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motivacije in oceno samoučinkovitosti na eni strani ter znanjem o evoluciji človeka na drugi 

strani. Na koncu smo izdelali pripravo na učno uro o evoluciji človeka. 
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then the third grade. Girls agreed with a half of the claims of the questionnaire and boys with 

another half. The research showed a positive correlation between the attitude towards biology, 

internal motivation and the assessment of self-efficacy on the one hand and the knowledge 

about human evolution on the other hand. On the basis of these findings, we prepared the 

preparation for the lesson about human evolution.  
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1 UVOD 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Na področju evolucije je bilo v Sloveniji izvedenih precej raziskav, ki so se v večini 

osredotočale le na znanje osnovnošolcev. I. Šurla (2016) je ugotovila, da učenci evolucijo 

sprejemajo nadpovprečno, kreacionizem pa podpovprečno. Tudi U. Praznik (2015) je 

prišla do podobnih rezultatov. Naši osnovnošolci so v primerjavi z irskimi in italijanskimi 

pokazali nekoliko manjše poznavanje teorije evolucije (Furlani, 2015; Murn, 2016). Na 

področju evolucije človeka so raziskave pokazale zadovoljivo znanje, ki pa je obremenjeno 

z značilnimi napakami in teţavami (Brezovšček, 2016; Gešman, 2016; Gešman, 2017; 

Lončar, 2016; Povšič, 2012). Iz števila raziskav lahko sklepamo, da je znanje 

osnovnošolcev o evoluciji človeka v Sloveniji dobro raziskano. Le manjši deleţ raziskav 

pa se je ukvarjal z znanjem srednješolcev. S. Janţekovič (2016) je raziskovala znanje 

gimnazijcev o evoluciji na splošno. Le E. Mitevki (2016) je raziskovala znanje mlajših 

dijakov poklicnih srednjih šol in gimnazij o evoluciji človeka. Nas zanima, v kolikšni meri 

se kakovost in količina znanja, ki so ju pokazale raziskave na osnovnošolskem nivoju, na 

srednjih šolah ohranita in nadgradita ter kako se znanje dijakov na srednjih strokovnih 

oziroma poklicnih šolah razlikuje od znanja gimnazijcev. T. Lavtiţar (2016) je ugotovila, 

da imajo naši učenci pozitiven odnos do biologije. Tudi raziskava L. Gešman (2017) je 

pokazala pozitiven odnos do pouka biologije in biologije kot stroke. Nas pa zanima, ali 

obstaja povezava med znanjem in odnosom dijakov do pouka biologije in biologije kot 

stroke. Obstoječe raziskave bomo nadgradili z analizo srednješolskih učbenikov, ki jih 

dijaki uporabljajo in na podlagi zbranih rezultatov izdelali pripravo na učno uro. 

1.2 CILJI 

Z raziskavo ţelimo ugotoviti, kakšno znanje imajo slovenski srednješolci o evoluciji 

človeka, in kako je to znanje povezano z njihovim odnosom do biologije. Analizirali bomo 

učbenike, ki jih izbrane šole uporabljajo in skušali ugotoviti, kako obseţno in poglobljeno 

izpolnjujejo učne cilje, ki jih najdemo v učnem načrtu. S pomočjo teh informacij bomo 

izdelali pripravo na učno uro o evoluciji človeka za učitelje. 

1.3 HIPOTEZE 

Postavili smo naslednje hipoteze:  

1. Dijaki imajo o evoluciji človeka zadovoljivo znanje. Kot zadovoljivo bomo 

vrednotili znanje, ki presega 60 % doseţenih točk na testu znanja. 

2. Med dijaki gimnazije in dijaki srednje šole strokovnega in poklicnega programa so 

razlike v znanju o evoluciji človeka. 

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

4. Čim višji letnik obiskujejo dijaki tem boljše je njihovo znanje o evoluciji človeka. 

5. Dijaki imajo negativen odnos do biologije. 
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6. Med dijaki gimnazije in dijaki srednje šole strokovnega in poklicnega programa so 

razlike v odnosu do biologije. 

7. Med dekleti in fanti ni razlike v odnosu do biologije. 

8. Med dijaki prvega, drugega in tretjega letnika ni razlike v odnosu do biologije. 

9. Med odnosom do biologije, oceno notranje motivacije in oceno samoučinkovitosti 

na eni strani ter znanjem o evoluciji človeka na drugi strani je pozitivna korelacija.  
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2 PREGLED LITERATURE 

2.1 ZNANJE UČENCEV O EVOLUCIJI ČLOVEKA 

2.1.1 TEŢAVE, KI SE POJAVLJAJO PRI POUČEVANJU EVOLUCIJE 

ČLOVEKA IN NAČINI, KAKO JIH ODPRAVITI 

Na področju evolucije človeka ves čas prihaja do novih odkritij, ki nam omogočajo boljše 

razumevanje in bolj celosten vpogled v našo preteklost. Teţava se pojavi, ker šole tej temi 

posvečajo premajhno pozornost. Učni načrt namreč predvideva majhno število ur za 

obravnavo evolucije človeka. Zato se učenci naučijo dejstva, ki jih ne razumejo, na pamet. 

Učitelji hitremu napredku in novostim v preučevanju evolucije človeka teţko sledijo. B. 

Bajd (2012) kot rešitev predlaga dodatna izobraţevanja za učitelje (Bajd, 2012). Raziskava 

v ZDA (Pobiner, 2016) je pokazala, da le 28 % učiteljev sprejema evolucijo. S 

kreacionistično razlago pa se jih strinja 13 %. Ostali učitelji so pri obravnavi te teme bolj 

previdni in se ji raje izognejo. Tako se rešijo moţnih konfliktov, ki bi lahko pri tem nastali. 

Največ teţav pri poučevanju imajo tisti učitelji, ki sami dvomijo v evolucijo človeka 

(Pobiner, 2016). Za boljše razumevanje učencev in odpravo napačnih predstav bi morali 

učiteljem predstaviti moţne in najbolj učinkovite načine poučevanja. Pasivno obliko 

poučevanja bi morala zamenjati aktivna (Cunningham in Wescott, 2009). Za izboljšavo 

znanja učencev bi morali imeti učitelji na voljo več vrst različnega gradiva, orodij in večjo 

količino podpore pri poučevanju (Pobiner, 2016). Mlajši učenci imajo večje zanimanje za 

naravoslovne predmete in s tem tudi za razvoj naše vrste. To bi lahko učitelji pri 

poučevanju bolje izkoristili. Učenci ne pridobijo znanja o evoluciji človeka le pri pouku, 

ampak tudi z branjem knjig, gledanjem risank, obiski muzejev, galerij ter uporabo 

računalnikov. Torej je njihovo znanje odvisno tudi od njihovega zanimanja in hobijev. 

Tematika evolucije človeka je tesno povezana z ostalimi šolskimi predmeti, kot so 

zgodovina, glasba, umetnost, slovenščina in geografija. Učitelji bi to lahko izkoristili in pri 

poučevanju uporabili medpredmetno povezovanje in evolucijo človeka pribliţali tudi tistim 

učencem, ki jim sama biologija ne leţi (Bajd, 2012). Pogosto se učitelji srečajo z učenci, ki 

pri obravnavi evolucije človeka postavljajo dvoumna, neprijetna vprašanja in komentarje. 

Pričakujemo lahko komentarje, kot so: "Ne verjamem v evolucijo človeka, zakaj se moram 

to učiti?" ali pa "Jaz se ţe nisem razvil iz opice". V takšnem primeru mora učitelj učencem 

razloţiti, da evolucija človeka ni nekaj, v kar so prisiljeni verjeti, imamo pa znanstvene 

dokaze, ki jo potrjujejo (Flemmer, 2006). Pri poučevanju evolucije človeka so lahko 

učiteljem v veliko pomoč fosili in drugi dokazi. Uporabljajo pa naj čim več primerov, ki 

jih srečujemo v vsakdanjem ţivljenju (Pobiner, 2012). Ugotovili so, da na sprejemanje 

evolucije človeka vplivajo štirje dejavniki: vera, starost, izobrazba in pripadnost politični 

stranki. Sprejemanje evolucije človeka s starostjo upada, z izobrazbo pa narašča (Pobiner, 

2016). Ker je vera pogost razlog za zavračanje evolucije, je naloga učitelja, da učence z 

evolucijo seznani, ne pa da jih prepričuje o njeni pravilnosti (Reiss, 2008). Bistvo 

uspešnega poučevanja je v razumevanju in odstranitvi napačnih predstav. Teţava je, ker se 

te pojavijo ţe zgodaj v otroštvu in jih kasneje teţje preoblikujemo. Avtor predlaga 



Potrebuješ, E. Odnos srednješolcev v ljubljanski regiji do biologije in njihovo znanje o 

evoluciji človeka 

Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 

- 4 - 

   

zgodnejše poučevanje ter izčrpnejše učbenike (Williams, 2009). Nezaupanje v evolucijo 

človeka izhaja iz nezaupanja v znanost na splošno. Evolucijo človeka laţje sprejmemo, če 

predhodno nimamo neznanstvenega prepričanja (Pobiner, 2016).  

