavo, pomembnost in 

bogastvo povezuje z zanimanjem za strupe. S poklici, ki omogočajo samostojnost, čas zase in 

za družino, se povezujejo zanimanje za pridelovanje hrane, rastline, okoljevarstvo, zdravo telo 
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ter še nepojasnjeno v znanosti. Poklici, ki omogočajo delo v sladu s sabo in dinamično delo, 

se povezujejo z zanimanjem za človeško telo, gene, bolezni, epidemije, prvo pomoč, 

alternativne vede in še nepojasnjeno v znanosti. Poklici, ki omogočajo ustvarjalno delo, se 

povezujejo z zanimanjem za znanstveno raziskovanje, tehnologijo, vero in alternativne vede. 

Poklici, ki omogočajo praktično delo, se povezujejo z zanimanjem za pridelovanje hrane, 

rastline, okoljevarstvo, znanstveno raziskovanje, tehnologijo, vero, strupi, delovanje žival ter 

še nepojasnjeno v znanosti. Poklici, ki omogočajo okoljevarstvo, se prav tako povezujejo s 

pridelovanjem hrane, rastlinami in živalmi. Poklici, ki omogočajo delo z ljudmi in za ljudi pa 

se povezujejo z zanimanjem za človeško telo, gene, bolezni, epidemije, prvo pomoč in zdravo 

telo. Splošno pozitiven odnos do znanosti in tehnologije se povezuje s poklici, ki omogočajo 

delo v sladu s sabo in dinamično delo. Mnenje, da znanost in tehnologija rešujeta težave, se 

povezuje s poklici, ki omogočajo slavo, pomembnost, bogastvo, potovanja ter praktično delo. 

Splošno pozitiven odnos do biologije se povezuje s poklici, ki omogočajo praktično delo, 

okoljevarstvo ter delo z in za ljudi. Mnenje, da je biologija lahka, pa negativno korelira s 

poklici, ki omogočajo delo z ljudmi in za ljudi. Hipotezo lahko zavrnemo.  

  

Schreiner in Sjøberg (2007) v svoji raziskavi ugotovita, da se dekleta zanimajo za zdravje, 

dobro počutje, biologijo človeka ter imajo splošno pozitiven odnos do znanosti in tehnologije. 

Za bodoči poklic pa se jim zdi pomembno, da je v skladu z njimi, ustvarjalno, da omogoča 

samostojnost, čas zase in za prijatelje ter da delajo z ljudmi in za ljudi. Fantje se zanimajo za 

kemikalije, biološko in kemično orožje, vede o Zemlji in izume v znanosti in tehnologiji, 

imajo splošen pozitiven odnos do znanosti in tehnologije ter si želijo poklica, ki bi vključeval 

praktično delo ali delo v tehnologiji. Do enakih ugotovitev smo prišli tudi v naši raziskavi. 

Podobne rezultate pa so dobili tudi v raziskavi, ki so jo pred leti izvedli na slovenskih 

osnovnošolcih (Dolinšek, 2008). Lavtižarjeva (2016) je ugotovila, da se s pozitivnim 

odnosom do biologije povezujejo poklici, ki omogočajo prosti čas, s tem da sta biologija in 

biološko znanje pomembna, pa se povezujejo poklici, ki omogočajo delo z ljudmi, 

ustvarjalnost in razvoj samega sebe. 
 

5.7 Primerjava rezultatov naše raziskave in raziskave Dolinška iz leta 2006  

 

Namen naše raziskave je bil tudi ugotoviti, kakšni so naši rezultati v primerjavi z rezultati 

raziskave, ki jo je leta 2006 na slovenskih osnovnošolcih opravil Dolinšek. V sklopu 

zanimanje za biološke teme je Dolinšek ugotovil, da dekleta najbolj zanimajo teme, ki so 

povezane s človeškim telesom, alternativnim zdravljenjem, boleznimi, fizično kondicijo ter 

tudi sanje in možnost obstoja duhov. Fante pa je bolj zanimalo vesolje, življenje izven Zemlje 

ter tudi fizična kondicija in bolezni. Izkazalo se je, da so se dekleta v obeh raziskavah 

zanimale za enake teme. V naši raziskavi so se fantje bolj zanimali za spolnost in 

razmnoževanje, znanstvenike in njihove dosežke, odkritja v znanosti in tehnologiji ter 

kmetovanje. Za slednje se je v Dolinškovi raziskavi izkazalo, da učence najmanj zanima. 

