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POVZETEK 

V prenovljenem učnem načrtu Biologija, ki se izvaja v 8. in 9. razredu osnovne šole, so 

zajete tudi vsebine, povezane z genetiko in biotehnologijo. Te vsebine so namreč po 

prenovi postale del obveznega programa. Omenjeni področji sta tesno povezani s 

področji razvoja v znanosti in medicini. Zato je pomembno, da se mlade generacije že v 

osnovni šoli izobražujejo o novostih in napredku.  

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

na molekularnem nivoju), klasično ali transmisijsko genetiko (način prenosa in 

rekombinacija genov iz generacije v generacijo) in populacijsko genetiko (preučuje 

dinamiko genov znotraj populacij) (Herzog Velikonja, Gruden, Pašič, 2000). Največji 

poudarek je na molekularni genetiki in transmisijski genetiki, s katero se učenci najbolj 

podrobno seznanijo. Vključevanje vsebin genetike in biotehnologije se pripisuje tudi 

temu, da je vsako leto vse več novih odkritij na obeh področjih, ki nam omogočajo nove 

načine zdravljenja različnih bolezni ter, ohranjanje starih in odkrivanje novih vrst, ki 

naseljujejo naš planet. Ker se povečuje tudi uporaba gensko spremenjenih organizmov 

(GSO), se morajo učenci že v osnovni šoli srečati tudi s temi vsebinami. 

Danes lahko v dnevnem tisku vedno bolj pogosto prebiramo vesti o novih tehnologijah, 

ki že posegajo v svet živega na način, ki se nam je še pred nedavnim zdel nemogoč in 

zelo oddaljen. Naslovi, ki nas napeljejo v branje prispevkov, so velikokrat prav 

alarmantni, ter pogosto v nas vzbudijo občutek, da nam genski inženiring in genske 

tehnologije prinašajo celo vrsto neznank in nevarnosti (Bohanec in sod. 2004). 

V magistrskem delu smo želeli s pomočjo anketnega vprašalnika raziskati, kakšna so 

stališča učencev dveh slovenskih regij do gensko spremenjenih organizmov, ali 

obstajajo razlike v stališčih glede na spol, glede na raven izobraževanja in glede na 

regijo, iz katere učenci prihajajo. V raziskavo je bilo vključenih 283 učencev 8. in 9. 

razreda iz dveh slovenskih regij. 

Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne razlike glede stališč do gensko 

spremenjenih organizmov med spoloma, med regijama, glede na nivo izobraževanja in 

glede na to, ali so se učenci o GSO v šoli že učili ali ne. Najmanj statistično pomembnih 

razlik se je pokazalo med obema regijama, ter glede na to, ali so se v šoli o GSO že učili 

ali ne. Med regijama smo statistično pomembne razlike ugotovili pri štirih trditvah. 

Glede na to, ali so se učenci o GSO v šoli učili ali ne, pa so se razlike pokazale le pri 

dveh trditvah, a kljub temu so večji interes za učenje o gensko spremenjenih organizmih 

pokazali tisti učenci, ki so se o GSO v šoli že učili. Med spoloma in glede na nivo 

izobraževanja pa so se statistično pomembne razlike pokazale pri sedmih oz. osmih 

trditvah od dvaindvajsetih (~1/3). Dekleta so pokazala večje zanimanje za učenje o 

gensko spremenjenih organizmih, se bolj strinjajo z uporabo uporabo GSO, podpirajo 

ekološko kmetijstvo in ne bi kupovala živil, ki vsebujejo GSO. Prav tako so se 

devetošolci bolj pripravljeni učiti o GSO, so bolj proti neoznačevanju GSO – hrane in se 



 

 

manj strinjajo z uporabo genskega inženirstva za izbiro lastnosti njihovih otrok, kakor 

osmošolci.  

Iz rezultatov lahko sklepamo, da mediji niso dober vir informacij, saj ne omogočajo 

izgradnje ustreznega znanja, ki je potrebno, da se izoblikujejo jasna in trdna stališča do 

uporabe gensko spremenjenih organizmov. Učitelji morajo za izboljšanje poučevanja 

uporabljati predvsem strokovno in ažurno literaturo, ter v poučevanje vključiti 

vizualizacijska sredstva in multimedijo. Ker na stališča posameznika vpliva vir 

informacij menimo, da je pomembno, da se učenci z ustrezno strokovno literaturo 

srečajo že v osnovni šoli, saj bodo le tako lahko razvili svojo naravoslovno pismenost. 

Taki učenci tudi kasneje v višješolskem izobraževanju bolje usvojijo in poznajo 

strokovno terminologijo, kar vodi v bolj poglobljeno znanje. 

 

Ključne besede: gensko spremenjeni organizmi, stališča, biotehnologija, osnovna šola, 

učenec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In the renewed Biology curriculum, which is implemented in the eighth and ninth grade 

of elementary school, contents related to genetics and biotechnology are also included. 

After renovation, these contents became part of the compulsory school programme. 

Mentioned areas are closely related to the fields of science and medicine. Therefore it is 

important, that the education of young generations about the latest advances starts early 

in the primary school.  

Genetics is divided into three mayor areas: molecular genetics (studying genetic 

material on molecular level), classic or transmission genetics (modes of transmission 

and recombination of genes from generation to generation) and population genetic 

(studying dynamics of genes within populations) (Herzog Velikonja, Gruden, Pašič, 

2000). The greatest emphasis is made on the molecular genetics and transmission 

genetics, about which pupils learn the most. Integrating contents of genetics and 

biotechnology is attributed to the fact, that every year more and more new discoveries 

are made in both areas, that enable us to treat different diseases in new ways and 

preservation of old and the discovery of new species, that inhibit our planet. Because of 

the increasing use of genetically modified organisms (GMOs) pupils should encounter 

content in primary school.  

Today individuals daily read about the new technologies that are already affecting the 

world of the living in a way that until recently seemed impossible and very distant. The 

titles that trick us into reading articles are often very alarming, and often evoke in us the 

feeling that genetic engineering and gene technology brings us a whole series of 

unknowns and risks (Bohanec in sod., 2004).  

In this thesis we wanted, with the help of a questionnaire, to investigate what are the 

views of the pupils of two Slovenian regions on genetically modified organisms, or are 

there differences  in views based on gender, level of education, region which pupils are 

from, and based on whether the pupils have already learned about GMO or not. The 

study included 283 pupils of 8th and 9th grade from two Slovenian regions.  

We have found that there are statistically significant differences in views on genetically 

modified organisms between the sexes, between regions, depending on the level of 

education and whether pupils have already learned about GMO in school or not. The 

smallest statistically significant difference was shown between the two regions, and 

whether the pupils have learned about GMO in school or not. Among the two regions, 

statistically significant differences were found in four statements. Whether the pupils 

have learned about GMO in school or not, statistically significant differences were 

found in only two statements, nevertheless, the pupils that have learned about GMO  in 

school showed greater interest for learning about GMO. Between genders and regarding 

the level of education statistically significant differences were shown in seven or eight 

of the twenty-two statements (~1/3). The girls have shown greater interest in learning 

about genetically modified organisms, they agree more with the use of GMOs, they 



 

 

support organic agriculture, and would not be buying foods that contain GMOs. Also, 

nine graders are more willing to learn about GMO, are against not labeling GMO – 

food, and they have less agreement with the use of genetic engineering for the selection 

of the characteristics of their children, as eight graders. 

From the results we can conclude that the media are not a good source of information, 

since they don’t allow the proper knowledge, which is necessary to form a clear and 

solid perspective of the use of genetically modified organisms. Teachers need to 

improve teaching using primarily professional and up-to-date literature, and should 

include visualization and multimedia resources into teaching. Since the views of the 

individual are affected by the source of information, we believe it is important that 

pupils already in primary school meet with the corresponding professional literature, as 

this is the only way they can develop their scientific literacy. Such pupils will later in 

higher education show better understanding and acquirement of professional 

terminology, leading to more in-depth knowledge. 

 

Keywords: genetically modified organism, views, biotechnology, primary school, pupil 
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1. UVOD 

 

Za opis novih tehnologij na področju biologije je danes v uporabi več izrazov, med 

najpogostejšimi so rastlinska biotehnologija, biotehnologija, genski inženiring ter 

gensko spremenjeni organizmi (Bohanec in sod., 2004). Nekatere nove tehnologije so 

neškodljive, zaradi česar so v manjši meri izpostavljene zakonskim ureditvam. 

Biotehnologijo bi lahko uvrstili med obe skrajnosti. Transgeni pridelki in genski 

inženiring med ljudmi vzbujajo več nelagodja kot pa informacijska tehnologija, 

povezana z računalniki in internetom. Po drugi strani pa nam biotehnologija obljublja 

pomembne koristi za zdravje in dobro počutje ljudi (Fukuyama, 2003). 

Razprava o raziskavah na področju biotehnologije in aplikaciji spoznanj naj bi bila 

razdeljena na dva tabora. Eni zagovarjajo stališče, da ljudje in družba ne smejo in ne 

morejo omejevati razvoja novih tehnologij. Ta tabor vključuje raziskovalce in 

znanstvenike, ki si želijo razširiti meje znanosti, biotehnološko industrijo, ki želi iz 

napredka iztržiti predvsem dobiček. Drugi tabor pa sestavlja heterogena skupina, ki ima 

moralne zadržke glede uporabe biotehnologije (Fukuyama, 2003). 

Področje biotehnologije je danes eno izmed najhitreje razvijajočih se področij v 

biologiji. Hitro razvijanje je opazno predvsem na področju genskega inženiringa. 

Razvoj sodobnih tehnik nam je omogočil prenašanje genov med organizmi, z 

rekombiniranjem DNA lahko ustvarjamo organizme z lastnostmi, kakršnih v naravi ne 

moremo najti. Take organizme imenujemo gensko spremenjeni organizmi (Parekh, 

2004). Pri biotehnologiji pa ima veliko vlogo tudi poznavanje genetike, poznavanje 

genetike samega organizma, kot tudi poznavanje genov in njihovega prenašanja 

(Bohanec in sod., 2004).  

Znanja biotehnologije naj bi ljudje uporabljali že od samega začetka razvoja 

poljedelstva. Takrat so križali različne rastlinske vrste, da bi jim izboljšali lastnosti. 

Prva križanja so bila bolj kot ne naključna med tistimi rastlinami, ki so bila človeku 

najprimernejše. Kot veda se je biotehnologija začela razvijati šele v dvajsetem stoletju. 

Takrat so spoznali zakonitosti dedovanja na molekularni ravni, ki so omogočile uporabo 

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

S prenovo učnega načrta Biologija za osnovne šole je bilo v pouk biologije vključenih 

veliko vsebin biotehnologije in genetike. Biotehnologija je sedaj del obveznega 

programa, katerega vsebine so razporejene v deveti razred osnovne šole. Snov se 

navezuje predvsem na prenos genov med organizmi, nastanek gensko spremenjenih 

organizmov in vključevanje ter uporaba le-teh v vsakdanje življenje in družbo. Učitelj 

biologije je tako za učenca pomemben vir informacij, ki vplivajo na oblikovanje 

njegovih stališč do gensko spremenjenih organizmov, ter interesa za te organizme. S 

pomočjo učitelja si učenec lahko zgradi kritičen odnos do gensko spremenjenih 

organizmov (Ambrožič-Dolinšek in Šorgo, 2011). 
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Ker so vsebine genetike in biotehnologije zahtevne in abstraktne, nas zanima, kakšna so 

stališča učencev celjske in belokranjske regije do gensko spremenjenih organizmov. S 

pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika za preverjanje stališč smo preverili, ali 

obstajajo statistično pomembne razlike v stališčih učencev do gensko spremenjenih 

organizmov glede na regijo šolanja, spol, nivo izobraževanja in glede na to, ali so se o 

GSO že učili ali ne. 
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2. PREGLED LITERATURE 

2.1 GENETIKA 

 Genetika je veda o dedovanju. Je veja biologije, ki se ukvarja z dedovanjem 

molekul DNA in posledično lastnosti in variabilnosti organizmov. Proučuje gene, ki so 

definirani kot enote dedovanja, saj ti kodirajo proteine, ki človeku dajejo lastnosti. 