Literatura navaja malo načinov, kako poučevati evolucijo človeka za najboljše moţne 

rezultate (Flammer, 2003). Eden izmed primerov pouka, ki vse bolj pridobiva na pomenu, 

je delo z modeli lobanj različnih človečnjakov. Učenci uporabljajo, opazujejo, primerjajo 

lastnosti in razporejajo lobanje na časovni trak (Price, 2012). V primeru, da šola odlitkov 

lobanj nima, lahko uporabljamo slike in drevesa ţivljenja (Pobiner, 2012). Lahko pa se 

posluţujemo modernejših računalniških iger in simulacij. Za učitelje in učence so učbeniki 

glavni vir informacij, vendar so pogosto zastareli in vsebujejo številne napake (Pobiner, 

2016).  

2.1.2 RAZISKAVE 

V Sloveniji so bile na temo evolucije človeka pri pouku izvedene številne raziskave. 715 

slovenskih učencev sedmih in osmih razredov je bilo vključenih v raziskavo TIMSS, ki je 

potekala leta 1995. Le 52 % učencev osmega in 41 % učencev sedmega razreda je pravilno 

odgovorilo, da se je v zgodovini Zemlje moderni človek pojavil razmeroma pozno. Poleg 

Slovenije je v raziskavi sodelovalo še več kot 40 drţav, katerih učenci so v povprečju 

odgovarjali bolje (60 %) (Bajd, 2012).  

V naslednjih letih je sledil velik porast v številu raziskav, ki so večinoma pokazale 

zadovoljivo znanje z značilnimi teţavami. Povšič (2012) je v svoji raziskavi primerjal 

znanje osnovnošolcev s srednješolci in ugotovil, da je to zelo podobno. Pojavilo se je 

namreč le šest statistično pomembnih razlik. Na njegovem testu znanja so učenci v 

povprečju dosegli 58 % točk. Ugotovil je, da imajo osnovnošolci v primerjavi s 

srednješolci večji interes za obisk muzeja v Krapini. Tega namreč predlaga za obravnavo 

teme evolucije človeka pri pouku. Če je ekskurzija dobro zasnovana, lahko nadomesti 

frontalno obliko poučevanja v razredu. Poleg izobraţevalne ima tudi vzgojno vlogo 

(Povšič, 2012). I. Šurla (2016) je raziskovala razumevanje in odnos do evolucije na 

splošno med učenci na Dolenjskem. Rezultati so pokazali zadovoljivo znanje, ki pa se 

razlikuje glede na starost učencev. Starejši učenci so se na testu odrezali bolje v primerjavi 

z mlajšimi. Razlike so se pojavile tudi med šolami in spoloma. Pri tem so dekleta 

odgovarjala bolje od fantov (Šurla, 2016). U. Praznik (2015) je ugotovila, da imajo učenci 

zadnjega triletja osnovnih šol na Dolenjskem zadovoljivo znanje o evoluciji na splošno. Na 

testu znanja se starejši učenci niso odrezali bolje v primerjavi z mlajšimi. Med spoloma je 

bilo sedem statistično pomembnih razlik, med učenci različnih šol pa šest.  

Znanje naših učencev pogosto primerjamo z znanjem tujih učencev. M. Furlani (2015) je 

primerjala odnos do evolucije in razumevanje med učenci v Sloveniji in v Italiji. Ugotovila 

je, da je znanje zadovoljivo. Bolje so se izkazali starejši učenci. Glede na spol razlik ni 
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našla. Na testu znanja so se nekoliko bolje odrezali italijanski učenci, saj so se v manjši 

meri strinjali s trditvami, ki so opisovale kreacionizem (Furlani, 2015). V primerjavi z 

irskimi učenci so se naši učenci prav tako odrezali nekoliko slabše. S trditvami, ki so bile 

povezane s kreacionizmom, pa so se bolj strinjali irski učenci. Vsi udeleţeni učenci so 

skupaj dosegli zadovoljivo znanje (Murn, 2016). Primerjali so tudi znanje bodočih 

učiteljev biologije v Sloveniji in na Češkem pred vstopom na fakulteto in po njem. 

Predvidevali so, da bodo imeli Češki študenti boljše znanje zaradi vseh odkritij, ki 

prihajajo iz njihove deţele. Na vprašanja, ki so zahtevala časovno opredelitev, so res bolje 

odgovarjali Čehi. Pri obojih so se pojavile naslednje napačne predstave: od kod je prišel 

moderni človek v Evropo, kje je ţivel, kolikšne moţgane je imel in kdaj je ţivel v 

primerjavi z dinozavri (Bajd in Matyašek, 2009).  

V zadnjih letih je bilo izvedenih veliko raziskav, ki so se bolj natančno posvetile znanju 

osnovnošolcev na področju evolucije človeka. L. Brezovšek (2016) je raziskovala znanje 

učencev 8. in 9. razreda osnovne šole na Štajerskem. Ugotovila je, da njihovo znanje ni 

zadovoljivo, saj so na testu znanja v povprečju dosegli le 58,9 % vseh moţnih točk. Med 

razredoma se je pojavilo sedem statistično pomembnih razlik, pri čemer so bili v polovici 

vprašanj boljši učenci osmega razreda, torej mlajši. Med spoloma se razlike skoraj ne 

pojavijo. Med šolami pa se je pojavilo osem statistično pomembnih razlik. Raziskava je 

pokazala pojav tipičnih napačnih predstav, kot so: kje se je pojavil moderni človek, 

časovna opredelitev dogodkov in teţave z razlikovanjem med vero in znanostjo 

(Brezovšek, 2016). L. Lah (2016) je ugotovila, da je znanje osnovnošolcev zadovoljivo, saj 

so v njeni raziskavi dosegli več kot 60 % vseh moţnih točk. Raziskava je pokazala boljše 

znanje učencev višjih razredov, enajst razlik med šolami in pet med spoloma. Pri tem so 

bili fantje uspešnejši. V raziskavo je vključena tudi analiza potrjenih osnovnošolskih 

učbenikov, s katero je ugotovila, da vsi trije analizirani učbeniki dosegajo učne cilje. 

Razlikujejo se v ključnih besedah, količini slikovnega gradiva in v vprašanjih za ponovitev 

(Lah, 2016). Raziskava L. Gešman (2016) je prav tako pokazala zadovoljivo znanje 

osnovnošolcev na Dolenjskem, saj so na testu znanja dosegli 61,5 % vseh moţnih točk. 

Osmošolci imajo podobno znanje kot devetošolci, saj se je pojavilo le pet statistično 

pomembnih razlik. Pri tem so bili osmošolci boljši pri dveh vprašanjih. Med šolama se je 

pojavilo trinajst statistično pomembnih razlik, med spoloma pa sedem. Fantje so bili boljši 

pri štirih vprašanjih. Pojavile so se številne napačne predstave, kot sta na primer ti, da se 

lahko šimpanzi naučijo sporazumevati z govorom in da smo se ljudje razvili iz človeku 

podobnih opic (Gešman, 2016). Tudi raziskava E. Lončar (2016) je pokazala zadovoljivo 

znanje pri osnovnošolcih v ljubljanski regiji. Na testu znanja so namreč dosegli 64, 6 % 

vseh točk. Pokazale pa so se razlike med spoloma, kjer so bili večinoma boljši fantje. 

Učenci osmih razredov imajo zelo podobno znanje kot učenci devetih razredov, med 

šolami se pojavljajo razlike v znanju. Pokazale so se tipične napačne predstave, saj so imeli 

učenci veliko teţav s časovno umestitvijo dogodkov, z vprašanjem od kod je prišel 

moderni človek v Evropo in razlikovanjem med vero in znanostjo. Napačne predstave, kot 

so razvoj človeka po linearni poti iz opic, sobivanje dinozavrov z ljudmi in teţave pri 
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prostornini moţganov sodobnega človeka, se niso pojavile (Lončar, 2016). Najnovejša 

raziskava na področju evolucije človeka je raziskava L. Gešman (2017), ki je prav tako 

pokazala zadovoljivo znanje učencev. Ti so v povprečju dosegli 60,7 % uspešnost. Teţave 

še vedno povzroča krajevna in časovna umestitev dogodkov. Učenci devetega razreda so 

pokazali boljše znanje v primerjavi z osmimi razredi. Med spoloma in šolami pa se razlike 

niso pojavile (Gešman, 2017). 

Manjši deleţ raziskav se posveča znanju o evoluciji med srednješolci. S. Janţekovič (2016) 

je raziskovala znanje gimnazijcev na Dolenjskem o evoluciji na splošno. Ugotovila je, da 

imajo dijaki zadovoljivo znanje, ki se ne spreminja glede na letnik, ki ga obiskujejo. Na 

splošno dijaki na Dolenjskem ne sprejemajo kreacionizma. Med dekleti in fanti ni 

bistvenih razlik, se pa pojavijo razlike glede na šolo, ki jo dijaki obiskujejo (Janţekovič, 

2016). Znanje o evoluciji človeka med dijaki prvih in drugih letnikov srednjih poklicnih 

šol in gimnazij je raziskovala E. Mitevski (2016). Ugotovila je, da znanje ni odvisno od 

starosti dijakov. Razlikuje pa se glede na program, ki ga obiskujejo. Gimnazijci so se 

namreč odrezali bolje v primerjavi z dijaki srednjih poklicnih in strokovnih programov. 

Glede na spol so boljše rezultate dosegli fantje (Mitevski, 2016). 