Pri izbiri poklica se zdi dekletom, tako v naši kot v Dolinškovi raziskavi, pomembno, da bi 

uporabljale svoje talente in sposobnosti, sprejemale svoje odločitve ter delale nekaj, kar je 

zanje pomembno in smiselno. V naši raziskavi se je dekletom zdelo pomembno tudi delo z 

ljudmi. Fantje so v obeh raziskavah dali največji pomen delu s stroji in orodji ter izdelovanju 

in popravljanju z lastnimi rokami. V obeh raziskavah se je izkazalo, da si tako dekleta kot 

fantje želijo zaslužiti dovolj denarja, imeti veliko časa za svojo družino ter opravljati službo, 

ki bo zanje pomembna in smiselna.  

Velika podobnost med raziskavama se je pokazala tudi pri mnenju o znanosti in tehnologiji. 

Učenci so izrazili močno strinjanje s trditvijo, da bosta znanost in tehnologija našli zdravilo za 
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razne bolezni ter hkrati močno nestrinjanje s trditvama, da bosta znanost in tehnologija 

pomagala revnim ter da moramo znanstvenikom vedno zaupati. 

Pri obeh raziskavah se je tudi izkazalo, da je naravoslovje oziroma biologija učencem 

zanimiva, vseeno pa jim to področje ni prioritetno in jih ne zanima bolj kot druga področja. 

 

5.8 Primerjava rezultatov med osnovnošolci in srednješolci 

 

Z raziskavo smo želeli tudi ugotoviti, kakšno je zanimanje za biologijo po končani OŠ 

oziroma ali se med učenci in dijaki pojavljajo kakšne razlike. Izkazalo se je, da učence 

zanimajo teme, ki so povezane z živalmi, rastlinami, kmetovanjem, duhovi, čarovnicami in 

sanjami. Dijake pa veliko bolj zanimajo teme, ki so neposredno povezane z njihovim 

življenjem, npr. delovanje in razvoj človeškega telesa, bolezni ter alternativna terapija.  

Pri dejavnikih, povezanih z bodočim poklicem, smo ugotovili, da dajejo učenci večji pomen 

delu z živalmi, izdelovanju in popravljanju stvari z lastnimi rokami, prav tako pa jim je 

pomembno tudi to, da bi postali slavni. Dijakom je bolj pomembno samostojno odločanje in 

delo, ki se jim zdi pomembno, smiselno ter bi ustrezalo njihovim stališčem in vrednotam.  

Glede znanosti in tehnologije se je izkazalo, da so učenci nekoliko bolj zaupljivi oziroma so 

se močno strinjali s trditvama, da znanstveniki pri svojem delu uporabljajo znanstvene 

metode, ki jih vedno pripeljejo do pravilnih odgovorov ter da bi vedno morali zaupati temu, 

kar povedo znanstveniki. Dijaki so pri omenjenih trditvah izrazili zelo nizko strinjanje, bolj 

kot učenci pa so prepričani o tem, da sta znanost in tehnologija pomembni za družbo ter da 

bosta našli zdravila za razne bolezni. 

V sklopu zanimanje za biologijo se je izkazalo, da se učenci med poukom bolj dolgočasijo in 

da se učijo samo, kadar so ocenjevani. Pri slednji trditvi so dijaki izrazili zelo nizko strinjanje, 

iz česar bi lahko sklepali, da se bolj zavedajo pomena učenja kot osnovnošolci. 
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6 SKLEPI 
 

Namen naše raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri se zdijo posamezne biološke teme 

osnovnošolcem in srednješolcem v Sloveniji zanimive. Zanimalo nas je tudi, kako zahteven se 

jim zdi predmet biologija, kakšen je njihov odnos do znanosti in tehnologije ter kateri 

dejavniki so za učence pomembni pri izbiri poklica. Postavili smo si šest hipotez, od katerih 

smo eno sprejeli, dve delno sprejeli in tri zavrnili. 
 

 

Hipoteza 1: Osnovnošolce in srednješolce v Sloveniji najbolj zanimajo teme, ki so 

neposredno povezane z njihovim življenjem (zdravje, prehrana ipd.). 

Hipotezo smo delno sprejeli, saj učence in dijake poleg tem, neposredno povezanih z 

njihovim življenjem (zdravje, prehrana), zanimajo tudi druge teme. 

 

Hipoteza 2: Osnovnošolci in srednješolci v Sloveniji imajo pozitiven odnos do znanosti in 

tehnologije. 

Hipotezo smo delno sprejeli, saj so se učenci z večino trditev o znanosti in tehnologiji zelo 

strinjali, vendar svojega strinjanja niso izrazili pri vseh danih trditvah. 