Dednost je biološki proces, v katerem starši prenesejo določene gene na svoje otroke 

oziroma potomce. Vsak otrok podeduje gene od mame in od očeta, iz teh genov pa se 

nato izrazijo specifične lastnosti. Nekatere lastnosti zlahka opazimo (npr. barva las in 

oči), druge navzven ni možno opaziti (npr. nekatere biokemijske), a se prenašajo od 

staršev na potomce (Mandal, 2013). Genetika nekako zajema 4 nivoje. Molekularni 

nivo, ki proučuje izražanje genov in njihovo prepisovanje ter prevajanje v proteine. 

Drugi je celični nivo, na katerem proučujemo delovanje nastalih proteinov. Celični nivo 

je povezan s samo strukturo in delovanjem celice. Tretji nivo je nivo organizma, ki 

zajema proučevanje lastnosti organizma, ki so določene z značilnostmi njegovih celic. 

Zadnji, četrti nivo, pa je populacijski nivo, kjer proučujemo pojavljanje lastnosti, tipične 

za neko vrsto organizmov (Herzog Velikonja in sod, 2000). 

2.1.1 Geni v celici in kromosomi 

 Za večino vrst organizmov velja, da imajo v celicah dvojno garnituro 

kromosomov. To pomeni, da ima vsak kromosom svoj par, ki mu je enak po obliki in 

velikosti, ter vrsti dednega zapisa, ne pa po zaporedju nukleotidov. Te celice so 

diploidne (2n). Po eno garnituro, 23 kromosomov, človeški potomec dobi od svojih 

staršev. Eno od očeta in eno od mame. Obe garnituri se združita ob oploditvi. Človek 

ima v celicah po 46 kromosomov. Dva od kromosomov sta spolna kromosoma, ki pri 

otroku določita spol. Ženska ima enaka kromosoma (XX), moški pa različna (XY) 

(Campbell, 2011). Molekule DNA so zelo dolge verige. Vsak kromosom sestavlja ena 

sama neprekinjena, tesno zavita molekula dvoverižne DNA. 

2.2 BIOTEHNOLOGIJA 

 Vse bolj pogosto lahko v dnevnih časopisih zasledimo naslove, povezane z 

biotehnologijo in genskim inženiringom. O tem, kaj vse naj bi se uvrščalo pod pojem 

biotehnologija, imajo tudi strokovnjaki deljena mnenja. Bohanec (2004) in sodelavci v 

svoji publikaciji ugotavljajo, da je v širokem pomenu biotehnologija 'uporaba 

tehnologij, osnovanih na živih sistemih, ki razvijajo tržne procese ali proizvode'. V 

ožjem pomenu pa pod pojmom razumemo 'uporabo metod rekombinantne DNA za 

genetsko spreminjanje ali karakterizacijo živih organizmov'. A ker je definicij več, ne 

moremo upoštevati samo ene, saj nobena v celoti ne zajame pomena biotehnologije. 

Posledice uporabe nekaterih novih tehnologij so tako nepredvidljive, da že na samem 

začetku povzročijo takojšnje nesoglasje glede političnega nadzora nad njihovim 

razvojem in uporabo. Ko se soočimo s tehnologijami, kjer so prednosti in nevarnosti 

zlorab tako tesno povezani, je mogoča le ena rešitev: države morajo zakonsko urediti 
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razvoj in uporabo tehnologije ter vzpostaviti inštitucije, ki bodo razlikovale med 

biotehnološkimi dosežki, ki omogočajo razcvet človeštva, in tistimi, ki predstavljajo 

grožnjo človeštvu. Te inštitucije naj bi delovale na nacionalni ravni, ter izvajanje 

nadzora postopno razširile na mednarodno raven (Fukuyama, 2003). 

 

2.2.1 Gensko spremenjeni organizmi 

 Gradniki, ki sestavljajo DNA so v osnovi pri vseh živih bitjih enaki, kar genski 

tehnologiji omogoča njihovo izolacijo, ter nenaraven način njihovega kombiniranja in 

prenašanja v drug organizem, ne glede na vrsto. Ravno to je znanstvenikom v Ameriki 

omogočilo prenos podganjega gena za rast v DNA solate (solata, ki zelo hitro raste kar 

povečuje dobiček) (Urbančič, 2009).  

 Gensko spremenjeni organizmi so nastali zahvaljujoč biotehnologiji, katere 

znanja so med ljudmi prisotna že zelo dolgo, že od začetka razvoja poljedelstva. Ljudje 

so med seboj križali različne rastlinske vrste z namenom, da bi izboljšali njihove 

lastnosti (Bohanec in sod., 2004). Poseg, pri katerem vnesemo gene enega organizma v 

drug organizem, v naravi ni mogoč, ker se med seboj oprašujejo in križajo samo 

sorodne rastline. Gensko spremenjeni organizem je torej organizem, v katerega so z 

uporabo sodobnih metod biotehnologije, vnesli gen z določeno lastnostjo iz drugega 

organizma (Urbančič, 2009). GSO danes uporabljamo predvsem v prehrambeni in 

farmacevtski industriji, vse bolj pogosto pa se GSO pojavljajo tudi v poljedelstvu 

(Urbančič, 2009). Danes je s pomočjo različnih tehnik biotehnologije mogoče prenesti 

človeški gen za inzulin v bakterijo (Bohanec in sod., 2004).  

 

2.2.1.1 GSO in okolje 

GS rastline, ki vsebujejo gene nekega drugega organizma z lastnostjo za boljše 

uspevanje, lahko za okolje predstavljajo nevarnost. Širitev gensko spremenjenih Bt – 

hibridov koruze pomeni nevarnost kopičenja Bt-toksina v okolju (Urbančič, 2009). 

Urbančič (2009) v svojem članku postavi zelo zanimivo vprašanje. "Zakaj je veliko 

ljudi, med njimi tudi strokovnjakov, proti uporabi GSO?" Strah in dvomi se pojavijo 

predvsem zaradi skrbi glede nepredvidljivih stranskih učinkov, ki jih lahko prinese 

prenašanje genov iz organizma v organizem. Ker so GSO nekaj, kar v naravni ni 

naravno in ni možno, ker se GS rastline razmnožujejo med seboj in oplojujejo tudi 

običajne rastline, s čimer je ogroženo semenarstvo in ekološko kmetovanje.  
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2.2.1.2 Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi 

V Sloveniji je področje, ki je povezano z GSO, urejeno z Zakonom o ravnanju z GSO, 

ki temelji na Evropskih direktivah in uredbah. Slednje so izpeljane iz Kartagenskega 

protokola o biološki varnosti h konvenciji o biološki raznovrstnosti (Janže, 2016, v Strel 

in Batič, 2002). V Sloveniji zakon natančno opredeljuje pravila, po katerih se ravnamo z 

GSO v zaprtih sistemih, o sproščanju GSO v naravo, ukrepe preprečevanja ali 

zmanjševanja možnih škodljivih vplivov uporabe GSO (ZRGSO-UPB1; Ur. 1. RS, št. 

23/05). Z zakonom je urejen tudi uvoz in izvoz GSO med državami, ki niso članice 

Evropske unije. 

 

2.3 UMESTITEV VSEBIN O GENSKO SPREMENJENIH ORGANIZMIH 

V UČNI NAČRT BIOLOGIJE V PROGRAMU OSNOVNE ŠOLE 

 

Učni načrt za predmet Biologija v programu osnovne šole so posodobili leta 2011. Kot 

obvezni predmet programa se Biologija izvaja v osmem  in devetem  razredu. Za osmi 

razred učni načrt namenja predmetu Biologija 52 ur, v devetem razredu pa je za predmet 

namenjenih 64 ur (Vilhar in sod., 2011b).  Pri pouku si učitelji prizadevajo, da bi 

dosegli celostno razumevanje osnovnih principov delovanja, zgradbe in razvoja živega. 

V učnem načrtu so predvidene tudi kompetence, ki sodijo k cilju izobraževanja in so 

pomembne za aktivno državljanstvo (Vilhar in sod., 2011b). 

Vilhar in sodelavci (2011b)  so v učnem načrtu zapisali da učenci v izobraževalnem 

procesu spoznavajo posebne metode, ki vodijo do bioloških spoznanj, kot so opazovanje 

in eksperimentiranje ter celostna interpretacija podatkov v kompleksnih sistemih, ter 

njihove omejitve. Menijo, da je osnovno znanje biologije eden od temeljev za nadaljnje 

izobraževanje. Razumevanje kompleksnih živih sistemov je nujno za to, da lahko 

posameznik aktivno sodeluje v samostojnem opredeljevanju in odločanju o pomembnih 

problemih v zvezi z razvojem znanosti in tehnologije, ter vplivih na družbo in biosfero. 

Genetiko najdemo v sklopih Celica in dedovanje ter Zgradba in delovanje človeka, ki se 

obravnavata v osmem razredu osnovne šole. Glavni del sledi v devetem razredu v 

sklopu Dedovanje in sklopu Biotehnologija. V slednjega so vključene tudi vsebine o 

gensko spremenjenih organizmih (Vilhar in sod., 2011b). Sklop Biotehnologije je 

vključen v učne načrte tudi v drugih evropskih državah, vzporedno pa je bil razvit 

projekt EIBE (European Initiative for Biotechnology Education), z namenom, da bi 

informirali čim več ljudi o biotehnologiji (Rota in Izquierdo, 2003). 
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Analiza ciljev učnega načrta  

V tabeli spodaj so predstavljeni cilji iz učnega načrta za predmet Biologija, ki se kot 

obvezni predmet izvaja v osmem in devetem razredu osnovne šole. Predstavljeni cilji so 

pomembni za razumevanje in poznavanje genetike in biotehnologije. 

Tabela 1: Analiza ciljev učnega načrta za predmet Biologija 

Koncept  Cilji  

C1 3 – primerjajo zgradbo in delovanje celice človeka s celicami drugih živali, rastlin, 

rastlin, gliv in bakterij. 

7 – razumejo, da celice gliv, rastlin in živali v jedru vsebujejo molekule DNA, ki so 

nosilci dedne informacije(genov). 

8 – razumejo, da je dedna informacija zapisana z zaporedjem osnovnih enot – 

nukleotidov. 

10 – spoznajo, da so vse telesne celice večceličnega organizma (tudi človeka) praviloma 

genetsko enake in vsebujejo dedne informacije očeta in matere. 

11 – spoznajo, da se razvoj večceličnega organizma začne iz ene oplojene jajčne celice. 

12 – spoznajo, da se število celic povečuje s celično delitvijo (mitozo), pri kateri iz ene 

celice nastaneta dve celici  z enakim dednim materialom (kopijama DNA), in da celična 

delitev prispeva k rasti tkiv in organizma. 

14 – razložijo, da se med mitozo podvojena DNA razdeli med dve hčerinski celici, tako 

da vsaka hčerinska celica prejme enako kopijo DNA. 

D11 5 – razumejo, zakaj je v nastajanje spolnih celic vključena mejoza (to povežejo s 

količino dedne snovi in nastankom novih kombinacij dedne informacije). 

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

dedni zapis za njegove lastnosti. 

2 - razumejo, da je v kromosomu vsa genetska informacija shranjena v molekuli DNA, 

beljakovine pa pomagajo podpirati zgradbo in delovanje kromosoma (opomba: 

kromosomi so kompleksi DNA in beljakovin). 

3- razumejo, da je gen odsek molekule DNA 

4 - na podlagi opazovanja celic z obarvanimi kromosomi spoznajo, da v fazi med 

delitvami kromosomska DNA ni tesno zvita, zato pri opazovanju z mikroskopom ne 

vidimo posameznih kromosomov, med celično delitvijo pa se kromosomska DNA tesno 

zvije (zato pri opazovanju z mikroskopom lahko vidimo posamezne kromosome). 

5 – spoznajo, da je genetska informacija organizirana v ločene enote – kromosome. 

7 – razumejo pomen natančnega podvajanja DNA za prenašanje nespremenjenega 

genetskega zapisa iz celice v celico in iz roda v rod (spoznajo, da se med mitozo 

podvojena kromosomska DNA razdeli med hčerinski celici, tako da vsaka hčerinska 

celica prejme enako število kromosomov istega tipa, enak genski zapis); pri diploidnem 

organizmu sta dva kromosoma istega tipa v vsaki hčerinski celici. 

8 – spoznajo, da pri spolnem razmnoževanju nastajajo potomci, ki podedujejo po pol 

genov od vsakega od staršev in da se pri tem kombinira genetski material (diploidno 

število kromosomov) iz dveh različnih celic, od katerih vsaka izvira od enega izmed 

staršev. 
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9 – spoznajo, da pri oploditvi ženska in moška spolna celica prispevata po en komplet 

kromosomov, tako da nastane spojek z dvema kompletoma kromosomov.  