Tuje raziskave so pokazale podobne rezultate. V Zdruţenih drţavah Amerike ţe od leta 

1982 izvajajo anketo, s katero ugotavljajo sprejemanje evolucije človeka. Ugotovitve 

kaţejo, da je deleţ tistih, ki je ne sprejemajo, konstanten (Pobiner, 2016). Rice in Kaya 

(2012) sta izvedla raziskavo v ZDA in ugotovila, da le 39 % ljudi sprejema teorijo 

evolucije človeka. Pokazala pa se je povezava med izobrazbo anketirancev in njihovim 

sprejemanjem evolucije človeka (Rice in Kaya, 2012). Wescott in Cuningham (2005) sta 

preučevala dijake v ZDA. Ugotovila sta, da se jih 55 % strinja z dejstvom, da razvoj 

ţivljenja na Zemlji pojasnjuje evolucijska teorija (Wescott in Cunningham, 2005). Druga 

raziskava je pokazala, da le 13 % Američanov podpira kreacionističen pogled na nastanek 

človeka (Bishop, Thomas, Wood in Gwon, 2010). Znanje dijakov so raziskovali tudi v 

Rimu in ugotovili, da jih le 1 % sprejema kreacionističen pogled (Rufo, Capocasa, 

Maracari, D’Arcangelo in Danubio, 2013). Sprejemanje evolucije človeka med učenci je 

odvisno od tega, ali njihovi učitelji sprejemajo evolucijo ter koliko pozornosti in časa 

učitelji namenijo tej temi pri pouku. Na znanje in poučevanje lahko vplivajo tudi starši 

oziroma skrbniki (Moore in Kraemer, 2005).  

2.1.3 UČNI NAČRT 

Evolucijo človeka so v Sloveniji v pouk biologije prvič vključili leta 1945 (Vesel, 1977). V 

naslednjem učnem načrtu se je količina ciljev o evoluciji človeka povečala. Obravnavali 

naj bi jo v sedmem in osmem razredu. Učenci bi se naučili razlikovati med človekom in 

ostalimi primati, se zavedati, da smo vsi ljudje pripadniki vrste Homo sapiens, spoznali bi 

evolucijsko drevo in se seznanili z izkopaninami. Evolucija človeka se pojavi tudi pri 

dodatnem pouku, kjer bi se učenci naučili razlike med človekom in človeku podobnimi 
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opicami (Program ţivljenja in dela osnovne šole, 1984). Nato se je z novejšimi učnimi cilji 

količina vsebin pri pouku evolucije človeka skrčila (Bajd, 2010).  

Danes se učenci z evolucijo človeka prvič srečajo pri pouku biologije v 9. razredu, kjer je 

opredeljena le z enim operativnim ciljem. Ta od učencev pričakuje, da znajo razloţiti izvor 

človeka in primatov ter sorodnost človeka z drugimi primati (Vilhar, Zupančič, Gilčvert 

idr., 2011).  

Tisti učenci, ki šolanje nadaljujejo na gimnaziji, se bodo z evolucijo človeka najverjetneje 

še srečali, saj učni načrt za gimnazije predvideva 25 ur namenjenih evoluciji od skupno 

210 ur. V tem sklopu evolucijo človeka bolj natančno opredeli le en učni cilj, ki od dijakov 

zahteva poznavanje mejnikov človeške evolucije. Ti mejniki so Australopithecus afarensis, 

Homo erectus, Homo sapiens in selitve človečnjakov iz Afrike. Tisti dijaki, ki biologijo 

izberejo na maturi, se z evolucijo človeka srečajo še v sklopu Ekologija, biotska pestrost in 

evolucija, za katerega je predvidenih 30 ur. Ta sklop zajema štiri učne cilje. Prvi govori o 

tem, da je človeška evolucija le droben del celotne zgodovine ţivljenja na Zemlji in je 

podvrţena enakim vzorcem in zakonitostim. Dijaki na podlagi odkritij razumejo evolucijo 

človeka v smislu skupnega prednika, izumrtja vseh vrst hominidov razen ene in divergence 

različnih vrst hominidov. Drugi učni cilj zajema razumevanje pomena velikosti moţganov 

za evolucijsko uspešnost človeka. Tretji govori o vplivu kulture na razvoj človeka in vlogo 

človeka, ki usmerja umetno selekcijo, kar zajema gojenje rastlin in udomačitev ţivali. 

Četrti učni cilj govori o tem, da dijaki spoznajo vplive današnjega načina ţivljenja na 

biotsko evolucijo človeka. Sem lahko umestimo kontrolo in zdravljenje bolezni, 

biomedicinske pripomočke in razmnoţevanje z biomedicinsko pomočjo, kontracepcijo, 

pomen kulturnih vplivov pri izbiri partnerja in tehnološko zvišanje nosilnosti okolja. Učni 

načrt za gimnazije vključuje tudi medpredmetne povezave. Evolucijo človeka lahko 

poveţemo s kemijo, fiziko, sociologijo, z geografijo in zgodovino (Vilhar, Zupančič, 

Vičar, Sojar in Devetak, 2008). 

Tisti učenci, ki po osnovni šoli nadaljujejo šolanje na srednjih strokovnih ali poklicnih 

šolah, se z evolucijo človeka najverjetneje ne bodo več srečali. V katalogih znanja za 

srednje šole, v katerih biologija obsega 68 ur, evolucije človeka v obveznih modulih ni. 

Splošno evolucijo najdemo v izbirnem modulu Genetika in evolucija. Učni cilji, ki so tu 

opredeljeni, od dijakov zahtevajo, da poznajo fosile in iz njih znajo sklepati na ekološke 

pogoje, v katerih so ti organizmi ţiveli ter razumejo proces nastajanja vrst. Učnega cilja, ki 

bi natančno opredeljeval evolucijo človeka tudi v tem sklopu, ni (Zupančič, Vičar, Gobec 

in Mršić, 2007). V katalogih znanja za dijake, ki imajo več ur biologije (od 105 do 170 ur), 

evolucije človeka v obveznih modulih prav tako ni. Imajo pa v izbirnem modulu Biologija 

človeka samostojen sklop treh ciljev o evoluciji človeka, ki od učencev pričakujejo, da 

razumejo izvor in razvoj prvakov, brezrepih opic in človečnjakov, da poznajo znake 

učlovečenja in razumejo vpliv okolice na razvoj kulture in človeka, razumejo pomen 

moţganov za uspešnost modernega človeka in znajo sklepati na pomen znanja, učenja in 
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socialnih odnosov. Katalog znanja predlaga ogled muzeja na temo evolucije človeka in 

projektno delo z evropskimi najdbami (Srednje strokovno izobraţevanje in poklicno 

tehniško izobraţevanje, 2007).  

Osnovnošolci se z evolucijo človeka bolj podrobno srečajo tudi pri pouku zgodovine. V 

sedmem razredu je v učnem načrtu obvezna tema Prazgodovinski ljudje, ki obsega pet 

učnih ciljev. Od učencev se pričakuje, da znajo opisati značilnosti modernega človeka, da 

znajo pojasniti, kako spremembe okolja vplivajo na evolucijo človeka, znajo opisati 

spremembe v načinu ţivljenja tekom prazgodovine, znajo razloţiti, kako znanje in izkušnje 

vplivajo na ţivljenjske razmere in sklepati o glavnih kulturnih doseţkih pračloveka. V tem 

učnem načrtu sledita še dve izbirni učni temi. Prva je Prazgodovina na Slovenskem. Druga 

pa Umetnost prazgodovinskih ljudi. Obe izbirni temi obsegata po tri učne cilje, ki od 

učencev pričakujejo, da znajo našteti arheološka najdišča, znajo sklepati, kako so ti ljudje 

ţiveli, razloţiti vpliv sosednjih kultur in geografskih moţnosti na način ţivljenja, znajo 

opisati glavne značilnosti umetnosti jamskega slikarstva, s pomočjo motivov iz kosti in 

lončenine znajo razloţiti okoliščine, ki so vplivale na predstave ljudi ter na primeru 

situlske umetnosti razloţijo in opišejo ţivljenje ljudi v prazgodovini (Kunaver idr., 2011). 

Tudi v učnem načrtu za zgodovino na gimnazijah je evolucija človeka opredeljena bolj 

podrobno. Od dijakov se pričakuje, da poznajo lastnosti, ki ločijo človeka od ostalih ţivali, 

znajo sklepati o gospodarskih in naravnih temeljih ţivljenja, znajo analizirati vzroke in 

okoliščine političnega in druţbenega organiziranja prvih človeških druţb, znajo povezati 

način ţivljenja s posameznimi obdobji kamene dobe ter znajo umestiti zgodovinske 

dogodke na časovni trak (Učni načrt, 2008). 

Učenci, ki se odločijo za šolanje na srednjih poklicnih oziroma strokovnih šolah, se z 

evolucijo človeka srečajo zelo redko. Ta je po delčkih razporejena v izbirne module, kjer 

se seznanijo z ţivljenjem ljudi v prazgodovini, spoznajo prehrano v prazgodovini in se 

naučijo, kako so ti ljudje iskali hrano, spoznajo pomen ognja in načrtnega gojenja, 

spoznajo različne oblike verovanja, spoznajo vzroke za nastanek prvih bivališč, spoznajo 

vlogo in sestavo oblačil v prazgodovini in jih primerjajo z današnjimi ter spoznajo prve 

delitve dela glede na spol (Srednje strokovno …, 2007). 

2.2 ODNOS UČENCEV DO BIOLOGIJE 

Današnja zahodna druţba je kapitalistična, v njej je velik problem nezanimanje za znanost. 