 

Hipoteza 3: Osnovnošolcem in srednješolcem v Sloveniji se biologija ne zdi zahtevna. 

Hipotezo smo sprejeli, saj so se učenci s trditvijo, da se jim biologija ne zdi težka, 

nadpovprečno strinjali.  

 

Hipoteza 4: Med anketiranimi različne starosti ni razlike v zanimanju za posamezne biološke 

teme, odnosu do znanosti in tehnologije niti mnenju o zahtevnosti biologije. 

Hipotezo smo zavrnili, saj se je izkazalo, da so učenci 8. razreda pri zanimanju za posamezne 

biološke teme, odnosu do znanosti in tehnologije ter mnenju o zahtevnosti biologije izrazili 

najvišje povprečne ocene in tako izstopali v primerjavi z drugimi razredi ter letniki.  

 

Hipoteza 5: Med dekleti in fanti ni razlike v zanimanju za posamezne biološke teme, odnosu 

do znanosti in tehnologije niti mnenju o zahtevnosti biologije. 

Hipotezo smo zavrnili, saj so dekleta izrazila večje zanimanje za biološke teme in boljše 

mnenje o zahtevnosti biologije, fantje pa imajo bolj pozitiven odnos do znanosti in 

tehnologije. 

 

Hipoteza 6: Dejavniki, pomembni za bodoči poklic, ne korelirajo z zanimanjem za 

posamezne biološke teme, odnosom do znanosti in tehnologije niti mnenjem o zahtevnosti 

biologije.  

Hipotezo smo zavrnili, saj smo našli 33 statistično pomembnih korelacij med dejavniki, ki so 

pomembni za bodoči poklic na eni strani in zanimanjem za posamezne biološke teme, 

odnosom do znanosti in tehnologije ter mnenjem o zahtevnosti biologije na drugi strani. 

 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da mlajše učence biološke teme bolj zanimajo kot dijake. 

Sklepamo lahko, da pri dijakih ni več prisotne otroške radovednosti, npr. ne zanimajo jih teme 

o duhovih in čarovnicah ali dinozavrih, kot to opazimo pri učencih. Dijake bolj zanimajo 

teme, ki so neposredno povezane z njihovim življenjem. Iz tega bi lahko sklepali, da jih bolj 

zanimajo teme, v katerih vidijo smisel in povezavo s svojim življenjem. Kot že omenjeno, so 

učni načrti oblikovani tako, da učenci razvijajo celostno razumevanje bioloških konceptov in 

povezav med njimi, zato se teme v učnih načrtih dopolnjujejo, nadgrajujejo in poglabljajo. 

Ideje nekaterih avtorjev (Trumper, 2006), da bi morali dijakom omogočiti izbiro učne 
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vsebine, so zato težko izvedljive. Rezultati naše raziskave so pokazali, katere teme se zdijo 

učencem in dijakom manj zanimive, zato bi bilo smiselno, da bi učitelji razmislili o teh 

vsebinah. Poleg vključevanja oblik dela, ki povečuje zanimanje za učenje (npr. 

eksperimentalno delo), bi bilo treba razmisliti tudi, kako neko vsebino predstaviti, da bodo 

učenci razumeli, da je vsebina zanje pomembna in da jim v življenju lahko koristi. Npr. pri 

temi rastline v mojem okolju, za katero učenci niso izkazali velikega zanimanja, bi bilo morda 

smiselno dati večji poudarek pozitivnim zdravilnim učinkom ali uporabi v kozmetiki in 

prehrani. Učiteljem bo pomemben tudi podatek, da obstaja povezava med izbiro poklica in 

zanimanjem za biološke teme, odnosom do znanosti in tehnologije in mnenjem o zahtevnosti 

biologije. S tem vedenjem lahko spodbudijo učence za izbiro nekega poklica ali pa 

spodbudijo njihovo zanimanje za učenje določene učne vsebine. 

 

V našo raziskavo smo vključili samo učence in dijake severno primorske regije. Za večjo 

zanesljivost rezultatov, bi morali raziskavo izvesti na večjem vzorcu, tako da bi vključili več 

osnovnih in srednjih šol iz omenjenega območja. Zanimivo in smiselno pa bi bilo tudi, da bi 

raziskavo opravili na območju celotne Slovenije. 
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PRILOGE 
 
Priloga A: Vprašalnik 

 

VPRAŠALNIK         Razred:  8.  9. Letnik: 1. 2. 3. 

 

Spol:     Ž   M 

 

NAVODILO: Pred teboj je vprašalnik. Natančno preberi vsako vrstico in nato s križcem označi svoj odgovor. 
 