10 – razumejo pomen mejoze pri nastajanju spolnih celic (prepolovitev števila 

kromosomov, nove kombinacije genov na kromosomih). 

11 – spoznajo, da lahko dedno lastnost določa eden ali več genov in da lahko en gen 

vpliva na več kot eno lastnost organizma. 

12 – vedo, da zbiru vseh osebkovih genov rečemo genotip, zbiru lastnosti, ki jih ti geni 

določajo (zgradba, podoba in delovanje osebka), pa fenotip. 

13 – spoznajo, da rastlinske in živalske celice vsebujejo več tisoč različnih genov, da 

imajo običajno po dve kopiji vsakega gena (2 alela) in da sta lahko alela enaka ali 

različna. 

15 – spoznajo, da so nekateri aleli dominantni, kar pomeni, da pri določanju fenotipa 

njihov vpliv prevlada nad vplivom drugih (recesivnih) alelov. 

16 – spoznajo, da so dedne lastnosti osebka odvisne od tega, katere alele osebek 

podeduje od vsakega od staršev in kako ti aleli delujejo skupaj. 

17 – razumejo osnovna načela prenašanja lastnosti od staršev na potomce 

(homozigotnost, heterozigotnost, dominantnost, recesivnost, križanci, vmesni znaki idr.) 

20 –spoznajo, da pri človeku nekatere dedne lastnosti določa samo en gen, večino 

lastnosti pa določa več genov, zato te lastnosti nimajo preprostih vzorcev dedovanja. 

I1 1 – spoznajo , da je človek že zelo zgodaj uporabljal organizme za proizvodnjo različnih 

dobrin (npr. uporaba kvasovk pri proizvodnji kruha, piva in vina; uporaba 

mikroorganizmov pri proizvodnji mlečnih izdelkov). 

2 - spoznajo, da gensko spremenjeni organizmi poleg sebi lastnih vsebujejo tudi tuje ali 

umetno spremenjene gene. 

3 - spoznajo nekaj primerov gensko spremenjenih organizmov. 

4 - se seznanijo z možnimi pozitivnimi in negativnimi posledicami uporabe gensko 

spremenjenih organizmov. 

5 – razumejo  osnovni princip kloniranja (nespolno razmnoževanje). 

6 - razumejo etične dileme poseganja v gensko zasnovo človeka in drugih organizmov  

(kloniranje, gensko spremenjeni organizmi ipd.). 

8 - spoznajo namen uporabe izvornih (nediferenciranih, nespecializiranih) celic v 

medicini. 

 

2.4 STALIŠČA 

V slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je zapisano: »Stališče –a s (í) 1. kar 

določa kriterij za presojanje česa: gledati na nekaj z ekonomskega stališča; dogovorili 

so se, s kakšnega stališča bodo stvar obravnavali; presojati kaj s stališča morale / z 

njegovega stališča je to razumljivo itn.. « 

Pod pojmom »stališče« si predstavljamo neko nagnjenje posameznika k ocenjevanju 

objektov ali dogodkov, ki ga označujejo čustva, spoznanja in težnja k ustreznemu 

vedenju (Musek in Pečjak, 2001). Ocenjevanje je lahko pozitivno ali pa negativno. 

Stališča se v nas oblikujejo na osnovi naših prepričanj. Stališča so tudi tista, ki bodo 
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usmerila naše dejanje v dobri ali slabi smeri. Stališča usmerjajo naše počutje v svetu in 

obratno, saj se spremembe v socialnem svetu najprej odrazijo v naših stališčih, ki nato 

vplivajo na naša dejanja in vedenjske oblike. Ker so stališča tesno povezana z našim 

obnašanjem jim pripisujejo zelo pomembno vlogo za izoblikovanje predstav o nas 

samih, ter o drugih okoli nas (Tomažič, 2010). 

Značilnost stališč: 

 Dispozicijski karakter – so trajna duševna pripravljenost za določen način 

reagiranja  vplivajo na obnašanje 

 Pridobljenost – pridobimo jih skozi življenje, v procesih socializacije 

 Delovanje na obnašanje – imajo direkten in dinamičen vpliv na obnašanje, 

vplivajo tudi na doslednost in konsistentnost našega obnašanja (Tomažič, 2010). 

Stališče je sestavljeno iz 3 komponent: 

 ZAZNAVNA komponenta  sestavljajo jo znanja, izkušnje, informacije, 

vrednote, obsodbe in argumenti v zvezi z nekim objektom, dogodkom, osebo ali 

situacijo, o kateri si oblikujemo stališče. Vsako stališče naj bi temeljilo na 

znanju in poznavanju situacije in stvari, do katerih izražamo stališče (Ule, 2009). 

 ČUSTVENA komponenta  sestavljajo jo pozitivna ali negativna občutja in 

ocenjevanje objektov stališč. Te so navadno jeza, simpatija, obžalovanje, 

zaničevanje idr., ki jih vzbudi določena oseba, stvar ali dogodek. Navadno sta 

kognitivna in emotivna komponenta usklajeni, kadar nista, pa govorimo o 

spremembi stališča (Ule, 2009). 

 VEDENJSKA komponenta  gre za neko težnjo posameznika po delovanju na 

določen način glede na objekt stališča (podpremo tiste objekte, do katerih 

imamo pozitivna stališča, oziroma preprečimo situacije, do katerih imamo 

negativno stališče) (Ule, 2009). 

 

2.4 STALIŠČA IN ZNANJE O GENSKO SPREMENJENIH 

ORGANIZMIH 

Razvoj znanosti in tehnologije se skozi zgodovino eksponentno povečeuje. Ravno 

biotehnologija se je v zadnjih desetletjih hitro razvijala in dosegla velik napredek. 

Gensko spremenjeni organizmi predstavljajo predmet mnogih znanstvenih, političnih in 

družbenih razprav v svetu. Države članice Evropske unije se ukvarjajo z njihovo 

uporabo, prednostmi, tveganji, varnostjo in omejitvami. Evropska družba ima pravico 

do vsebinskih informacij in izobraževanj, ki so povezana z gensko spremenjenimi 

organizmi, biotehnologijo, a vse kaže na to, da so le ti zavedeni s strani nasprotujočih si 

stališč. 

 Zaradi negativno označenega odnosa javnosti do biotehnologije (GSO) v 

Evropski uniji so Pardo, Midden in Miller (2002) v svoji raziskavi poskušali narediti 

model, s pomočjo katerega bi bilo mogoče ocenjevati raven ozaveščenosti in znanja 
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biotehnologije v Evropi, presojati stabilnost in globino ocenjevalnih dojemanj, ter za 

raziskovanje vloge socialno-demografskih spremenljivk, spremenljivk znanja in 

splošnih vedenjskih shem za razumevanje koristi in tveganj biotehnologije. Svetovni 

nazor je zelo pomemben pri oblikovanju pozitivnega odnosa javnosti in po mnenju 

omenjenih avtorjev bi moralo biti na omenjenem področju narejenih več raziskav. 

 Poljski znanstveniki so raziskali, kakšna je raven znanja in kakšna so stališča 

državljanov do gensko spremenjenih organizmov in do njihove uporabe. Rahlo 

odobravanje se je pokazalo za uporabo GSO v medicini in farmaciji, kjer naj bi bilo 

največ koristi. Večina anketirancev pa je bila proti proizvodnji in distribuciji GSO v 

prehranskih izdelkih. Tisti, ki so bili pripravljeni sprejeti GSO – živila, so zahtevali, da 

so le-ta označena. Ugotovili so, da je večina tistih, ki so v raziskavi sodelovali, priznala, 

da je njihovo znanje o GSO nezadovoljivo oz. pomanjkljivo, ter da bi si ga želi 

izboljšati in nadgraditi, ter da pričakujejo, da se bodo učitelji, profesorji in raziskovalci 

aktivno vključili v ta proces (Rzymski, Krolczyk, 2016). 

 Aleksejeva (2014) je želela izvedeti, kakšna so stališča evropskih strokovnjakov 

do GSO, saj je splošno znano, da imajo ti več znanja in izkušenj na področju 

biotehnologije in genskega inženiringa. Svojo hipotezo, da stališča strokovnjakov niso 

tako ekstremna, kakor stališča navadnega potrošnika, je potrdila, saj so strokovnjaki 

podprli uporabo GSO, ker naj bi bili ti varni za uporabo.  

 Zaradi povečevanja zaskrbljenost o varnosti hrane med potrošniki sta Šorgo in 

Ambrožič – Dolinšek (2009) v svoji raziskavi poskušala ugotoviti, kakšna so stališča 

bodočih učiteljev biologije in razrednega pouka do uporabe GSO v Sloveniji. Zanimalo 

jih je njihovo znanje in stališča do GSO, kot tudi sprejemanje GSO. Raziskava je bila 

izvedena med tistimi smermi, ki bodo najverjetneje vključevale poučevanje o GSO v 

njihovih bodočih karierah. Z uporabo anonimnega vprašalnika, ki je bil razdeljen na 

štiri dele (osnovni podatki, preverjanje znanja, preverjanje stališč in sprejemanje GSO), 

so ugotovili, da bodoči učitelji sprejemajo uporabo GS rastlin in mikroorganizmov. 

Neodločeni so bili glede uporabe GSO v raziskavah v medicini, nesprejemljiva pa je 

uporaba GSO v povezavi s hrano. Ugotovili so tudi, da obstaja šibka povezava med 

znanjem in stališči, ter znanjem in sprejemanjem GSO. Močna povezanost pa se je 

pokazala med stališči in sprejemanjem GSO, iz česar lahko sklepamo, da bodo 

potrošniki s pozitivnimi stališči bolje sprejeli uporabo GSO, kakor tisti, ki imajo 

negativna stališča do GSO. Pomembna ugotovitev za bodoče generacije študentov je 

bila tudi ta, da so anketirani bodoči učitelji imeli osnovno znanje o GSO, a le to ni bilo 

zadovoljivo. Zato sta avtorja predlagala, da bi bilo potrebno študijski program razširiti 

in poglobiti, ter vključiti informacije o moderni biotehnologiji in genetiki. Na podlagi 

raziskave sta Šorgo in Ambrožič – Dolinšek sklepala, da anketirani bodoči učitelji niso 

pripravljeni za poučevanje omenjenih vsebin.  

 Gardner-Grant in Troelstrup (2014) sta z obsežnim pregledom literature želela 

sestaviti okvir, s katerim bi bilo mogoče analizirati in opisati stališča študentov do 

biotehnologije in gensko spremenjenih organizmov. Za učitelje je izziv, kako študentom 

poenostaviti snov, da bi jo le ti najbolje razumeli in znali nato prenesti na svoje učence. 
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Večina literature, povezane s tem, kako študenti razumejo biotehnološke teme, je 

fokusirana na razvoj njihovih stališč do področja in kako to vpliva na njihovo učenje. 

Nastal je nekakšen standardiziran okvir vprašanj kot pomoč za bodoče raziskave na tem 

področju. 

 Sodobna biotehnologija ima velik vpliv na družbo in zahteva informirano 

odločanje in kritičen odnos javnosti. Anonimna anketa je bila uporabljena za 

raziskovanje odnosa bolgarskih dijakov, starih od petnajst do devetnajst let. Razdeljeni 

so bili na dve skupini, glede na to, ali so biologijo izbrali kot obvezni izbirni predmet. 

Tisti, ki so izbrali biologijo kot obvezni izbirni predmet, so bili na primer manj 

naklonjeni genskemu presajanju. Manj tvegano pa se jim je zdelo terapevtsko kloniranje 

človeških izvornih celic in prenos genov v rastline, kakor tistim, ki biologije niso izbrali 

za obvezni izbirni predmet. Skupni rezultati so pokazali, da se učenčeva stališča do 

biotehnologije spreminjajo glede na vrsto organizma in namen uporabe genskih 

tehnologij (Kolarova, 2011). 