Takšno stanje druţbe močno vpliva na poučevanje in učenje v šolah. Ker je večina 

informacij dostopnih na internetu, znanost v druţbi izgublja pomen, šola pa zato svojo 

vrednost (Vogrinc, 2011). Na posameznikovo znanje ima velik vpliv učna motivacija, ki je 

zelo obširen pojem. Zajema namreč vse, kar usmerja in spodbuja učenje. Določi mu 

intenzivnost, trajanje in kakovost. Poznamo zunanjo motivacijo, ki jo usmerjajo zunanji 

draţljaji, in notranjo, ki je odvisna od vsakega posameznika. Učitelji lahko s svojim 
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pristopom, angaţiranostjo in odnosom do predmeta vplivajo na motivacijo učencev 

(Marentič Poţarnik, 2000). Abrahams (2009) je v svoji raziskavi ugotovil, da zanimanje za 

naravoslovne predmete z naraščajočo starostjo upada. 

V zadnjih letih v ospredju raziskav ni več biološko znanje posameznikov, ampak odnos do 

biologije (Gnidovec, 2012). Nanj lahko vplivamo z različnimi učnimi metodami in tako 

poveţemo teorijo z realnim ţivljenjem ter vplivamo na pozitiven odnos do posameznih 

predmetov (Marentič Poţarnik, 2000). 

2.2.1 SLOVENSKE RAZISKAVE 

V sklopu projekta ROSE (The Relevance Of Science Education) je bila v Sloveniji prva 

raziskava izvedena leta 2006. Naključno so izbrali šole in v raziskavo vključili 1084 

učencev zaključnih razredov osnovne šole. Rezultati so pokazali upad zanimanja za 

naravoslovne predmete. Zanimanje je bilo večje pri dekletih kot pri fantih. V nasprotju s 

tem so dekleta manj zanimali tehnični poklici v primerjavi s fanti. Učenci so se ţeleli 

tekom izobraţevanja naučiti več o ţivalih. Niso pa jih zanimali fizika, pojavi in 

informacijska tehnologija (Skurjeni idr., 2008). Na splošno so bili rezultati zelo podobni 

ostalim evropskim drţavam (Dolinšek, 2008).  

Za mednarodno primerjavo znanja se uporablja raziskava PISA, s katero preverjajo bralno, 

naravoslovno in matematično pismenost, pri čemer je vsakič poudarek na uporabi enega 

izmed teh področij na novih primerih. Slovenija je v tej raziskavi prvič sodelovala leta 

2006, ko je bil poudarek na naravoslovni pismenosti. Zasedla je 12. mesto od skupno 57 

drţav. Razlike med dekleti in fanti pri tej raziskavi so bile zelo majhne. V povprečju so 

dekleta dosegla 8 točk več v primerjavi s fanti. Z raziskavo PISA poleg znanja preverjajo 

tudi stališča do naravoslovja na štirih področjih: zanimanje za naravoslovje, podpora 

znanstvenemu raziskovanju, zaupanje v lastne sposobnosti in odgovornost za okolje. 

Raziskava je pokazala, da se učencem zdi pomembnejše zanimanje za naravoslovje na 

splošni ravni (86 %) v primerjavi z osebno ravnjo (59 %). Torej večina meni, da je znanje 

naravoslovja pomembno za druţbo, za posameznika pa nima tolikšnega pomena (Štraus, 

Repeţ in Štigl, 2007). Leta 2015 je bilo ponovno v ospredju preverjanje naravoslovne 

pismenosti. Slovenski učenci so bili na tem področju ponovno boljši (513 točk) od 

povprečja (493 točk), dekleta pa so v povprečju dosegla 6 točk več kot fantje. Kljub 

dobrim rezultatom smo se po zadovoljstvu pri naravoslovju uvrstili na predzadnje mesto. 

Pri naravoslovju so bili učenci manj zadovoljni le še na Norveškem. Negativen odnos do 

naravoslovnih predmetov se je torej od leta 2006 še nekoliko stopnjeval (Mlekuţ, 2016).  

Tretja mednarodna raziskava, katere namen je ugotavljanje in primerjava znanja učencev, 

je TIMSS. Poteka na štiri leta in z njo preverjajo znanje učencev četrtih in osmih razredov. 

Leta 2007 so ugotovili napredek slovenskih učencev v znanju glede na leto 2003. Med 

spoloma večjih razlik v znanju ni bilo. Raziskava je pokazala upadanje samozaupanja na 
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področju biologije in fizike, medtem ko se je pri kemiji to rahlo povečalo. Deleţ učencev, 

ki jih naravoslovje veseli, je upadel. Pri učencih osmega razreda se je ta deleţ zmanjšal za 

15 %. Leta 2011 je Slovenija v raziskavi TIMSS prvič dosegla nadpovprečne rezultate tako 

pri naravoslovju kot pri matematiki osmega in četrtega razreda. Posebej so se izkazali 

učenci osmega razreda pri naravoslovju, saj so zasedli odlično šesto mesto. Raziskava je 

pokazala, da so učenci v Sloveniji naravoslovnim predmetom manj naklonjeni, imajo pa 

višjo samozavest v primerjavi z ostalimi drţavami, ki so vključene v raziskavo (Naloge in 

poročila Timss 07-11, 2011). Trend dobrih rezultatov se je nadaljeval tudi v raziskavi 

TIMSS leta 2015. Učenci osmega razreda so pri naravoslovju zasedli odlično peto mesto 

(od 39). Naklonjenost do naravoslovnih predmetov je bila še vedno zelo nizka. Med 

četrtošolci je bila niţja naklonjenost le še v Juţni Koreji in na Finskem. Učenci so bili 

povprečno samozavestni in so podpovprečno cenili naravoslovje (Mednarodna raziskava 

trendov znanja matematike in naravoslovja TIMSS 2015 in TIMSS Advanced 2015, 2015).  

L. Gnidovec (2012) je ugotovila, da dijaki niso zadovoljni s poukom biologije. Med 

znanjem dijakov in klasičnim poukom ni našla korelacije, se je pa pokazala korelacija med 

obiskovanjem narave in znanjem. Dijaki, ki jih biologija zanima, imajo o njej boljše 

mnenje. Dekleta bolj zanima biologija kot fante. Med gimnazijci in veterinarskimi tehniki 

se razlike v odnosu do biologije niso pojavile. Z naraščajočim razredom izobraţevanja pa 

se zanimanje za biologijo zmanjšuje. Odnos do biologije se bistveno zmanjša na prehodu iz 

osnovne v srednjo šolo. Osnovnošolci so biologijo po priljubljenosti uvrstili na tretje 

mesto, srednješolci pa šele na deseto (Gnidovec, 2012). L. Gešman (2017) je ugotovila, da 

imajo učenci pozitiven odnos do biologije in biologije kot stroke. Med razredi se razlike 

niso pojavile. Imajo pa dekleta bolj pozitiven odnos do biologije v primerjavi s fanti. Glede 

na šolo so se prav tako pojavile razlike. Ugotovila je, da obstaja povezava med odnosom 

do biologije in znanjem o evoluciji človeka (Gešman, 2017).  

Precej raziskav, ki so bile izvedene v Sloveniji, se ukvarja z odnosom učencev do 

posameznega področja biologije ali do posamezne vrste ţivih bitij. J. Strgar (2008) je 

raziskovala odnos učencev in dijakov, starih od 9 do 18 let do rastlin in ţivali. Ugotovila 

je, da učence in dijake bolj zanimajo ţivali v primerjavi z rastlinami. Med spoloma 

bistvenih razlik ni, se pa pojavljajo razlike glede na starost. Mlajši učenci imajo večje 

zanimanje za ţive organizme v primerjavi s starejšimi. To je razlog, za priporočilo, naj 

učitelji začno graditi pozitivni odnos do ţivih organizmov ţe zelo zgodaj v izobraţevanju, 

saj bodo učenci na tem temelju kasneje laţje razumeli abstraktnejše pojme in teme (Strgar, 

2008). Ţ. Vengust (2013) je ugotavljala odnos učencev do različnih ţivali in ugotovila, da 

imajo mlajši učenci manjši gnus in bolj pozitiven odnos do različnih ţivali v primerjavi s 

starejšimi. Med dekleti se pojavlja večji gnus kot med fanti. Slabši odnos imajo učenci 

predvsem do dvoţivk, pajkov, ščurkov in morskih psov (Vengust, 2013). T. Likar (2012) je 

preučevala odnos učencev in dijakov do dvoţivk in ugotovila, da se odnos spreminja s 

starostjo in krajem bivanja (Likar, 2012). Fakin (2012) je raziskoval znanje in odnos do 

metuljev v primerjavi s komarji. Ugotovil je, da imajo starejši učenci bolj negativen odnos 
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do komarjev, kljub temu, da o njih vedo več. Učenci niţjih razredov pa imajo več znanja o 

metuljih (Fakin, 2012). U. Krašovec (2016) je preučevala odnos učencev do gozda. 

Ugotovila je, da znanje narašča premo sorazmerno z odnosom do gozda. Oboje pa narašča 

s starostjo učencev (Krašovec, 2016). 

2.2.2 TUJE RAZISKAVE 

Na norveški univerzi v Oslu so leta 2001 začeli s projektom ROSE (The Relevance Of 

Science Education). Ugotavljali so vrednote in razmišljanje učencev v povezavi z 

naravoslovjem in tehniko (Skurjeni, Dolinšek in Strašek, 2008). S projektom so začeli 

zaradi upada vpisa študentov na naravoslovne študije, saj se je takrat bistveno povečal vpis 

na druţboslovne smeri, kot posledica večjega števila delovnih mest na teh področjih. 