Koliko te zanima učenje o naslednjih bioloških temah? 

Sploh 

me ne 

zanima 

Malo 

me 

zanima  

Precej 

me 

zanima 

Zelo me 

zanima 

1.  Izvor in razvoj življenja na Zemlji.     

2.  Kako je zgrajeno človeško telo in kako deluje.     

3.  Dedovanje in kako geni vplivajo na to, kako se razvijamo.     

4.  Spolnost in razmnoževanje.     

5.  Načrtovanje rojstev in kontracepcija.     

6.  Kako dojenčki rastejo in se razvijajo.     

7.  Kloniranje živali.     

8.  Živali v drugih delih sveta.     

9.  Dinozavri - kako so živeli in zakaj so izumrli.     

10.  Kako rastline rastejo in se razmnožujejo.     

11.  Na kakšen so ljudje, živali, rastline in okolje odvisni drug od drugega.     

12.  Na kakšen način živali uporabljajo barve za prikrivanje, privabljanje ali zastraševanje.     

13.  Epidemije in bolezni, ki povzročajo velike izgube življenj.     

14.  Nevarne živali.     

15.  Strupene rastline v mojem okolju.     

16.  Smrtno nevarni strupi in kako delujejo na človeško telo.     

17.  Biološko in kemično orožje ter njihovo delovanje na človeško telo.     

18.  Na kakšen način oko vidi svetlobo in barve.     

19.  Kaj uživati, da bomo zdravi.     

20.  Prehranske motnje, kot sta anoreksija in bulimija.     

21.  Kako telovaditi, da bo telo zdravo.     

22.  Na kakšen način sevanje v solariju in sonce lahko vplivata na našo kožo.     

23.  Na kakšen način uho zazna različne zvoke.     

24.  Možnost obstoja življenja izven Zemlje.     

25.  Življenje in smrt ter človeška duša.     

26.  Alternativna terapija (akupunktura, homeopatija, joga ipd.)     

27.  Zakaj v spanju sanjamo in kaj sanje pomenijo.     

28.  Duhovi in čarovnice ter ali morda obstajajo.     

29.  Prenos misli, branje misli, šesti čut, intuicija ipd.     

30.  Simetrija in vzorci listov in cvetov.      

31.  Ozonska plast in kako nanjo vplivamo ljudje.     

32.  Učinek tople grede in vpliv ljudi nanj.     

33.  Kaj lahko storimo, da zagotovimo čist zrak in čisto pitno vodo.     

34.  Kako nadzorovati epidemije in bolezni.     

35.  Rak - kaj vemo o njem in kako ga zdravimo.     

36.  Spolno prenosljive bolezni in kako se zavarujemo pred njimi.     

37.  Kako izvesti prvo pomoč in uporabljati osnovno medicinsko opremo.     

38.  Kaj vemo o HIV/AIDS in kako ju lahko obvladamo.     

39.  Kako lahko tobak in alkohol vplivata na telo.     

40.  Kako lahko različna mamila vplivajo na telo.     

41.  Kako lahko glasni zvoki in hrup poškodujejo sluh.     

42.  Kako zavarovati ogrožene vrste živali.     

43.  Kako izboljšati pridelek na vrtovih in poljih.     

44.  Raba rastlin v medicinske namene.     
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Koliko te zanima učenje o naslednjih bioloških temah? 

Sploh 

me ne 

zanima 

Malo 

me 

zanima  

Precej 

me 

zanima 

Zelo me 

zanima 

45.  Okolju prijazna pridelava hrane brez pesticidov in umetnih gnojil.      

46.  Kako pridelamo različne vrste hrane, jih konzerviramo in hranimo.     

47.  Kako moje telo raste in se razvija.     

48.  Živali v mojem okolju.     

49.  Rastline v mojem okolju.     

50.  Biološki in človeški vidiki prekinitve nosečnosti.     

51.  Kako lahko genska tehnologija prepreči bolezni.      

52.  Prednosti in morebitna tveganja sodobnih metod kmetovanja.     

53.  Zakaj sta vera in znanost včasih v sporu.     

54.  Tveganja in prednosti dodatkov (aditivov) v hrani.     

55.  Zakaj se znanstveniki včasih ne strinjajo med seboj.     

56.  Slavni znanstveniki in njihovo življenje.     

57.  Veliki spodrsljaji in zmote v raziskovanju in izumih.     

58.  Kako to, da znanstvene ideje včasih niso v skladu z vero, oblastjo in tradicijo.     

59.  Zadnji izumi in odkritja v znanosti in tehnologiji.     

60.  Pojavi, ki jih znanstveniki še vedno ne znajo pojasniti.     

 