 V veliki količini informacij učenci, študenti in pedagoški delavci pogosto 

razvijejo alternativne predstave o bioloških konceptih, ki kasneje otežujejo 

kakovostnejše učenje. Ker naj bi temeljile na osebnih izkušnjah, jih je težje spreminjati 

oziroma odpravljati (Sedej, 2015). Černe – Hladnik in sod.(2012) je zanimalo, ali je 

obsojanje biotehnologije in njenih etičnih vidikov povezano z znanjem študentov o 

biotehnologiji. Zanimalo jih je, kakšna je povezava med predznanjem študentov o 

molekularni in humani genetiki, ter njihovimi stališči do štirih specifičnih 

biotehnoloških postopkov (Bt – koruza, gensko spremenjen losos, somatska in genska 

terapija). Raziskava, ki je bila narejena med štiristosedemdesetimi slovenskimi študenti, 

je pokazala jasne razlike med spoloma in povezanostjo predznanja in stališč. Dekleta z 

boljšim znanjem genetike so izrazila višjo zaskrbljenost do uporabe biotehnoloških 

postopkov kakor fantje. Ugotovili pa so tudi, da študentje s slabim predznanjem ne 

kažejo velikega zanimanja oz. strahu do uporabe biotehnoloških postopkov. Klop in 

Severies (2007) ugotavljata, da le majhen odstotek (22%) študentov z več znanja 

pozitivno obravnava biotehnologijo in njene pozitivne vplive, ki nam jih prinaša. 

Študente sta označila za ''samozavestne podpornike biotehnologije''. Nekatere študije pa 

so tudi pokazale, da ljudje z osnovnim znanjem lažje izrazijo svoja stališča do 

biotehnologije, ne glede na to, ali je njihovo stališče pozitivno ali negativno. 

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

izziv, saj morajo povezovati znanja na več ravneh biološke organizacije, to pa zahteva 

ogromno predznanja. Kljub temu, da so teme genetike in biotehnologije zanimive, so te 

vsebine precej zahtevne za učenje in razumevanje ( Starbek in sod, 2010). Ko so v 

Afriki na podeželju ugotavljali, kakšno je znanje genetike med učenci, so spoznali, da 

imajo povsem napačne predstave o vsebinah, a avtorji niso razumeli, zakaj je do 

napačnih predstav sploh prišlo. Domnevali so, da naj bi bili zanje krivi predhodni 

učitelji, vrstniki in zastarela literatura, iz katere so se učili (Kibuka-Sebitosi, 2007). 

 V času zgodnjih devetdesetih se je pojavil interes in tudi zaskrbljenost nad tem, 

kakšno je razumevanje znanosti med splošno populacijo. Prvi standardi, v katerih so bili 
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vključeni tudi cilji, ki predvidevajo razumevanje delovanja znanost in znanstvenega 

raziskovanja, so bili uvedeni leta 1989. Kot rezultat so te vsebine postale obvezni del 

učnega načrta za vse osnovnošolce in dijake. Njihov namen je bil sestaviti dokument z 

osnovnimi podatki, ki bi bili uporabni za tiste, ki želijo sodelovati pri skupnem 

razvijanju in razumevanju genetike (učitelji, znanstveni komunikatorji in drugi). Leta 

2000 izvedena študija v Angliji je pokazala, da imajo tamkajšnji študenti, bodoči 

učitelji, zelo slabo znanje genetike, ter ne razumejo dovolj njihovega učnega načrta 

(Lewis, 2000). 

 Raziskave, ki so preverjale stališča učencev do GSO, so pokazale, da imajo 

ljudje v različnih državah zelo različna stališča. Šorgo, Ambrožič-Dolinšek, Tomažič in 

Janžekovič (2011) ugotavljajo, da je biti učitelj Biologije vedno bolj težko. Sam poklic 

in splošno nezanimanje ter upad interesa za znanost in znanstveno kariero vpliva na to, 

da se vse manj mladih odloča za študij na tem področju. Količina novih spoznanj v 

znanosti se vsakih nekaj let podvoji in to novo znanje se vedno znova dodaja že 

obstoječemu. Na podlagi desetih splošnih čustev (strah, jeza, veselje, gnus, žalost, 

sramota, krivda, zanimanje, presenečenje in interes) so poskušali ugotoviti, kakšna 

čustva gojijo študenti do GSO. V največji meri so bili izraženi interes, presenečenje in 

veselje do učenja o GSO (čustva motivacije). Študenti in dijaki so pokazali interes za 

teme, povezane z GSO, medtem ko tega pri učencih v osnovnih šolah še ni zaslediti. 

 Da imajo učenci zelo nizko znanje genetike po končanem šolanju sta ugotovila 

tudi Banet in Ayuso (2000). Dijaki srednjih šol (15-16 let) so pokazali slabo poznavanje 

temeljnih bioloških konceptov. Težave so se pokazale že pri razumevanju, da je celica 

osnovni gradnik vsega živega. Posledično od njih ni mogoče pričakovati, da bodo 

razumeli teme, povezane z dednimi informacijami in dedovanjem, kot tudi ne tem, 

povezanih z biotehnologijo in GSO.  

3. NAMEN ŠTUDIJE 

Nova znanja na področju biotehnologije danes omogočajo ustvarjanje gensko 

spremenjenih organizmov, s katerimi lahko zdravimo nekoč neozdravljive bolezni. 

Kljub vsem prednostim, ki nam jih uporaba gensko spremenjenih organizmov prinaša, 

pa v družbo prinaša tudi veliko dvomov in etičnih vprašanj in pomislekov. 

V šoli naj bi učenci poleg pridobivanja splošnih bioloških znanj razvijali tudi 

odgovoren odnos do dogajanj v družbi. Zato naj bi tudi pri pouku biologije učenci 

oblikovali stališča, ki temeljijo na poznavanju znanstvenih spoznanj in bi morali znati 

ločevati znanstvene od psevdoznanstvenih razlag.  

Učitelji naj bi pri razlagi vsebin izražali nevtralna stališča in na tak način 

poskušali vplivati na oblikovanje stališč učencev, ki so povezana z uporabo gensko 

spremenjenih organizmov v naših življenjih in družbi.  

 

S pomočjo anketnega vprašalnika smo pri osnovnošolcih izbranih osnovnih šol 

celjske in belokranjske regije preverili njihova stališča do gensko spremenjenih 

organizmov. Ker so vsebine genetike in biotehnologije za učence dokaj zahtevne in 
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abstraktne, ter vnašajo v družbo mnoga vprašanja in dvome,  nas je zanimalo, kakšna so 

stališča učencev do gensko spremenjenih organizmov. V naši raziskavi smo uporabili 

vprašalnik, ki je bil prirejen po raziskavah Šorgo in sod. (2004), ter Janže (2014). 

4. METODE IN MATERIALI 

4.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Zastavili smo pet raziskovalnih vprašanj, s katerimi smo preverili: 

1. kakšna so stališča učencev osmih in devetih razredov iz dveh slovenskih 

regij do GSO, 

2. ali obstajajo razlike v stališčih učencev do gensko spremenjenih organizmov 

glede na regijo šolanja,  

3. ali obstajajo razlike v stališčih učencev do gensko spremenjenih organizmov 

glede na nivo izobraževanja,  

4. ali obstajajo razlike v stališčih učencev do gensko spremenjenih organizmov 

glede na to, ali so se v šoli učili o GSO,  

5. ali obstajajo razlike v stališčih do gensko spremenjenih organizmov med 

fanti in dekleti. 

4.2 RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA 

Vsebine učnega načrta osmega razreda ne zajemajo vsebin biotehnologije ali GSO. 

S temi vsebinami se učenci prvič srečajo v devetem razredu. Osmošolci so bili v 

raziskavo vključeni kot kontrolna skupina, saj nas je zanimalo, ali obstajajo razlike v 

stališčih med učenci, ki se še niso učili o GSO in tistimi, ki so se z omenjenimi 

vsebinami pri pouku že srečali.  

 V teoretičnem delu magistrske naloge je bila uporabljena metoda analize literature. 

Podrobno smo analizirali cilje v učnem načrtu Biologija ter priredili vprašalnik za 

preverjanje stališč do gensko spremenjenih organizmov (Bohanec in sod., 2004, Janže 

2014). Do posamezne trditve so se učenci opredelili na podlagi pet stopenjske Likertove 

lestvice ( 1 – se nikakor ne strinjam, 5 – se popolnoma strinjam)(tabela 4). 

V empiričnem delu magistrske naloge pa je bila izvedena raziskava, v katero bodo 

vključene učenke in učenci osmih in devetih razredov izbranih osnovnih šol celjske in 

belokranjske regije.  

4.2.1 Vzorec 

V raziskavo je bilo vključenih 283 učencev 8. in 9. razreda iz šestih osnovnih šol iz 

dveh slovenskih regij. Starost učencev, ki smo jih vključili v raziskavo, je bila od 12 do 

14 let (tabela 2). Anketiranje smo izvedli v času rednega pouka biologije, zato je vzorec 

neslučajnostni namenski. Ker je bil uporabljen že standardiziran vprašalnik, 

eksperimentalna skupina ni bila potrebna. 
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Tabela 2: Deskriptivna statistika vzorca glede na spol in razred učencev 

8. razred 9. razred 

Moški Ženske Moški Ženske 

58 48 75 102 

106 177 

Skupaj: 283 

 

4.2.2 Opis postopka zbiranja in obdelave podatkov 

Za preverjanje in ugotavljanje stališč učenk in učencev do gensko spremenjenih 

organizmov smo uporabili kvantitativno metodo pridobivanja podatkov in sicer anketni 

vprašalnik (Priloga 1), ki je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del vprašalnika je zajemal 

podatke o anketirancu (razred, spol, ali je že slišal za GSO, ali so se o GSO v šoli učili, 

kje je dobil informacije o GSO, itn.). Drugi del vprašalnika pa je vseboval 22 trditev, s 

pomočjo katerih smo preverili stališča učencev dveh slovenskih regij do gensko 

spremenjenih organizmov. Trditve so prikazane v tabeli 3.  

Grobi podatki so bili najprej vneseni v program Microsoft Office Excel. Od 

koder smo jih nato prenesli v statistični program SPSS.  Statistična analiza je temeljila 

na osnovni deskriptivni statistiki (frekvenčna porazdelitev podatkov, aritmetična 

sredina, standardni odklon, standardne napake) in inferenčni statistiki (ustrezni 

parametrični ali neparametrični preizkusi) (SPSS, 2006). Z uporabo inferenčne statistike 

smo ugotavljali, ali obstajajo statistično pomembne razlike v ocenah anketirancev glede 

na določene neodvisne spremenljivke (Kožuh, 2000; Kožuh in Vogrinec, 2009). 

Tabela 3: Trditve za preverjanje stališč učenk in učencev o gensko spremenjenih organizmih 

N Trditev  Ocena  

1 Rad(a) bi se učil(a) o gensko spremenjenih organizmih. 1 2 3 4 5 

2 Če bi ugotovil(a), da podarjena čokolada vsebuje maščobe iz gensko 

spremenjene rastline, bi jo vrgel(la) stran. 

1 2 3 4 5 

3 Bolje bi bilo spodbujati ekološko/organsko kmetijstvo, kot pridelavo gensko 

spremenjene hrane. 

1 2 3 4 5 

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

zdravljenje z gensko terapijo. 

1 2 3 4 5 

5 V šoli bi morali več časa nameniti spoznavanju gensko spremenjenih 

organizmov. 

1 2 3 4 5 

6 Gensko spreminjanje rastlinskih celic je bolj sprejemljivo kot spreminjanje 

živalskih celic. 

1 2 3 4 5 

7 Na lastnem vrtu bi zasadil(a) tudi gensko spremenjene rastline. 1 2 3 4 5 

8 Rad(a) bi spoznaval(a) načine uporabe gensko spremenjenih organizmov. 1 2 3 4 5 
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9 Pod nobenim pogojem ne bi kupoval(a) živil, ki vsebujejo GSO. 1 2 3 4 5 

10 Rad(a)  bi spoznal(a)  kako pridobivamo gensko spremenjene organizme. 1 2 3 4 5 

11 Raje bi pojedel(la) živila iz gensko spremenjenih organizmov, če bi bila ta bolj 

zdrava od živil pridobljenih na klasičen  način. 

1 2 3 4 5 

12 Ujezilo bi me, če na policah trgovine ne bi bila označena živila, ki vsebujejo 

GSO. 

1 2 3 4 5 

13 Menim, da imam dovolj znanja o gensko spremenjenih organizmih. 1 2 3 4 5 

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

prepovedati. 

1 2 3 4 5 

15 Kupil(a)  bi gensko spremenjeno žival, če bi vedel(a), da se sveti v temi. 1 2 3 4 5 

16 Podpiram zdravljenje z matičnimi celicami. 1 2 3 4 5 

17 Bojim se kakršnegakoli srečanja z gensko spremenjenimi organizmi. 1 2 3 4 5 

18 Rad(a) bi gledal(a) poljudno – znanstvene oddaje, ki predstavljajo gensko 

spremenjene organizme. 