Posledica manjšega števila študentov naravoslovnih smeri je zaostajanje v razvoju 

(Dolinšek, 2008). Da bi izboljšali odnos do naravoslovja, so bile k sodelovanju v projektu 

povabljene še druge drţave, med njimi tudi Slovenija. Danes v projektu sodeluje ţe več kot 

40 drţav. Z zbranimi rezultati bodo dopolnili primerjalni raziskavi TIMSS in PISA ter 

skušali povečati število študentov naravoslovja. Ugotovili so, da se zanimanje za 

naravoslovje in predvsem odnos do naravoslovja razlikujeta od drţave do drţave. Torej bi 

morale drţave glede na dane rezultate spremeniti učne načrte in jih prilagoditi tako, da bi 

postali učinkovitejši (Skurjeni idr., 2008). Z raziskavo ROSE obseţno preverjajo odnos 

učencev do celotnega naravoslovja, ugotavljajo, katere teme so zanje zanimivejše, 

pridobivajo njihovo mnenje o znanosti, ovrednotijo poznavanje znanosti, dejavnike, 

povezane z izbiro poklica in mnenje o sebi (The ROSE questionnaire, 2004). Vprašalnik 

projekta ROSE so preoblikovali in uporabili na Tajvanu ter ugotovili, da fante bolj 

zanimata naravoslovje in tehnika v primerjavi z dekleti. Rezultati so pokazali močno 

pozitivno korelacijo med učenjem naravoslovja in ţivljenjskimi izkušnjami (Chang, Yeung 

in Cheng, 2009). Podobna raziskava v Veliki Britaniji je pokazala veliko razlik med dekleti 

in fanti. Dekleta so manj samozavestna in v manjši meri zaupajo znanosti v primerjavi s 

fanti (Jenkins, 2006). Jidesjӧ (2008) je na Švedskem izvedel raziskavo, s katero je ţelel 

ugotoviti razlike v odnosu do naravoslovja med osnovnošolci in srednješolci. 

Osnovnošolcem se je zdelo več tem zanimivejših od srednješolcev. Mlajša dekleta se bolj 

zanimajo za ţivali, starejša pa za zdravstvene teţave in bolezni. Mlajše fante bolj zanimajo 

predvajalniki glasbe, laserji in evolucija. Starejše fante pa bolj zanimata telesna vzgoja in 

vesolje (Jidesjӧ, 2008). Projektu ROSE so sledile številne raziskave, ki se bolj 

osredotočajo na posamezna področja naravoslovja.  

Na temo evolucije človeka so bile izvedene ţe številne raziskave. Prav tako je bilo kar 

nekaj raziskav izvedenih na temo odnosa do biologije. V empiričnem delu naše raziskave 

pa bo poudarek na povezavi med znanjem dijakov o evoluciji človeka in njihovim 

odnosom do biologije. 
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3 MATERIAL IN METODE 

3.1 VZOREC 

V raziskavo je bilo vključenih 350 dijakov. 84,9 % jih je prihajalo iz Gimnazije Joţeta 

Plečnika Ljubljana in 15,1 % iz Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani 

(Preglednica 2). Anketne vprašalnike in teste znanja so reševali pri pouku biologije leta 

2017. 23,4 % dijakov je obiskovalo prvi letnik, 47,1 % dijakov drugega in 29,4 % tretjega 

(Preglednica 3). 61 % je bilo dijakinj in 39 % dijakov (Preglednica 4).  

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

Šola Število dijakov Odstotek dijakov  

Gimnazija Joţeta Plečnika 297 84,9 

Srednja šola za gostinstvo in 

turizem 

53 15,1 

Skupaj 350 100 

 

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

Letnik Število dijakov Odstotek dijakov  

1 82 23,4 

2 165 47,1 

3 103 29,4 

Skupaj 192 100 

 

Preglednica 3: Razporeditev dijakov glede na spol 

Spol Število dijakov Odstotek dijakov  

Ţenski 213 61,0 

Moški 136 39,0 

Skupaj 349 100 

 

3.2 VPRAŠALNIK 

Za zbiranje podatkov smo uporabili anonimen test znanja in anketni vprašalnik, ki so ga 

reševali dijaki dveh različnih šol. V prvem delu smo jih spraševali po njihovih osebnih 

podatkih, kot so spol, letnik in šola, ki jo obiskujejo. V drugem, testnem delu so se na 5-

stopenjski Likertovi lestvici odločali, v kolikšni meri se strinjajo s trditvami o evoluciji 

človeka. Sledil je anketni vprašalnik s trditvami, ki so preverjale njihovo mnenje o 

biologiji kot stroki in o pouku biologije ter njihovo notranjo motivacijo in oceno 

samoučinkovitosti.  
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3.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Najprej smo analizirali obstoječo literaturo in srednješolske učbenike. Nato smo izvedli 

kvantitativno raziskavo. Podatke, ki smo jih dobili z anonimnima testom znanja in anketo, 

smo prepisali v program Excel in jih statistično obdelali s programom SPSS (21.0). 

Naredili smo opisno statistiko. Sledila je faktorska analiza, s katero smo zmanjšali število 

postavk na nekaj faktorjev za laţjo obdelavo. Naredili smo še inferenčno statistiko. 

Razporeditev podatkov smo preverili s testom Kolmogorov-Smirnov; ker je ta pokazal, da 

niso normalno razporejeni, smo uporabili preizkusa Mann-Whitney in Kruskal-Wallis. 

Izračunali smo tudi korelacijo med doseţki dijakov na testu in njihovimi odgovori na 

anketnem delu vprašalnika – s tem smo ugotovili povezavo med znanjem o evoluciji 

človeka in štirimi vidiki, ki jih preverja naša anketa (mnenje o biologiji kot stroki, mnenje 

o pouku biologije, notranja motivacija in ocena samoučinkovitosti). Za to smo uporabili 

Spearmanov koeficient korelacije, ker so bili podatki nenormalno razporejeni. 

3.3.1 FAKTORSKA ANALIZA  

Vse trditve v testnem in anketnem delu vprašalnika smo analizirali z metodo vodilnih 

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

(faktorjev) vsak od njih vsebuje. Pred tem smo ugotovili, da je bila vrednost Kaiser–

Meyer–Olkin v testnem delu trditev dobra (0,7), v anketnem delu trditev pa zelo dobra 

(0,9), kar pomeni, da je bil naš vzorec dovolj velik za uporabo metode PCA (Preglednica 

5). Tudi Bartlettov preizkus sferičnosti je bil za oba dela vprašalnika visoko značilen (p < 

0,001), kar kaţe na to, da so bile korelacije med trditvami dovolj velike za izvedbo PCA 

(Preglednica 5). 

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

upoštevali vse komponente, katerih lastna vrednost (eigenvalue) je bila vsaj 1. Pri testnem 

delu vprašalnika smo se odločili, da v analizi ohranimo pet komponent, kljub temu, da je 

bila vrednost Cronbachove α samo pri eni komponenti 0,8, kar je v okviru priporočila. Pri 

preostalih štirih komponentah je bila vrednost Cronbachove α od 0,4 do 0,6 (Preglednica 

6). Teh pet komponent je razloţilo 39,18 % variance.  

Od 28 trditev v testnem delu vprašalnika se jih devet ni uvrstilo v nobeno komponento. 

Cronbachova α za preostalih 19 trditev iz testnega dela vprašalnika, ki smo jih ohranili v 

analizi, je 0,67. 

Iz testnega dela vprašalnika smo izločili naslednjih 9 trditev (
1
 trditev je obrnjena): 

T1 Zemlja je stara pribliţno 4,5 milijarde let. 

T2 Moderni človek (Homo sapiens) se je razvil pred pribliţno 200.000 leti. 

T3R Moderni človek se je razvil v Evropi. (Moderni človek se ni razvil v Evropi.)
1
 

T4R Neandertalec (Homo neanderthalensis) je ţivel v Afriki in Ameriki. (Neandertalec 

(Homo neanderthalensis) ni ţivel v Afriki in Ameriki.)
1
 

T11 Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji razvil človek. 

T13 Povprečna prostornina moţganov modernega človeka je pribliţno 1,5 litra. 
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T14 Moderni človek se je razvil v procesu evolucije. 

T21R Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorjeno besedo. (Šimpanzi se ne 

morejo naučiti sporazumevati z govorjeno besedo.)
1 

T27R Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno ţivi v Afriki. (Skupni prednik ljudi in 

šimpanzov v Afriki ne ţivi več.)
1
 

 

Pri anketnem delu vprašalnika pa smo v analizi ohranili devet komponent. Pri osmih od teh 

je bila vrednost Cronbachove α med 0,7 in 0,9, kar je v okviru priporočil, pri eni pa manjša 

od priporočene, in sicer 0,6 (Preglednica 7). Teh 9 komponent je razloţilo 57,41 % skupne 

variance. Od 53 trditev v anketnem delu vprašalnika se jih 5 ni uvrstilo v nobeno 

komponento. Cronbachova α za preostalih 48 trditev, ki smo jih ohranili v anketnem delu 

vprašalnika, je 0,94. 

Iz anketnega dela vprašalnika smo izločili naslednjih 5 trditev (
1
 trditev je obrnjena): 

A17RPB3  Biologijo se učim samo, kadar vem, da bom ocenjen. (Biologijo se učim tudi, 

kadar ne vem, da bom ocenjen.)
1
  

A19SEAA1  Zmorem se naučiti matematiko. 

A22PB4  Pripravim se k učenju (tudi), kadar bi lahko počel kakšno drugo zanimivo 

stvar. 

A35IMP12  Pri pouku biologije razmišljam ali se bom dobro odrezal. 