 

Kako pomembni so naslednji dejavniki za tvoj bodoči poklic? Sploh ni 

pomembno 

Ni 

pomembno 

Je 

pomembno 

Je zelo 

pomembno 

61.  Delo z živalmi.     

62.  Delo na področju varovanja okolja.     

63.  Delo, povezano predvsem z ljudmi in ne s stvarmi.     

64.  Pomoč drugim ljudem.     

65.  Preprosto in lahko delo.     

66.  Izdelovanje in popravljanje stvari z lastnimi rokami.     

67.  Delo s stroji in orodjem.     

68.  Umetniško in ustvarjalno delo v umetnosti.     

69.  Uporaba mojih talentov in sposobnosti.     

70.  Izdelovanje, oblikovanje in izumljanje nečesa.     

71.  Ustvarjanje novih idej.     

72.  Imeti veliko časa za prijatelje.     

73.  Samostojno odločanje.     

74.  Delo, neodvisno od drugih ljudi.     

75.  Delo, ki se mi zdi pomembno in smiselno.     

76.  Delo, ki ustreza mojim stališčem in vrednotam.     

77.  Imeti veliko časa za družino.     

78.  Delo, ki vključuje veliko potovanja.     

79.  Delo, kjer se pogosto dogaja kaj novega in zanimivega.     

80.  Zaslužiti veliko denarja.     

81.  Nadzorovati druge ljudi.     

82.  Postati slaven.     

83.  Imeti dovolj časa za svoje dejavnosti in hobije.     

84.  Postati najboljši v svojem poklicu.     

85.  Razvijati in izboljšati svoje znanje in veščine.     

86.  Delo v skupini, kjer je veliko ljudi okoli mene.      

 

V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami o znanosti in 

tehnologiji? 

Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam 

87.  Znanost in tehnologija sta pomembni za družbo.     

88.  Znanost in tehnologija bosta našli zdravila za bolezni, kot so 

HIV/AIDS, rak ipd. 

    

89.  Zahvaljujoč znanosti in tehnologiji bodo imele bodoče generacije 

boljše možnosti v življenju. 

    

90.  Zaradi znanosti in tehnologija je naše življenje bolj zdravo, lažje in 

udobnejše. 

    

91.  Zaradi novih tehnologij bo delo zanimivejše.     

92.  Znanost prinaša več dobrega, kot pa je njenih morebitnih 

negativnih učinkov. 

    

93.  Znanost in tehnologija bosta pomagali odpraviti revščino in lakoto 

na svetu. 
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94.  Znanost in tehnologija lahko rešita skoraj vse težave.     

95.  Znanost in tehnologija pomagata revnim.     

96.  Znanost in tehnologija sta vzrok za okoljske težave.     

97.  Država potrebuje znanost in tehnologijo, da se razvije.     

98.  Znanost in tehnologija koristita predvsem razvitim državam.     

99.  Znanstveniki uporabljajo pri svojem delu znanstveno metodo dela, 

ki jih vedno pripelje do pravilnih odgovorov. 

    

100.  Vedno bi morali zaupati temu, kar povedo znanstveniki.     

101.  Znanstveniki pri svojem delu niso pristranski.     

102.  Znanstvene ugotovitve se ves čas razvijajo in spreminjajo.     

 

V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami? Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam 

103.  Biologija je zame eden najlažjih predmetov.     

104.  Biologijo se hitro naučim.     

105.  Pri pouku biologije vse razumem.     

106.  Biologija se mi zdi težka.     

107.  Zelo se trudim razumeti biologijo.      

108.  Učbenik biologije mi ne pomaga pri razumevanju biologije.     

109.  Všeč mi je, da so v učbeniku za biologijo še dodatne informacije.     

110.  Biologijo imam raje kot večino drugih predmetov.     

111.  Rad bi, da bi imeli v šoli več pouka biologije.     

112.  Zelo me zanima predmet biologija.     

113.  Šolska biologija je zanimiva.     

114.  Med poukom biologije se dolgočasim.     

115.  Veselim se pouka biologije.     

116.  Biologijo se učim samo, kadar vem, da bom ocenjevan.     

117.  Biološki procesi se mi zdijo zelo zanimivi.      

118.  Narava in biologija sta mi tuji.     

119.  Vprašalnik je bil razumljiv.     

120.  Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.     

 

Hvala za sodelovanje! 

 

 

 

 