1 2 3 4 5 

19 Sprememba genov v zarodku zaradi zdravljenja genskih bolezni je zame 

sprejemljiva. 

1 2 3 4 5 

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

živali. 

1 2 3 4 5 

21 Gensko spreminjanje organizmov ni etično. 1 2 3 4 5 

22 Želim si, da bi lahko izbral(a), kakšno barvo oči ali las bi imeli moji otroci. 1 2 3 4 5 

 

Tabela 4: Vrednosti 5 - stopenjske Likertove lestvice 

 

 

 

 

 

 

Pomen oznak:  

 M – aritmetična sredina 

 SN – standardna napaka 

 Z – standardna vrednost 

 p – statistična pomembnost 

Vrednosti Pomen vrednosti 

1 

2 

3 

4 

5 

se nikakor ne strinjam 

se ne strinjam 

nimam posebnega mnenja 

se strinjam 

se popolnoma strinjam 
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5. REZULTATI 

Rezultati raziskave vključujejo analizo posameznih trditev stališč za celoten vzorec ter 

glede na regijo šolanja, razred, glede na to, ali so se že učili o GSO v šoli in glede na 

spol. 

5.1 ANALIZA POSAMEZNIH TRDITEV STALIŠČ OSNOVNOŠOLCEV 

CELJSKE IN BELOKRANJSKE REGIJE 

Posamezne trditve stališč (tabela 3) so bile usmerjene tako v pozitivno kot tudi v 

negativno smer.  

 RV 1: Kakšna so stališča učencev osmih in devetih razredov iz dveh slovenskih 

regij do GSO? 

V tabeli 5 je predstavljena frekvenčna porazdelitev ocen za posamezno trditev stališč 

učencev do GSO in njihove uporabe. Iz tabele je razvidno, da so se učenci za večino 

trditev opredeljevali predvsem nevtralno. Najbolj so se strinjali z trditvama 3 (Bolje bi 

bilo spodbujati ekološko/organsko kmetijstvo, kot pridelavo gensko spremenjene hrane.) 

in 12 (Ujezilo bi me, če na policah trgovine ne bi bila označena živila, ki vsebujejo 

GSO.). Najmanj so se strinjali z trditvami 7 (Na lastnem vrtu bi zasadil(a) tudi gensko 

spremenjene rastline.), 15 (Kupil bi gensko spremenjeno žival, če bi vedel, da se sveti v 

temi.), 20 (Ne bi me motilo, če bi mi presadili organ, pridobljen iz gensko spremenjene 

živali.) in 22 (Želim si, da bi lahko izbiral(a),  kakšno barvo oči ali las bi imeli moji 

otroci.) 

Tabela 5: Ocena stališč učenk in učencev do gensko spremenjenih organizmov 

 Posamezna trditev 1 2 3 4 5 M SN 

1. Rad(a) bi se učil(a)  o gensko 

spremenjenih organizmih. 

12,7 10,6 44,9 24,4 7,4 3,03 0,064 

2. Če bi ugotovil(a), da podarjena čokolada 

vsebuje maščobe iz gensko spremenjene 

rastline, bi jo vrgel(a) stran. 

22,7 22,6 29,3 14,5 9,9 2,64 0,075 

3. Bolje bi bilo spodbujati 

ekološko/organsko kmetijstvo, kot 

pridelavo gensko spremenjene hrane. 

3,5 6,0 14,5 19,4 56,5 4,19 0,066 

4. Če bi zbolel(a) zaradi bolezni, povezane z 

gensko spremembo, bi izbral(a) 

zdravljenje z gensko terapijo. 

6,7 9,2 50,5 20,8 12,7 3,24 0,060 

5. V šoli bi morali več časa nameniti 

spoznavanju gensko spremenjenih 

organizmov. 

11,0 16,6 37,1 25,1 10,2 3,07 0,067 

6. Gensko spreminjanje rastlinskih celic je 

bolj sprejemljivo kot spreminjanje 

živalskih celic. 

11,0 13,1 35,7 26,5 13,8 3,19 0,069 

7. Na lastnem vrtu bi zasadil(a) tudi gensko 34,6 23,3 22,3 11,7 8,1 2,35 0,076 
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spremenjene rastline. 

8. Rad(a)  bi spoznaval(a) načine uporabe 

gensko spremenjenih organizmov. 

11,7 15,9 33,2 28,6 10,6 3,11 0,069 

9. Pod nobenim pogojem ne bi kupoval(a) 

živil, ki vsebujejo GSO. 

10,2 21,2 37,5 16,6 14,5 3,04 0,070 

10. Rad(a) bi spoznal(a), kako pridobivamo 

gensko spremenjene organizme. 

7,4 11,7 31,1 32,5 17,3 3,41 0,067 

11. Raje bi pojedel(la) živila iz gensko 

spremenjenih organizmov, če bi bila ta 

bolj zdrava od živil pridobljenih na 

klasičen  način. 

12,0 14,1 29,0 29,0 15,9 3,23 0,073 

12. Ujezilo bi me, če na policah trgovine ne bi 

bila označena živila, ki vsebujejo GSO. 

5,7 7,4 22,6 29,7 34,6 3,80 0,069 

13. Menim, da imam dovolj znanja o gensko 

spremenjenih organizmih. 

18,7 29,7 29,3 16,6 5,7 2,61 0,067 

14. Ustvarjanje GSO je v nasprotju z zakoni 

narave, zato bi ga bilo treba prepovedati. 

9,2 13,1 39,2 19,4 18,7 3,27 0,071 

15. Kupil(a)  bi gensko spremenjeno žival, če 

bi vedel(a), da se sveti v temi. 

43,5 12,7 16,6 8,8 18,4 2,46 0,092 

16. Podpiram zdravljenje z matičnimi 

celicami. 

4,2 7,4 40,6 25,4 22,3 3,54 0,062 

17. Bojim se kakršnegakoli srečanja z gensko 

spremenjenimi organizmi. 

13,1 29,0 42,8 9,5 5,7 2,66 0,060 

18. Rad(a) bi gledal(a) poljudno – znanstvene  

oddaje, ki predstavljajo gensko 

spremenjene organizme. 

12,4 17,7 31,8 26,1 12,0 3,08 0,071 

19. Sprememba genov v zarodku zaradi 

zdravljenja genskih bolezni je zame 

sprejemljiva. 

12,0 17,3 45,2 17,7 7,8 2,92 0,063 

20. Ne bi me motilo, če bi mi presadili organ, 

pridobljen iz gensko spremenjene živali. 

43,1 21,2 16,6 9,2 9,9 2,22 0,080 

21. Gensko spreminjanje organizmov ni 

etično. 

8,1 11,3 49,8 18,7 12,0 3,15 0,062 

22. Želim si, da bi lahko izbral(a), kakšno 

barvo oči ali las bi imeli moji otroci. 

30,4 17,3 21,9 12,4 18,0 2,70 0,087 

 

5.2 ANALIZA POSAMEZNIH TRDITEV STALIŠČ GLEDE NA REGIJO 

ŠOLANJA 

RV 2: Ali obstajajo razlike v stališčih učencev do gensko spremenjenih organizmov 

glede na regijo šolanja? 

Statistično pomembne razlike v stališčih do gensko spremenjenih organizmov med 

učenci celjske in učenci belokranjske regije, so se pokazale pri trditvah z zaporednimi 

številkami 7, 11, 20 in 22 (tabela 6). 
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Tabela 6: Deksriptivna in inferenčna statistika posameznih stališč glede na regijo šolanja učencev. 

 Regija  Mann – 

Whitney U 

preizkus 

Celjska Belokranjska  

N Trditev M SN M SN Z p 

1 Rad(a) bi se učil(a)  o gensko spremenjenih 

organizmih. 

2,94 0,096 3,13 0,083 -1,53 0,124 

2 Če bi ugotovil(a), da podarjena čokolada vsebuje 

maščobe iz gensko spremenjene rastline, bi jo 

vrgel(a) stran. 

2,59 0,103 2,70 0,110 -0,61 0,545 

3 Bolje bi bilo spodbujati ekološko/organsko 

kmetijstvo, kot pridelavo gensko spremenjene 

hrane. 

4,20 0,088 4,19 0,099 -0,41 0,679 

4 Če bi zbolel(a) zaradi bolezni, povezane z gensko 

spremembo, bi izbral(a) zdravljenje z gensko 

terapijo. 

3,28 0,086 3,19 0,084 -1,04 0,299 

5 V šoli bi morali več časa nameniti spoznavanju 

gensko spremenjenih organizmov. 

3,03 0,102 3,12 0,084 -0,62 0,539 

6 Gensko spreminjanje rastlinskih celic je bolj 

sprejemljivo kot spreminjanje živalskih celic. 

3,31 0,102 3,06 0,091 -2,03 0,043 

7 Na lastnem vrtu bi zasadil(a) tudi gensko 

spremenjene rastline. 

2,64 0,116 2,04 0,090 -3,38 0,001 

8 Rad(a)  bi spoznaval(a) načine uporabe gensko 

spremenjenih organizmov. 

3,01 0,102 3,21 0,090 -1,30 0,194 

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

vsebujejo GSO. 

3,03 0,096 3,05 0,101 -0,09 0,924 

10 Rad(a) bi spoznal(a), kako pridobivamo gensko 

spremenjene organizme. 

3,45 0,096 3,36 0,093 -0,65 0,512 

11 Raje bi pojedel(la) živila iz gensko spremenjenih 

organizmov, če bi bila ta bolj zdrava od živil 

pridobljenih na klasičen  način. 

3,36 0,104 3,08 0,100 -2,00 0,045 

12 Ujezilo bi me, če na policah trgovine ne bi bila 

označena živila, ki vsebujejo GSO. 

3,74 0,099 3,87 0,095 -0,72 0,471 

13 Menim, da imam dovolj znanja o gensko 

spremenjenih organizmih. 

2,51 0,097 2,72 0,093 -1,73 0,084 

14 Ustvarjanje GSO je v nasprotju z zakoni narave, 

zato bi ga bilo treba prepovedati. 

3,15 0,101 3,39 0,098 -1,65 0,100 

15 Kupil(a)  bi gensko spremenjeno žival, če bi 

vedel(a), da se sveti v temi. 

2,51 0,124 2,40 0,138 -0,95 0,342 

16 Podpiram zdravljenje z matičnimi celicami. 3,47 0,097 3,61 0,076 -0,74 0,463 

17 Bojim se kakršnegakoli srečanja z gensko 

spremenjenimi organizmi. 

2,72 0,086 2,59 0,083 -0,80 0,422 

18 Rad(a) bi gledal(a) poljudno – znanstvene  oddaje, 

ki predstavljajo gensko spremenjene organizme. 

2,97 0,098 3,20 0,101 -1,61 0,107 

19 Sprememba genov v zarodku zaradi zdravljenja 

genskih bolezni je zame sprejemljiva. 

3,00 0,098 2,83 0,078 -1,35 0,176 

20 Ne bi me motilo, če bi mi presadili organ, 

pridobljen iz gensko spremenjene živali. 

2,54 0,118 1,86 0,098 -4,05 0,000 

21 Gensko spreminjanje organizmov ni etično. 3,20 0,087 3,1 0,088 -0,69 0,488 
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22 Želim si, da bi lahko izbral(a), kakšno barvo oči 

ali las bi imeli moji otroci. 

2,93 0,123 2,46 0,121 -2,64 0,008 

Pri trditvi 7 ''Na lastnem vrtu bi zasadil(a) tudi gensko spremenjene rastline.'' (p = 

0,001) učenci celjske regije izražajo višjo stopnjo strinjanja s trditvijo, kot pa učenci 

belokranjske regije. Pri trditvi 11 ''Raje bi pojedel(la) živila iz gensko spremenjenih 

organizmov, če bi bila ta bolj zdrava od živil pridobljenih na klasičen  način.'' (p = 

0,045) učenci celjske regije izražajo višjo stopnjo strinjanja s trditvijo, kot učenci 

belokranjske regije. Učenci obeh regij so visoke vrednosti (M = 4,20 in M = 4,19) 

navajali pri trditvi 3 ''Bolje bi bilo spodbujati ekološko/organsko kmetijstvo, kot 

pridelavo gensko spremenjene hrane.'' (p = 0,679). S trditvijo 20 ''Ne bi me motilo, če bi 

mi presadili organ, pridobljen iz gensko spremenjene živali.'' (p = <0,001) se bolj 

strinjajo učenci celjske regije, kot pa učenci belokranjske regije. Pri slednji opazimo 

tudi statistično najpomembnejše razlike. Statistično pomembne razlike opazimo tudi pri 

trditvi 22 ''Želim si, da bi lahko izbral(a), kakšno barvo oči ali las bi imeli moji otroci.'' 