A50SEAA6  Zmorem se naučiti druţboslovne vede (zgodovino, geografijo …). 

 

V preglednicah 5 in 6 so predstavljeni vsebinski sklopi (faktorji, komponente), ki smo jih 

upoštevali pri nadaljnji obdelavi. 

 

Preglednica 4: Rezultati predhodne analize primernosti vzorca za PCA 

 

Sklop trditev 

 

Št. trditev 

Vrednost 

Kaiser–Meyer–Olkin 

Bartlettov preizkus 

sferičnosti 

Testni del vprašalnika 28 0,7 p < 0,001 

Anketni del vprašalnika 53 0,9 p < 0,001 
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Preglednica 5: Povzetek rezultatov faktorske analize za testni del vprašalnika (N = 350) 

 Vrednost rotiranega faktorja (Rotated Factor Loading) 

 

 

Trditev 

Faktor 

Razvoj 

vrst 

 

Moderni 

človek 

Splošno 

znanje - 

kreacionizem 

Splošno 

znanje - 

evolucionizem 

Predniki 

modernega 

človeka 

T9 Fosili kaţejo, kako so se oblike ţivljenja spreminjale v daljših časovnih 

obdobjih. 

0,680     

T8 Danes ţivijo nove vrste ţivih bitij, ki jih nekoč ni bilo. 0,651     

T18 Nekoč so na Zemlji ţivele vrste ţivih bitij, ki so ţe izumrle. 0,524     

T28 Evolucija (biološki razvoj) modernega človeka še vedno poteka. 0,522     

T12 Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega prednika. 0,467     

T5 Moderni človek in neandertalec sta na Zemlji bivala istočasno.  0,683    

T24 Neandertalec in moderni človek imata 99,7 % genov enakih.  0,580    

T17 Moderni človek je na današnjem območju Slovenije ţivel v istem času kot 

mamuti. 

 0,577    

T16R Moderni človek je na današnjem območju Slovenije ţivel v istem času kot 

dinozavri. (Moderni človek na današnjem območju Slovenije ni ţivel v 

istem času kot dinozavri.)1 

 -0,452    

T25 Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst ţivali.  0,432    

T26R Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji 

pojavil/razvil človek. (Svetopisemsko poročilo o stvarjenju ne pojasni 

najbolje, kako se je na Zemlji pojavil/razvil človek.)1 

  0,869   
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T19R Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ţenske – biblijskega Adama 

in Eve. (Vsi ljudje nismo potomci enega moškega in ene ţenske – 

biblijskega Adama in Eve.)1 

  0,807   

T22 Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše vrste, modernega 

človeka. 

   0,659  

T6 Človekovi trije najbliţji sorodniki glede na evolucijski razvoj so gorile, 

orangutani in šimpanzi. 

   0,623  

T7 Ţivljenje na Zemlji obstaja ţe več kot 3 milijarde let.    0,449  

T10R Ljudje smo se razvili iz šimpanzov. (Ljudje se nismo razvili iz 

šimpanzov.)1 

    0,721 

T15R Moderni človek se je razvil iz neandertalca. (Moderni človek se ni razvil iz 

neandertalca.)1 

    0,675 

T20 Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je ţivel pred pribliţno 6 do 7 

milijoni let. 

   0,447  

T23 Avstralopiteki so ţe pribliţno pred 4 milijoni let hodili pokončno.  0,415    

 Lastna vrednost 3,841 2,318 1,998 1,571 1,241 

 % variance 13,72 8,28 7,13 5,61 4,44 

 α 0,62 0,39 0,80 0,44 0,42 

 Število trditev 5 6 2 4 2 

1 Trditev je obrnjena 
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Preglednica 6: Povzetek rezultatov faktorske analize za anketni del vprašalnika (N = 350) 

 
Vrednost rotiranega faktorja (Rotated Factor Loading) 

Trditev 

Faktor 

Interes za 

pouk 

biologije 

Znanje 

biologije 

je 

pomembno 

1 

Pozitiven 

odnos do 

dela za 

šolo 

Znanje 

biologije 

je 

pomembno 

2 

Samoocena 

uspešnosti 

pri jeziku in 

računalništvu 

Samoocena 

uspešnosti 

pri pouku 

biologije 

Občutek 

lastnega 

nadzora 

pri pouku 

biologije 

Izpolnjevanje 

pričakovanj 

staršev, sebe, 

učiteljev, 

vrstnikov 

Občutek 

pritiska pri 

pouku 

biologije 

A41IMZ3  Pouk biologije je 

zabaven. 
0,783 

        

A32B12  Veselim se pouka 

biologije. 
0,741 

        

A29B11. Zaradi pouka biologije 

bolje razumem svet okoli 

sebe 

0,720 
        

A40B15  Všeč mi je snov, ki se jo 

učimo pri pouku 

biologije. 

0,701 
        

A43B16  Vsebina snovi pri 

biologiji me zelo zanima. 
0,700 

        

A21IMZ2  Pouk biologije se mi zdi 

zanimiv. 
0,692 

        

A26B10  Všeč mi je snov, ki se je 

učim pri biologiji. 
0,680 

        

A10IMZ1 Pouk biologije mi je v 

zadovoljstvo. 
0,658 

        

A23B9  Zaradi pouka biologije 

bolj cenim naravo. 
0,654 

        

A1B1  Zanimajo me biološki 

procesi, ki se jih učimo 

pri pouku biologije. 

0,614 
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A49RB17  Med poukom biologije se 

dolgočasim. (Med 

poukom biologije se ne 

dolgočasim.)1 

0,613 
        

A27PB5  Dobro si zapomnim 

informacije, ki jih dobim 

pri pouku ali v učbeniku. 

0,553 
        

A51B18  Pouk biologije me je 

naučil, kako bolje skrbeti 

za (svoje) zdravje. 

0,517 
        

A53B19  Biološko znanje je 

pomembno za 

razumevanje ţivljenja. 

0,499 
  

0,449 
     

A20B8  Kar se učim pri pouku 

biologije, mi bo koristilo 

pri vsakdanjem ţivljenju. 

0,474 0,449 
       

A48PB11  Pomembno se mi zdi, da 

se naučim snov, ki jo 

obravnavamo pri 

biologiji. 

0,419 
        

A34B13  Kar se učim pri pouku 

biologije, mi bo koristilo 

v poklicnem ţivljenju. 

0,404 0,738 
       

A12B5  Snov biologije mi bo 

pomagala pri nadaljnjem 

izobraţevanju. 
 

0,707 
       

A9B4  Rad bi opravljal poklic, 

ki je povezan z biologijo.  
0,701 

       

A33PB6  Pripravim se k delu za 

šolo.   
0,668 

      

A4PB1  Pri pouku si delam dobre 

zapiske.   
0,655 

      

A42PB8  Svoje domače naloge 
  

0,642 
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končam do roka. 

A45PB9  Za vsak dan po navadi 

naredim načrt dela, ki ga 

moram opraviti za šolo. 
  

0,638 
      

A11PB2  Uredim si prostor, da se 

lahko učim brez motenj.   
0,596 

      

A18B7  Biologija je za druţbo 

pomembna.    
0,690 

     

A6B3  Napredek v biologiji 

izboljšuje kakovost 

našega ţivljenja. 
   

0,636 
     

A38B14 V vsakdo potrebuje 

temeljno biološko 

znanje. 
   

0,515 
     

A3B2  Biologija je uporabna v 

vsakdanjem ţivljenju. 
0,418 

  
0,436 

     

A15B6  Pomembno se mi zdi 

razumevanje snovi, ki jo 

obravnavamo pri 

biologiji. 

   
0,432 

     

A13SEAA3  Zmorem se naučiti brati, 

pisati in jezikovnih 

spretnosti. 
    

0,795 
    

A30SEAA5  Zmorem se naučiti tujih 

jezikov.     
0,677 

    

A24SEAA4  Zmorem se naučiti 

uporabe računalnika.     
0,672 

    

A16SEAA7  Zmorem se naučiti 

slovensko slovnico.     
0,583 

    

A8SEAA2  Zmorem se naučiti 

biologijo.      
0,639 

   

A14IMZK6  Menim, da sem pri 

pouku biologije kar      
0,595 
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dober. 

A46PB10  Pri pouku biologije vse 

razumem.      
0,587 

   

A7IMZK4 S svojimi doseţki pri 

pouku biologije sem 

zadovoljen. 
     

0,570 
   

A52IMZK5  Pri pouku biologije sem 

spreten. 
0,423 

    
0,515 

   

A25IMZI9  Dejavnosti pri pouku 

biologije lahko izvajam 

tako, kakor sam ţelim. 
      

0,824 
  

A5IMZI8  Pri dejavnostih pri pouku 

biologije lahko sam 

izbiram, kako jih 

izvedem. 

      
0,784 

  

A44IMZI7  Dejavnosti pri pouku 

biologije lahko sam 

vodim/nadziram. 
      

0,663 
  

A39SEMOE8  Trudim se izpolniti 

pričakovanja svojih 

staršev. 
       

0,762 
 

A2SEMOE9  Trudim se izpolniti 

pričakovanja svojih 

učiteljev. 
       

0,645 
 

A31SEMOE10  Trudim se izpolniti 

pričakovanja svojih 

vrstnikov. 
       

0,597 
 

A47SEMOE11  Trudim se izpolniti svoja 

pričakovanja.        
0,452 

 

A28IMP10  Pri pouku biologije 

čutim, da sem pod 

pritiskom. 
        

-0,836 

A37IMP11  Pri pouku biologije se 
        

-0,813 
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počutim napeto. 