(p = 0,008), kjer učenci Celjske regije izražajo nizko a višje strinjanje s trditvijo kakor 

učenci Belokranjske regije. 

Najmanjše razlike, ki niso statistično pomembne, med  učenci celjske in belokranjske 

regije opazimo pri trditvi 9 ''Pod nobenim pogojem ne bi kupoval(a) živil, ki vsebujejo 

GSO'' (p = 0,924), pri kateri učenci belokranjske regije izražajo nekoliko višje 

strinjanje, kakor učenci celjske regije. 

 

Tudi pri trditvi 21 ''Gensko spreminjanje organizmov ni etično.'' (p = 0,488), ni 

statistično pomembnih razlik. Tako učenci celjske kot učenci belokranjske regije nimajo 

posebnega mnenja do etičnosti genskega spreminjanja organizmov. 

 

Na drugo raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo, da obstajajo majhne razlike v 

stališčih učencev do gensko spremenjenih organizmov glede na regijo šolanja, a le pri 

štirih trditvah, zato ne moremo z gotovostjo trditi, da med učenci omenjenih regij 

obstajajo pomembne razlike v oceni stališč do GSO. Pri vseh štirih trditvah so učenci 

celjske regije pokazali višje strinjanje s posamezno trditvijo, kot učenci belokranjske 

regije.  

 

5.3 ANALIZA POSAMEZNIH TRDITEV STALIŠČ GLEDE NA 

NIVO IZOBRAŽEVANJA 

RV 3: Ali obstajajo razlike v stališčih do gensko spremenjenih organizmov glede na 

nivo izobraževanja? 

Statistično pomembne razlike v stališčih do gensko spremenjenih organizmov med 

učenci glede na nivo šolanja so se pokazale pri sedmih trditvah od dvaindvajsetih, in 

sicer pri trditvah z zaporednimi številkami 1, 8, 12, 13, 16, 18 in 22 (tabela 7). 
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Tabela 7: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev stališč glede na nivo 

izobraževanja učencev. 

 Razred Mann – 

Whitney U 

preizkus 

Osmi Deveti 

N Trditev M SN M SN Z p 

1 Rad(a) bi se učil(a)  o gensko spremenjenih 

organizmih. 

2,78 0,114 3,18 0,074 -2,95 0,003 

2 Če bi ugotovil(a), da podarjena čokolada vsebuje 

maščobe iz gensko spremenjene rastline, bi jo 

vrgel(a) stran. 

2,58 0,118 2,68 0,097 -0,61 0,543 

3 Bolje bi bilo spodbujati ekološko/organsko 

kmetijstvo, kot pridelavo gensko spremenjene 

hrane. 

4,07 0,119 4,27 0,078 -1,16 0,246 

4 Če bi zbolel(a) zaradi bolezni, povezane z gensko 

spremembo, bi izbral(a) zdravljenje z gensko 

terapijo. 

3,20 0,107 3,26 0,072 -0,39 0,696 

5 V šoli bi morali več časa nameniti spoznavanju 

gensko spremenjenih organizmov. 

2,95 0,112 3,14 0,083 -1,16 0,247 

6 Gensko spreminjanje rastlinskih celic je bolj 

sprejemljivo kot spreminjanje živalskih celic. 

3,14 0,115 3,22 0,087 -0,50 0,617 

7 Na lastnem vrtu bi zasadil(a) tudi gensko 

spremenjene rastline. 

2,32 0,123 2,37 0,098 -0,27 0,789 

8 Rad(a)  bi spoznaval(a) načine uporabe gensko 

spremenjenih organizmov. 

2,91 0,121 3,23 0,081 -2,13 0,033 

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

vsebujejo GSO. 

3,00 0,114 3,06 0,088 -0,19 0,848 

10 Rad(a) bi spoznal(a), kako pridobivamo gensko 

spremenjene organizme. 

3,40 0,121 3,41 0,079 -0,27 0,791 

11 Raje bi pojedel(la) živila iz gensko spremenjenih 

organizmov, če bi bila ta bolj zdrava od živil 

pridobljenih na klasičen  način. 

3,08 0,123 3,32 0,090 -1,63 0,102 

12 Ujezilo bi me, če na policah trgovine ne bi bila 

označena živila, ki vsebujejo GSO. 

3,62 0,114 3,91 0,086 -2,19 0,029 

13 Menim, da imam dovolj znanja o gensko 

spremenjenih organizmih. 

2,32 0,117 2,78 0,080 -3,47 0,001 

14 Ustvarjanje GSO je v nasprotju z zakoni narave, 

zato bi ga bilo treba prepovedati. 

3,24 0,109 3,28 0,092 -0,32 0,751 

15 Kupil(a)  bi gensko spremenjeno žival, če bi 

vedel(a), da se sveti v temi. 

2,61 0,148 3,37 0,118 -1,53 0,126 

16 Podpiram zdravljenje z matičnimi celicami. 3,41 0,097 3,62 0,080 -1,96 0,050 

17 Bojim se kakršnegakoli srečanja z gensko 

spremenjenimi organizmi. 

2,77 0,100 2,59 0,075 -1,38 0,169 

18 Rad(a) bi gledal(a) poljudno – znanstvene  oddaje, 

ki predstavljajo gensko spremenjene organizme. 

2,85 0,115 3,21 0,088 -2,50 0,012 

19 Sprememba genov v zarodku zaradi zdravljenja 

genskih bolezni je zame sprejemljiva. 

2,94 0,105 2,90 0,080 -0,39 0,691 

20 Ne bi me motilo, če bi mi presadili organ, 

pridobljen iz gensko spremenjene živali. 

2,18 0,122 2,24 0,105 -0,04 0,968 

21 Gensko spreminjanje organizmov ni etično. 3,17 0,110 3,14 0,074 -0,09 0,921 
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22 Želim si, da bi lahko izbral(a), kakšno barvo oči ali 

las bi imeli moji otroci. 

2,97 0,148 2,54 0,106 -2,28 0,022 

 

Pri trditvi 1 ''Rad bi se učil o gensko spremenjenih organizmih.'' (p = 0,003) učenci 

devetega razreda izražajo višje strinjanje s trditvijo, kot učenci osmega razreda. Pri 

trditvi 8 ''Rad bi spoznaval(a) načine uporabe gensko spremenjenih organizmov.'' (p = 

0,033) učenci devetega razreda izražajo višje strinjanje s trditvijo, kot učenci osmega 

razreda. Pri trditvi 12 ''Ujezilo bi me, če na policah trgovine ne bi bila označena živila, 

ki vsebujejo GSO.'' (p = 0,029) so znova učenci devetega razreda izrazili višje strinjanje 

s trditvijo, kot učenci osmega razreda. Zelo podobne vrednosti (M = 3,40 in M = 3,41 ) 

so izrazili učenci obeh nivojev izobraževanja pri trditvi 10 ''Rad(a) bi spoznal(a) kako 

pridobivamo gensko spremenjene organizme.'' (p = 0,791). S trditvami 13 ''Menim, da 

imam dovolj znanja o gensko spremenjenih organizmih.'' (p= 0,001), 16 ''Podpiram 

zdravljenje z matičnimi celicami.'' (p = 0,050) in 18 ''Rad(a) bi gledal(a) poljudno – 

znanstvene oddaje, ki predstavljajo gensko spremenjene organizme.'' (p = 0,012) se bolj 

strinjajo učenci devetega razreda, kot pa učenci osmega razreda. Pri trditvi 22 ''Želim si, 

da bi lahko izbral(a), kakšno barvo oči ali las bi imeli moji otroci.'' (p = 0,022) pa so 

višje strinjanje s trditvijo izrazili učenci osmega razreda, kot učenci devetega razreda. 

Na tretje raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo, da obstajajo razlike v stališčih 

učencev do gensko spremenjenih organizmov glede na nivo izobraževanja, saj so se 

statistično pomembne razlike med ocenami učencev osmega in devetega razreda  

pojavile pri sedmih trditvah (~1/3 trditev). Ugotovili smo, da so se devetošolci bolj 

pripravljeni učiti o GSO kakor osmošolci, so bolj proti neoznačevanju GSO hrane, manj 

se strinjajo z uporabo genskega inženirstva za izbiro lastnosti svojih otrok in malo bolj 

kot osmošolci podpirajo zdravljenje z matičnimi celicami. 

5.4 ANALIZA POSAMEZNIH TRDITEV STALIŠČ GLEDE NA TO ALI 

SO SE V ŠOLI O GSO UČILI ALI NE 

 

RV 4: Ali obstajajo razlike v stališčih do gensko spremenjenih organizmov glede na to 

ali so se v šoli učili o GSO? 

Statistično pomembne razlike v stališčih do gensko spremenjenih organizmov med 

učenci glede na njihovo predznanje oziroma ali so se o gensko spremenjenih 

organizmih v šoli učili ali ne, so se pokazale pri le dveh trditvah, in sicer pri trditvi 3 in 

trditvi 18 (tabela 8). 
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Tabela 8: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev stališč glede na to ali so se v šoli 

učili o GSO ali ne. 

 V šoli smo se učili o GSO Mann – 

Whitney U 

preizkus 
Ne Da 

N Trditev M SN M SN Z p 
1 Rad(a) bi se učil(a)  o gensko spremenjenih 

organizmih. 

2,85 0,125 3,11 0,074 -1,84 0,066 

2 Če bi ugotovil(a), da podarjena čokolada 

vsebuje maščobe iz gensko spremenjene 

rastline, bi jo vrgel(a) stran. 

2,54 0,131 2,69 0,091 -0,84 0,402 

3 Bolje bi bilo spodbujati ekološko/organsko 

kmetijstvo, kot pridelavo gensko spremenjene 

hrane. 

3,96 0,134 4,29 0,074 -2,13 0,034 

4 Če bi zbolel(a) zaradi bolezni, povezane z 

gensko spremembo, bi izbral(a) zdravljenje z 

gensko terapijo. 

3,38 0,117 3,18 0,070 -1,56 0,118 

5 V šoli bi morali več časa nameniti 

spoznavanju gensko spremenjenih 

organizmov. 

3,00 0,130 3,10 0,078 -0,60 0,545 

6 Gensko spreminjanje rastlinskih celic je bolj 

sprejemljivo kot spreminjanje živalskih celic. 

3,07 0,132 3,24 0,081 -0,98 0,327 

7 Na lastnem vrtu bi zasadil(a) tudi gensko 

spremenjene rastline. 

2,33 0,137 2,36 0,092 -0,08 0,932 

8 Rad(a)  bi spoznaval(a) načine uporabe 

gensko spremenjenih organizmov. 

3,00 0,133 3,15 0,080 -1,00 0,317 

9 Pod nobenim pogojem ne bi kupoval(a) živil, 

ki vsebujejo GSO. 

3,06 0,130 3,03 0,082 -0,32 0,751 

10 Rad(a) bi spoznal(a), kako pridobivamo 

gensko spremenjene organizme. 

3,31 0,138 3,45 0,076 -0,54 0,589 

11 Raje bi pojedel(la) živila iz gensko 

spremenjenih organizmov, če bi bila ta bolj 

zdrava od živil pridobljenih na klasičen  

način. 

3,20 0,139 3,24 0,085 -0,25 0,806 

12 Ujezilo bi me, če na policah trgovine ne bi 

bila označena živila, ki vsebujejo GSO. 

3,65 0,128 3,86 0,081 -1,51 0,132 

13 Menim, da imam dovolj znanja o gensko 

spremenjenih organizmih. 

2,43 0,138 2,68 0,076 -1,92 0,055 

14 Ustvarjanje GSO je v nasprotju z zakoni 

narave, zato bi ga bilo treba prepovedati. 

3,25 0,121 3,27 0,087 -0,10 0,919 

15 Kupil(a)  bi gensko spremenjeno žival, če bi 

vedel(a), da se sveti v temi. 

2,60 0,163 2,40 0,112 -1,22 0,224 

16 Podpiram zdravljenje z matičnimi celicami. 3,43 0,109 3,59 0,076 -1,37 0,169 

17 Bojim se kakršnegakoli srečanja z gensko 

spremenjenimi organizmi. 

2,71 0,111 2,63 0,072 -0,49 0,618 

18 Rad(a) bi gledal(a) poljudno – znanstvene  

oddaje, ki predstavljajo gensko spremenjene 

2,87 0,128 3,17 0,084 -2,02 0,044 
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organizme. 

19 Sprememba genov v zarodku zaradi 

zdravljenja genskih bolezni je zame 

sprejemljiva. 

3,00 0,120 2,88 0,075 -0,60 0,338 

20 Ne bi me motilo, če bi mi presadili organ, 

pridobljen iz gensko spremenjene živali. 

2,29 0,147 2,19 0,096 -0,69 0,492 

21 Gensko spreminjanje organizmov ni etično. 3,15 0,127 3,15 0,070 -0,26 0,792 

22 Želim si, da bi lahko izbral(a), kakšno barvo 

oči ali las bi imeli moji otroci. 

2,93 0,161 2,61 0,103 -1,68 0,092 

 

Pri trditvi 3 ''Bolje bi bilo spodbujati ekološko/organsko kmetijstvo, kot pridelavo 

gensko spremenjene hrane.'' (p = 0,034) učenci, ki so se v šoli učili o gensko 

spremenjenih organizmih, izražajo višje strinjanje s trditvijo, kot učenci, ki se o gensko 

spremenjenih organizmih še niso učili. Pri trditvi 18 ''Rad(a) bi gledal(a) poljudno – 

znanstvene oddaje, ki predstavljajo gensko spremenjene organizme.'' (p = 0,044) so 

prav tako višje strinjanje s trditvijo izrazili učenci, ki so se o gensko spremenjenih 

organizmih v šoli že učili, kot pa učenci, ki se o gensko spremenjenih organizmih še 

niso učili.  

Statistično nepomembne manjše razlike med učenci, ki so se o gensko spremenjenih 

organizmih v šoli učili in tistimi, ki se niso, opazimo pri trditvi 9 ''Pod nobenim 

pogojem ne bi kupoval (a) živil, ki vsebujejo GSO'' (p = 0,751),  pri kateri učenci, ki se o 

gensko spremenjenih organizmih v šoli še niso učili, izražajo nekoliko višje strinjanje s 

trditvijo o kupovanju gensko spremenjenih organizmov, kakor učenci, ki so se o gensko 

spremenjenih organizmih v šoli že učili. Tudi pri trditvi 11 ''Raje bi pojedel(la) živila iz 

gensko spremenjenih organizmov, če bi bila ta bolj zdrava od živil pridobljenih na 

klasičen  način.'' (p = 0,806), ni statistično pomembnih razlik. Tako učenci, ki so se o 

gensko spremenjenih organizmih v šoli učili, kot tisti, ki se niso,  nimajo posebnega 

mnenja o tem, ali bi rajši pojedli živila iz gensko spremenjenih organizmov, če bi bila 

bolj zdrava od živil, pridobljenih na klasičen način. 

Na četrto raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo, da v celoti ne obstajajo razlike v 

stališčih učencev do gensko spremenjenih organizmov glede na to, ali so se o GSO že 

učili ali ne, saj smo statistično pomembne razlike v ocenah stališč ugotovili le pri dveh 

trditvah. Pri obeh trditvah so učenci, ki so se o gensko spremenjenih organizmih v šoli 

učili, izrazili višje strinjanje s posamezno trditvijo, kot učenci, ki se o gensko 

spremenjenih organizmih v šoli niso učili. 
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5.5 ANALIZA POSAMEZNIH TRDITEV STALIŠČ GLEDE NA SPOL 

RV 5: Ali obstajajo razlike v stališčih do gensko spremenjenih organizmov glede na 

spol? 

Statistično pomembne razlike v stališčih do gensko spremenjenih organizmov med 

učenci glede spol so se pokazale pri osmih trditvah, in sicer pri trditvah z zaporednimi 

številkami 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12  in 15 (tabela 9). 

Tabela 9: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev stališč glede na spol. 

 Spol  Mann – 

Whitney U 

preizkus 
Ženski Moški  

N Trditev M SN M SN Z p 
1 Rad(a) bi se učil(a)  o gensko spremenjenih 

organizmih. 

3,30 0,78 2,73 0,09 -

4,23 
<0,001 

2 Če bi ugotovil(a), da podarjena čokolada vsebuje 

maščobe iz gensko spremenjene rastline, bi jo 

vrgel(a) stran. 

2,79 0,10 2,48 0,11 -

2,05 
0,040 

3 Bolje bi bilo spodbujati ekološko/organsko 

kmetijstvo, kot pridelavo gensko spremenjene 

hrane. 

4,37 0,08 3,99 0,11 -

2,57 
0,010 

4 Če bi zbolel(a) zaradi bolezni, povezane z gensko 

spremembo, bi izbral(a) zdravljenje z gensko 

terapijo. 

3,29 0,08 3,17 0,09 -

1,11 

0,268 

5 V šoli bi morali več časa nameniti spoznavanju 

gensko spremenjenih organizmov. 

3,15 0,08 2,98 0,11 -

1,08 

0,278 

6 Gensko spreminjanje rastlinskih celic je bolj 

sprejemljivo kot spreminjanje živalskih celic. 

3,15 0,09 3,24 0,09 -

0,65 

0,513 

7 Na lastnem vrtu bi zasadil(a) tudi gensko 

spremenjene rastline. 

2,17 0,09 2,56 0,12 -

2,24 
0,025 

8 Rad(a)  bi spoznaval(a) načine uporabe gensko 

spremenjenih organizmov. 

3,24 0,08 2,95 0,19 -

1,89 

0,058 

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

vsebujejo GSO. 

3,17 0,09 2,89 0,10 -

2,12 
0,034 

10 Rad(a) bi spoznal(a), kako pridobivamo gensko 

spremenjene organizme. 

3,57 0,08 3,22 0,11 -

2,19 
0,028 

11 Raje bi pojedel(la) živila iz gensko spremenjenih 

organizmov, če bi bila ta bolj zdrava od živil 

pridobljenih na klasičen  način. 

3,28 0,09 3,17 0,11 -

0,69 

0,490 

12 Ujezilo bi me, če na policah trgovine ne bi bila 

označena živila, ki vsebujejo GSO. 

3,94 0,09 3,65 0,10 -

2,15 
0,031 

13 Menim, da imam dovolj znanja o gensko 

spremenjenih organizmih. 

2,55 0,08 2,67 0,11 -

0,66 

0,508 

14 Ustvarjanje GSO je v nasprotju z zakoni narave, 

zato bi ga bilo treba prepovedati. 

3,34 0,09 3,18 0,10 -

1,05 

0,293 

15 Kupil(a)  bi gensko spremenjeno žival, če bi 2,06 0,11 2,91 0,14 -

4,60 
<0,001 
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vedel(a), da se sveti v temi. 

16 Podpiram zdravljenje z matičnimi celicami. 3,59 0,08 3,48 0,09 -

1,04 

0,296 

17 Bojim se kakršnegakoli srečanja z gensko 

spremenjenimi organizmi. 

2,71 0,08 2,59 0,09 -

1,42 

0,155 

18 Rad(a) bi gledal(a) poljudno – znanstvene  oddaje, 

ki predstavljajo gensko spremenjene organizme. 

3,17 0,09 2,98 0,11 -

1,27 

0,204 

19 Sprememba genov v zarodku zaradi zdravljenja 

genskih bolezni je zame sprejemljiva. 

2,95 0,08 2,89 0,10 -

0,35 

0,726 

20 Ne bi me motilo, če bi mi presadili organ, 

pridobljen iz gensko spremenjene živali. 

2,07 0,10 2,38 0,12 -

1,58 

0,114 

21 Gensko spreminjanje organizmov ni etično. 3,22 0,08 3,08 0,08 -

1,07 

0,282 

22 Želim si, da bi lahko izbral(a), kakšno barvo oči 

ali las bi imeli moji otroci. 

2,75 0,12 2,65 0,13 -

0,64 

0,523 

 

Pri trditvi 1 ''Rad bi se učil o gensko spremenjenih organizmih.'' (p <0,001) dekleta 

izražajo višje strinjanje s trditvijo, kot fantje. Pri trditvi 2 ''Če bi ugotovil(a), da 

podarjena čokolada vsebuje maščobe iz gensko spremenjene rastline, bi jo vrgel(a) 

stran.'' (p = 0,040) dekleta izražajo višje strinjanje s trditvijo, kot fantje. Pri trditvi 3 

''Bolje bi bilo spodbujati ekološko/organsko kmetijstvo, kot pridelavo gensko 

spremenjene hrane''. (p = 0,010) so dekleta izrazila bolj pozitivno strinjanje s trditvijo 

kakor fantje. S trditvijo 7 ''Na lastnem vrtu bi zasadil(a) tudi gensko spremenjene 

rastline.'' (p =  0,025) se bolj strinjajo fantje, kakor dekleta. Pri trditvah 9 ''Pod nobenim 

pogojem ne bi kupoval(a) živil, ki vsebujejo GSO.'' (p = 0,034), 10 ''Rad(a) bi 

spoznal(a) kako pridobivamo gensko spremenjene organizme.'' (p = 0,028) in trditvi  12 

''Ujezilo bi me, če na policah trgovine ne bi bila označena živila, ki vsebujejo GSO.'' (p 

= 0,031) so znova dekleta izrazila višje strinjanje s trditvami, kot fantje. Visoka razlika 

med spoloma se je pokazala pri trditvi 15 ''Kupil(a) bi gensko spremenjeno žival, če bi 

vedel(a), da se sveti v temi.'' (p = <0,001), kjer so fantje izrazili višje strinjanje s 

trditvijo, kot pa dekleta. 

Statistično nepomembne najmanjše razlike med  spoloma opazimo pri trditvi 19 

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

(p = 0,726),  pri kateri dekleta  izražajo nekoliko višje strinjanje s trditvijo o strinjanju s 

spremembami genov v zarodku zaradi zdravljenja genskih bolezni, kot fantje.  

 

Na peto raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo, da obstajajo razlike v stališčih 

učencev do gensko spremenjenih organizmov glede na spol, saj so se statistično 

pomembne razlike med ocenami deklet in fantov  pojavile pri osmih trditvah (~1/3 

trditev). Dekleta so pokazala večje zanimanje za učenje o gensko spremenjenih 

organizmih, so bolj za to, da se spodbuja ekološko kmetijstvo, ne bi kupovale živil, ki 

vsebujejo GSO, ter so proti neoznačevanju GSO v hrani, kakor fantje. 
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6. RAZPRAVA IN SKLEPI 

 

Eden od bistvenih elementov naravoslovnega izobraževanja danes je znanstvena 

pismenost. Ta naj bi bila učencem, dijakom in študentom v pomoč pri razvijanju 

globalnega razumevanja sveta okoli njih, in vključevanju v razprave o znanosti v 

vsakdanjem življenju. Gre za to, da naj bi se bil vsak posameznik zmožen kritično 

opredeliti do vsake za družbo pomembne znanstvene razprave. Značilnost znanstvene 

pismenosti je, da zagotavlja obveščene posameznike o znanstvenih razpravah v učnem 

načrtu. Biotehnologija je tipičen primer znanstvene razprave novega časa, saj se razvija 

zelo hitro in vsebuje veliko novih tehnoloških inovacij. Zato vprašanje odnosa ljudi do 

biotehnologije vedno bolj vzbuja interese in zanimanja v mnogih državah, ter je središče 

mnogih znanstvenih študij (Erdogan in sod, 2009). Uporaba gensko spremenjenih 

organizmov vsakodnevno družbi zastavlja vprašanja, na katera pa vedno ni odgovorov 

in pogosto od človeka zahteva moralno presojo. Pomembno vlogo pri njihovem 

oblikovanju igra učitelj. Šola je sistem, ki se ga pomembna družbena vprašanja dotikajo 

in pri njihovi obravnavi pogosto ni nevtralnih stališč. Učitelji preko podajanja znanj in 

skozi skriti kurikulum aktivno oblikujejo stališča učencev do gensko spremenjenih 

organizmov, njihove uporabe in uporabe novih tehnik na področju genskega 

inženiringa. Zaradi hitrejšega naraščanja vedenja o biotehnologiji, se je povečala tudi 

potreba po večjem znanju učiteljev na tem področju (Šorgo in sod., 2011b).  