A36PB7  Pri pouku se vedno 

koncentriram na šolske 

predmete. 
  

0,402 
      

 Lastna vrednost 15,03 3,42 2,77 1,90 1,72 1,59 1,52 1,34 1,14 

 % variance 28,36 6,45 5,23 3,58 3,25 2,99 2,87 2,53 2,16 

 α 0,94 0,84 0,76 0,80 0,70 0,77 0,61 0,67 0,69 

 Število trditev 19 4 6 6 4 5 3 4 2 

1 Trditev je obrnjena



Potrebuješ, E. Odnos srednješolcev v ljubljanski regiji do biologije in njihovo znanje o 

evoluciji človeka 

Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 

- 22 - 

   

4 REZULTATI 

4.1 ANALIZA UČBENIKOV 

S pregledom literature smo ugotovili, da se pri poučevanju evolucije človeka pojavljajo 

številne teţave. Ker so učbeniki pogosta literatura učiteljev, nas je zanimalo, kako ti 

obravnavajo evolucijo človeka. V ta namen smo analizirali nekaj srednješolskih učbenikov.  

Preglednica 7: Analiza srednješolskih učbenikov 

Šola Učbenik Vsebina 

Učbenik za 

strokovne 

in tehniške 

gimnazije 

Kaligarič, M. in 

Devetak, D. (2006). 

Raznolikost ţivih bitij. 

Učbenik za strokovne in 

tehniške gimnazije. 

Ljubljana: DZS. 

Učbenik predstavi celotno sistematiko ţivih 

organizmov ter vsak sklop posebej opredeli. Evolucije 

človeka v tem učbeniku ni. Zelo na kratko je 

predstavljeno, kaj so fosili. V poglavju o sesalcih so 

opredeljene le njihove lastnosti. Povezave na izvor 

sesalcev ni.  

Učbenik za 

splošne 

gimnazije 

Podobnik, A. in 

Devetak, D. (2003). 

Raznolikost ţivih bitij. 

Biologija. Učbenik za 

splošne gimnazije. 

Ljubljana: DZS. 

Učbenik je po zgradbi zelo podoben prejšnjemu. 

Razlikujeta se le v tem, da je ta učbenik namenjen 

gimnazijam in je zato veliko podrobnejši. V njem so 

prav tako omenjeni in razloţeni fosili. V sklopu na 

temo sesalcev je nekaj napisanega o njihovem izvoru, 

nikjer pa ni omenjenega človeka.  

Učbenik za 

splošne 

gimnazije 

Stušek, P. in Gogala, N. 

(2002). Funkcionalna 

anatomija s fiziologijo. 

Biologija. Učbenik za 

splošne gimnazije. 

Ljubljana: DZS. 

V učbeniku sta natančno opredeljeni anatomija s 

fiziologijo rastlin ter anatomija s fiziologijo ţivali. V 

teh poglavjih nam učbenik natančno pojasni organske 

sisteme. O evoluciji človeka ni napisanega ničesar. 

Učbenik za 

gimnazije 

in srednje 

tehniške 

šole 

Komel, R. (2006). 

Genetika od dvojne 

vijačnice do kloniranja. 

Učbenik za gimnazije in 

srednje tehniške šole. 

Ljubljana: Rokus.  

Kot nam pove naslov učbenika, se ta bolj osredotoča 

na genetiko. V prvem poglavju nam razloţi, kako je 

nastalo vesolje in kasneje ţivljenje. Ostala poglavja 

nam pomagajo pri razumevanju evolucije človeka, saj 

obravnavajo DNA, mutacije, dedovanje ... Evolucije 

človeka v učbeniku ni.  

Učbenik za 

gimnazije 

Vilhar, B., Tratnik, M., 

Stušek, P. in Škornik, S. 

(2010). Evolucija. 

Biologija v gimnaziji. 

Ljubljana: DZS. 

Učbenik zelo podrobno obravnava temo evolucije. 

Natančno nam razloţi, kaj je naravni izbor, kaj je 

populacija in vse podpre s primeri in slikovnim 

gradivom. Evolucijo človeka prvič srečamo na 24. 

strani, ko učbenik obravnava prilagoditve ţivih bitij na 

okolje kot posledico naravnega izbora. Na tem mestu 
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zasledimo razlago, kako je potekal evolucijski razvoj 

hrbtenice pri človeku. Razloţi nam, da so imeli 

štirinoţni predniki usločeno hrbtenico, na pol 

vzravnani primati imajo lordozo v predelu vratu, pri 

človeku pa se je razvila še dodatna lordoza v ledvenem 

predelu. Besedilo spremlja slika, na kateri vidimo, 

kako se je spreminjala hrbtenica človeka tekom 

evolucije. Sledi razlaga divergence, konvergence, 

nastanka novih vrst, fosilov in določanja starosti 

fosilov. V naslednjem poglavju nas učbenik ţeli 

naučiti zgodovine ţivljenja na Zemlji. Razloţeno je, 

kdaj in kako je nastala Zemlja. Zapisano je, da je prvi 

človek nastal v kenozoiku. Poleg tega je razloţeno, da 

smo organizmi zelo raznoliki, a imamo vsi skupnega 

prednika. V učbeniku sledi poglavje o sistematiki ţivih 

bitij. V tem poglavju imamo podpoglavje z naslovom 

»Tudi človek je rezultat evolucije«. V njem je 

razloţeno, da človek sodi med prvake oziroma 

primate. Prvi primati so se razvili pred 65 milijoni let. 

Ţiveli so na drevesih, kjer jih večina ţivi še danes. Pri 

človeku pa so se ohranile nekatere lastnosti teh 

prednikov. Skupne značilnosti prvakov so skrajšan 

gobec, očesi sta spredaj, kar omogoča prostorsko 

gledanje, moţgani so veliki v primerjavi s telesom, 

središče za vid je povečano, za voh pa je manjše. Sledi 

slika evolucijskega drevesa primatov, iz katerega lahko 

razberemo, kdaj je nastal človek in kdaj so se veje 

ločile od drugih primatov. To drevo je kasneje tudi 

podrobno razloţeno. Kot zanimivost nam učbenik 

razloţi, da je med genomom človeka in šimpanza le 1 

% razlike (glede na novejše podatke ne drţi), ter da se 

šimpanzi ne morejo sporazumevati z govorom. Lahko 

pa se naučijo simbolnega jezika. V učbeniku nato sledi 

krajše poglavje, ki je namenjeno izključno evoluciji 

človeka. Razloţeno je, da sodobni človek sodi med 

človečnjake. Izumrle pa so vse ostale vrste 

človečnjakov, razen naše. Sledi slika, na kateri je 

časovni pregled evolucije človečnjakov in razlaga, kaj 

vse loči človeka od ostalih primatov (dvonoţna hoja, 

velikost moţganov, govor, simbolno mišljenje, sestava 

kompleksnejših orodij in daljša skrb za svoje mladiče). 

Učbenik razlaga, da so se temeljite spremembe v 
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evoluciji človeka zgodile pred 4 milijoni let, ko so se 

razvili avstralopiteki, ki so prvi hodili pokončno. 

Omeni tudi tektonsko pregrado v Afriki. Nato se 

osredotoči na rod Homo. Vsako vrsto tega rodu 

podrobno opiše in razloţi, kako se razlikuje od ostalih. 

Kot zanimivost nam predstavi neandertalsko piščal. 

Tudi sodobnega človeka (Homo sapiens) podrobno 

opiše. Omeni t. i. mitohondrijsko Evo, ki potrjuje 

afriški izvor vseh ljudi. Sledi razlaga in zemljevid 

selitev sodobnega človeka in kriţanje z neandertalcem. 

Dotakne se jamske umetnosti in ţivljenja takratnih 

ljudi. Na tem mestu nam učbenik ponovno predstavi 

zanimivost o tem, kako podobni smo si ljudje z 

ostalimi vrstami na podlagi genoma, in razloţi, kako 

so ugotovili, da ima človek z neandertalcem 99,8 % 

enakih zaporedij nukleotidov. V učbeniku sledi še eno 

krajše poglavje, ki je posvečeno načinu ţivljenja in 

kulturi prvih ljudi. Zadnje poglavje v učbeniku pa je 

namenjeno tistim, ki si biologijo izberejo na maturi. V 

njem so vključene evolucijske teme, ki predhodno niso 

bile podrobno obravnavane. V tem poglavju evolucije 

človeka ne najdemo.  

Učbenik za 

gimnazije 

in srednje 

strokovne 

šole  

Campbell, N. A. in 

Reece, J. B. (2011). 

Biologija 1. Učbenik za 

1. letnik gimnazij in 

srednjih strokovnih šol: 

Celovec: Mohorjeva 

zaloţba.  

Učbenik je razdeljen na štiri enote. V prvi nam 

predstavi biologijo kot znanost. V drugi se posveti 

celici. Tretja enota je namenjena genetiki, v kateri 

predstavi dedovanje in mutacije. V četrti se posveti 

presnovi. Evolucije človeka v učbeniku ni.  

Učbenik za 

gimnazije 

in srednje 

strokovne 

šole 

Campbell, N. A. in 

Reece, J. B. (2012). 

Zgradba in delovanje 

organizmov. Biologija 

2. učbenik za gimnazije 

in srednje strokovne 

šole. Celovec: 

Mohorjeva zaloţba.  