V naši raziskavi smo ugotovili, da imajo učenci, bolj kot pozitivna ali negativna, 

nevtralna stališča do gensko spremenjenih organizmov, kar bi lahko povezali s tem, da 

niso dovolj poučeni o temi ali pa jih ta ne zanima dovolj. Bolj kot genski inženiring 

podpirajo ekološko in organsko kmetijstvo, izrazili so interes za učenje o gensko 

spremenjenih organizmih in njihovem pridobivanju, ter so mnenja, da je zelo 

pomembno, da so živila, ki vsebujejo GSO, v trgovinah označena. Ne podpirajo 

uporabe GSO v medicinske namene, prav tako zanje ni pomembna možnost izbire barve 

oči/las pri njihovih otrocih, ter ne bi kupili gensko spremenjene živali, tudi če bi ta 

svetila v temi. Do podobnih zaključkov je v svoji raziskavi prišel tudi Saher (2006) 

skupaj s sodelavci. Raziskava, ki je bila izvedena na Finskem, je pokazala, da je odnos 

do GSO pogojen z znanjem. Finski učenci so, tako kot naši, pokazali pozitivna stališča 

do ekološko pridelane hrane, kakor do GS hrane. Želijo se učiti o GSO, a jih zaradi 

slabega znanja ne podpirajo. Šorgo in sodelavci (2009) ugotavljajo, da mora učitelj za 

uresničevanje zastavljenih ciljev svoje znanje nenehno nadgrajevati, saj lahko pouk le 

tako temelji na tekočem dogajanju na področju biotehnologije in genetike. Poučevanje o 

novih tehnikah biotehnologije je lahko zelo zahtevno. Če se osnovnošolski učitelji na 

učne ure ne pripravijo dovolj, bodisi zaradi slabšega znanja tujih jezikov (ogromno 

ažurne literature je v angleščini) ali pa premajhnega interesa do poučevanja o nečem 

novem, lahko hitro pride do napačnih predstav učencev. 

Najmanj razlik se je pokazalo med obema regijama (celjsko in belokranjsko) in med 

tem, ali so se učenci o gensko spremenjenih organizmih v šoli že učili ali ne. Med 
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regijama, v katerih je bila raziskava narejena, smo razlike ugotovili le pri štirih trditvah 

od dvaindvajsetih. Glede na to, ali so se učenci o GSO v šoli učili ali ne, pa so se razlike 

pokazale le pri dveh trditvah, kljub temu pa so večji interes za učenje o gensko 

spremenjenih organizmih pokazali učenci, ki so se o gensko spremenjenih organizmih 

že učili, kakor tisti, ki se niso. Tudi Usak (2009) je v svoji raziskavi prišel do podobnih 

ugotovitev. Ugotovil je, da imajo ljudje, ki so že končali s šolanjem in so aktivno 

vključeni v družbo, zaradi boljše informiranosti o biotehnologiji do nje tudi pozitivnejši 

odnos, a med spoloma kljub boljši informiranosti razlike v stališčih niso bile zaznane. 

Pri primerjavi z drugimi raziskavami lahko ugotovimo, da se šibko znanje in zavračanje 

GSO ne pojavlja samo pri nas, ampak tudi v drugih državah. Raziskave so pokazale, da 

učenci vedo, da z uporabo GSO lahko povečamo pridelek, a po drugi strani izražajo 

nerazumevanje, da to pomeni tudi zmanjšanje lakote po svetu (Jurkuwicz, 2014). 

AbuQamar (2015) je v svoji raziskavi ugotovil, da glavni vir informacij predstavlja 

ravno pouk (eksperimentalno delo v laboratoriju, redno obiskovanje pouka), sekundarni 

vir pa je znanje oseb, s katerimi je posameznik obkrožen. 

Glede na spol smo ugotovili razlike med fanti in dekleti pri osmih trditvah od 

dvaindvajsetih, kar je podobno, kot v raziskavi, ki sta jo izvedla Chu in Reid (2012). Pri 

šestih trditvah so višje strinjanje izrazila dekleta, pri dveh pa fantje. Sklepamo lahko, da 

so genetske in biotehnološke teme zahtevne tako za fante, kot za dekleta zato, ker so 

abstraktne, ter zato, ker so nove, še ne raziskane in vsakodnevno spreminjajoče. Učenci 

imajo slabo temeljno znanje, zaradi česar se ne morejo v celoti opredeliti do teme, po 

kateri jih sprašujemo. Glede na dobljene rezultate lahko tudi sklepamo, da znanje 

pomembneje vpliva na oblikovanje trdnih stališč do gensko spremenjenih organizmov, 

kot na to vpliva interes posameznika za raziskovanje obravnavane tematike. Šorgo in 

sod. (2011c) so v svoji raziskavi preverjali, ali obstaja povezava med inteligenco 

posameznika in večjim sprejemanjem gensko spremenjenih organizmov. Pokazalo se je, 

da dekleta z višjo inteligenco izražajo manj negativnih čustev do gensko spremenjenih 

organizmov. Te ugotovitve že nakazujejo na to, kako pomembno je, da učenci že v 

nižjih razredih, predvsem v osmem, dobro usvojijo biološke koncepte, ki so potrebni za 

nadaljnje razumevanje in sprejemanje genetike in biotehnologije, ter gensko 

spremenjenih organizmov.  

Naraščajoči interes pri učencih bi morali učitelji izkoristiti za to, da bi učence motivirali 

k učenju o teh tematikah z različnimi učnimi metodami. Učencem je potrebno zahtevne 

in abstraktne teme, kot sta genetika in biotehnologija, približati in razložiti na humoren 

in zabaven način. Primeren za to bi bil kakšen slikovni strip (Rota in Izquierdo, 2003). 

Starbek, Starčič-Erjavec in Peklaj (2010) v svoji raziskavi predlagajo, da bi učitelji z 

uporabo vizualizacijskih sredstev in multimedijev učencem omogočili boljše usvajanje 

znanja in boljše razumevanje vsebin, povezanih z biotehnologijo in gensko 

spremenjenimi organizmi. Ugotovili so, da so bili rezultati na končnem testu veliko 

boljši v skupini, ki se je učila s pomočjo tekstov, slikovnega materiala in multimedijev, 

kakor v skupini, ki se je učila na tradicionalen način, samo po razlagi profesorja. Ker na 

stališča posameznika vpliva tudi vir informacij, menimo, da je pomembno, da se učenci 
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z ustrezno strokovno literaturo srečajo že v osnovni šoli, saj bodo le tako lahko razvili 

svojo naravoslovno pismenost. Učenci, ki imajo boljšo naravoslovno pismenost, tudi v 

višješolskem izobraževanju potem bolje poznajo strokovno terminologijo, kar vodi v 

bolj poglobljeno znanje. 

Sklepi  

Iz naših rezultatov lahko sklepamo, da mediji niso dober vir informacij, saj ne 

omogočajo izgradnje ustreznega znanja, ki je potrebno, da se izoblikujejo jasna in trdna 

stališča do uporabe gensko spremenjenih organizmov. Sklepamo lahko tudi, da mora 

učitelj za izboljšanje poučevanja genetike, biotehnologije in gensko spremenjenih 

organizmov uporabljati predvsem strokovno in ažurno literaturo, ter vizualizacijska 

sredstva in multimedijo, ter sam poznati vsebine, ki jih uči. Tudi učenci, ki imajo višje 

interese za samo učenje, dosegajo večja znanja in boljše rezultate na področju 

biotehnologije in genetike, posledično pa imajo tudi trdnejša in bolj pozitivna stališča 

glede gensko spremenjenih organizmov. Zdi se nam pomembno, da so v učnem načrtu 

naredili kar velik poudarek na temah iz biotehnologije, ter s tem omogočili učenkam in 

učencem možnost učenja o novih, nenehno napredujočih temah. Genetika in 

biotehnologija sta tesno povezani z našimi življenji, tako z medicino, kmetijstvom, 

industrijo in tehnologijo. 
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PRILOGA 

PRILOGA 1: Anketni vprašalnik za preverjanje stališč osnovnošolcev do GSO. 

Spoštovana učenka, spoštovani učenec! 

Z anketnim vprašalnikom poskušamo ugotoviti, koliko ste učenci v osnovnih šolah 

seznanjeni o genetiki in gensko spremenjenih organizmih ter, kakšna so vaša stališča do 

gensko spremenjenih organizmov. Zato vas prosimo, da rešite anketni vprašalnik. 

Vprašalnik je anonimen. Rezultati vašega odgovarjanja ne bodi vplivali na vaše ocene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred :         8        9 

Spol :              Ž           M 

Ia) Ali si že slišal/a za gensko spremenjene organizme (GSO). DA NE 

Ib) Če si že slišal-a za GSO, navedi vsaj eno rastlinsko vrsto, ki jo gensko spreminjamo. 

_____________________________________________________ 

Ic) Napiši, kaj pomeni izraz gensko spremenjeni organizem (GSO).  

 

Id) Napiši, kaj pomeni izraz matične celice (izvorne celice).  

 

Ie) Od kod ti informacije o GSO? 

_____________________________________________________ 

If) V šoli smo se učili o biotehnologiji. DA NE 

Ig)  V šoli smo se učili o gensko spremenjenih organizmih. DA NE 

 



 

 

 

II. Zapiši, v kolikšni meri se strinjaš s posamezno trditvijo. 

1 –  se nikakor ne 

strinjam 
2 – se ne strinjam 

3 – nimam 

posebnega mnenja 
4 – se strinjam 

5 – se popolnoma 

strinjam 

Trditev Ocena 

1 Rad(a) bi se učil(a)  o gensko spremenjenih organizmih. 1 2 3 4 5 

2 
Če bi ugotovil(a), da podarjena čokolada vsebuje maščobe 

iz gensko spremenjene rastline, bi jo vrgel(a) stran. 
1 2 3 4 5 

3 
Bolje bi bilo spodbujati ekološko/organsko kmetijstvo, kot 

pridelavo gensko spremenjene hrane. 
1 2 3 4 5 

4 
Če bi zbolel(a) zaradi bolezni, povezane z gensko 

spremembo, bi izbral(a) zdravljenje z gensko terapijo. 
1 2 3 4 5 

5 
V šoli bi morali več časa nameniti spoznavanju gensko 

spremenjenih organizmov. 
1 2 3 4 5 

6 
Gensko spreminjanje rastlinskih celic je bolj sprejemljivo 

kot spreminjanje živalskih celic. 
1 2 3 4 5 

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

rastline. 
1 2 3 4 5 

8 
Rad(a)  bi spoznaval(a) načine uporabe gensko 

spremenjenih organizmov. 
1 2 3 4 5 

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

GSO. 
1 2 3 4 5 

10 
Rad(a) bi spoznal(a), kako pridobivamo gensko 

spremenjene organizme. 
1 2 3 4 5 

11 

Raje bi pojedel(la) živila iz gensko spremenjenih 

organizmov, če bi bila ta bolj zdrava od živil pridobljenih 

na klasičen  način. 

1 2 3 4 5 

12 
Ujezilo bi me, če na policah trgovine ne bi bila označena 

živila, ki vsebujejo GSO. 
1 2 3 4 5 

13 
Menim, da imam dovolj znanja o gensko spremenjenih 

organizmih. 
1 2 3 4 5 

14 
Ustvarjanje GSO je v nasprotju z zakoni narave, zato bi ga 

bilo treba prepovedati. 
1 2 3 4 5 



 

 

 

15 
Kupil(a)  bi gensko spremenjeno žival, če bi vedel(a), da 

se sveti v temi. 
1 2 3 4 5 

16 Podpiram zdravljenje z matičnimi celicami. 1 2 3 4 5 

17 
Bojim se kakršnegakoli srečanja z gensko spremenjenimi 

organizmi. 
1 2 3 4 5 

18 
Rad(a) bi gledal(a) poljudno – znanstvene  oddaje, ki 

predstavljajo gensko spremenjene organizme. 
1 2 3 4 5 

19 
Sprememba genov v zarodku zaradi zdravljenja genskih 

bolezni je zame sprejemljiva. 
1 2 3 4 5 

20 
Ne bi me motilo, če bi mi presadili organ, pridobljen iz 

gensko spremenjene živali. 
1 2 3 4 5 

21 Gensko spreminjanje organizmov ni etično. 1 2 3 4 5 

22 
Želim si, da bi lahko izbral(a), kakšno barvo oči ali las bi 

imeli moji otroci. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