Učbenik prične s predstavitvijo razvoja enoceličarjev v 

mnogoceličarje. Nato pojasni glavne lastnosti ţivih 

bitij. V tem poglavju zasledimo, da je naša vrsta stara 

200.000 let in njeno umestitev v sistem ţivih bitij. V 

primerjavi z ostalimi človeku podobnimi opicami ima 

človek drugačno medenico, hrbtenico in okončine, kar 

omogoča dvonoţno hojo. Ima večje moţgane, kot 

druge človeku podobne opice, kar nam omogoča boljše 

čustvene in razumske sposobnosti, prebavilo je krajše 

in čeljusti manjše. Vse te značilnosti so zapisane v 

genomu, ki se 1 % razlikuje od genoma šimpanza 

(glede na novejše podatke ne drţi). V učbeniku nato 
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sledijo poglavja, v katerih so predstavljeni posamezni 

organski sistemi. Evolucija človeka se ne pojavi več. 

Učbenik za 

gimnazije 

in srednje 

strokovne 

šole 

Campbell, N. A. in 

Reece, J. B. (2013). 

Zgradba in delovanje 

ekosistemov. Biologija 

3. Učbenik za gimnazije 

in srednje strokovne 

šole. Celovec: 

Mohorjeva zaloţba. 

Učbenik je razdeljen na tri enote. Prva enota je 

Ekologija, v kateri so predstavljene razmere na Zemlji, 

ki so omogočile ţivljenje. V tem poglavju zasledimo 

razlago, kaj so to fosili, in nekaj primerov le-teh. Sledi 

druga enota, ki nosi naslov varstvo okolja in narave, v 

kateri ni evolucije človeka. Zadnja enota pa je 

Evolucija. V tej enoti imamo predstavljene mutacije, 

naravni izbor, Darwinova odkritja, razvoj vrst in 

razvrščanje ţivih organizmov v sistem. Evolucije 

človeka kot samostojne teme v tem poglavju ni. 

Zasledimo le, da se je človek razvil razmeroma pozno, 

kar je prikazano s sliko, na kateri je razvojno drevo 

vretenčarjev. 

Učbenik za 

gimnazije 

Kreft, S. in Krapeţ, S. 

(2008). Genetika in 

evolucija. Biologija za 

gimnazije. Ljubljana: 

Modrijan.  

Učbenik je razdeljen na dva dela. Prvi del učbenika 

nosi naslov Evolucija, v njem je na podlagi 

eksperimentov razloţen razvoj ţivljenja in dokazi za 

evolucijo. Same evolucije človeka se učbenik ne 

dotakne. Drugi del učbenika pa nosi naslov Genetika, 

ta razlaga DNA, dedovanje, mutacije, kloniranje. 

Evolucije človeka ne omeni.  

Učbenik za 

gimnazije 

Stušek, P. (2001). 

Biologija človeka za 

gimnazije. Ljubljana: 

DZS. 

Učbenik najprej obravnava posamezne organske 

sisteme, kjer vsakemu sistemu nameni svoje poglavje 

in ga natančno razloţi. V predzadnjem poglavju 

razloţi dedovanje pri človeku. Zadnje poglavje nosi 

naslov Evolucija človeka, v njem se najprej posveti 

umestitvi človeka v sistem. Natančno razloţi, da v 

času Darwina še ni bilo najdenih veliko človeških 

fosilov, s katerimi bi lahko dokazovali evolucijo 

človeka. Večinoma so morali sklepati iz ţivečih 

organizmov, ki so človeku evolucijsko bliţje. Nato se 

učbenik postopno sprehodi skozi razvoj človeka. 

Začne pri majhnih ţuţkojedih sesalcih - prvakih, ki jih 

natančno opiše. Sledijo lemurji, ostale polopice in 

prave opice, ki jih razdeli na širokonose in ozkonose, 

te pa razdeli na repate in brezrepe ozkonose opice. 

Skupino ozkonosih opic sestavljajo giboni, velike 

človeku podobne opice in človečnjaki. Vsako od teh 

skupin tudi natančno opiše. Besedilo podpre s sliko, na 

kateri je razvojno drevo posameznih vrst opic in 
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človeka ob časovni osi. Za človečnjake pove, da so 

dvonoţci in da je sodobni človek edina vrsta, ki še 

ţivi. V naslednjem podpoglavju učbenik razloţi, kako 

in kdaj so se ločevale evolucijske linije, po katerih so 

razvile danes ţiveče opice in človek. Ugotovili so, da 

imamo ljudje in šimpanzi 98 % enake DNA (po 

novejših podatkih ne drţi), da se tudi šimpanzi 

zavedajo sami sebe in znajo uporabljati različno 

orodje. Razlikujemo se v tem, da šimpanzi orodja ne 

znajo narediti sami, ampak izkoristijo, kar jim ponuja 

narava. Učbenik nam ob tem razloţi, da so bile za 

razvoj človečnjakov potrebne spremembe v okolju. 

Ene opice so ostale na gozdnatih tleh, na katera so bile 

prilagojene. Druge pa so se znašle v pokrajini brez 

gozda, na katero so se prilagodile. Naslednje poglavje 

je posvečeno dvonoţni hoji, ki nas loči od opic. 

Znanstveniki domnevajo, da se je dvonoţna hoja 

razvila kot posledica klimatskih sprememb zaradi 

tektonskih premikov. Pri opicah, ki so ostale v sušnem, 

savanskem delu Afrike so se razvile daljše noge, bolj 

ravna stopala, dvakrat naprej zavita hrbtenica, 

preoblikovano okolčje, ohranile se je dober sluh in 

tridimenzionalni vid, povečali so se jim moţgani in 

spremenila se je namestitev lobanje. Tako so nastali 

avstralopiteki, ki jih učbenik podrobno opiše. Besedilo 

podpre s sliko sheme razvoja človečnjakov iz 

avstralopitekov. Človečnjaki so pričeli uporabljati 

orodje in razvil se je rod Homo. Učbenik na tem mestu 

podrobno opiše vrsti Homo habilis (spreti človek) in 

Homo erectus (vzravnani človek). Homo erectus se je 

postopno razvil v vrsto Homo sapiens (sodobni 

človek); v Evropi pa v neandertalca (trditev po 

novejših podatkih ne velja, saj sta se vrsti Homo 

sapiens in Homo neanderthalensis razvili iz vrste 

Homo heidelbergensis in ne iz vrste Homo erectus), ki 

ga podrobno opiše v naslednjem podpoglavju. V njem 

natančno razloţi, kako se je ta selil po svetu. Besedilo 

s sliko tudi podpre selitev, ki je časovno opredeljena. 

Zadnje poglavje govori o razvoju kulture. Iz lovcev in 

nabiralcev so ljudje prešli na poljedelski način 

ţivljenja. 

Učbenik za Dermastia, M., Komel, Učbenik je razdeljen na dva dela. Prvi del nosi naslov 
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gimnazije R. in Turk, T. (2011). 

Kjer se ţivljenje začne 

… Biologija celice in 

genetika za gimnazije. 

Ljubljana: Rokus Klett. 

Biologija celice in se posveti sestavi celice in njenemu 

delovanju. Drugi del je poimenovan Genetika, ki 

predstavi vzorce dedovanja, celični cikel, DNA, 

mutacije, spolno razmnoţevanje in gensko inţenirstvo. 

V zadnjem podpoglavju nam predstavi nastanek 

vesolja. Evolucije človeka v tem učbeniku ni.  

Učbenik za 

srednje 

strokovne 

in 

poklicno-

tehniške 

šole 

Toman, M. J., Sernec, 

K. in Kopčavar, V. 

(2013). Biologija celice 

in ekologija z varstvom 

okolja. Učbenik za 

biologijo v srednjih 

strokovnih in poklicno-

tehniških srednjih šolah.  

Učbenik je sestavljen iz osmih poglavij. Prvo poglavje 

je posvečeno biologiji kot vedi, drugo in tretje celici, 

četrto, peto in šesto ekologiji in ekosistemom. Sedmo 

poglavje je posvečeno varstvu okolja. Osmo pa je 

slovar. Evolucije človeka v učbeniku ni predstavljene. 

Najdemo pa v prvem poglavju razlago Darwinove 

evolucijske teorije, razlago, kaj so fosili, in nekaj 

primerov fosilov, ki so podprti s slikovnim 

materialom.  

* Sivo obarvan učbenik uporabljajo na Gimnaziji Joţeta Plečnika, ki je vključena v našo raziskavo. 

* Zeleno obarvan učbenik uporabljajo na Srednji šoli za gostinstvo in turizem, ki je vključena v našo raziskavo. 

4.1.1 POVZETEK ANALIZE UČBENIKOV 

Analizirali smo 12 učbenikov. Od tega jih je bilo šest namenjenih splošnim gimnazijam, 

ostalih šest pa srednjim poklicnim šolam in tehniškim gimnazijam. V devetih učbenikih se 

evolucija človeka ne pojavi oziroma učbeniki le zelo na splošno razloţijo, kaj so fosili. Ti 

učbeniki so večinoma namenjeni obravnavi splošne evolucije ali drugih bioloških tem. 

Evolucijo človeka zasledimo le v enem učbeniku za srednje strokovne in tehniške šole, kjer je 

predstavljena v manjšem kvadratku kot zanimivost. V primerjavi s tem smo analizirali dva 

učbenika za splošne gimnazije, ki evolucijo človeka predstavita zelo podrobno. Tako bi 

pričakovali, da dijaki, ki uporabljajo ta dva učbenika, bolje razumejo evolucijo človeka.  

Prva šola, ki je vključena v našo raziskavo, je Gimnazija Joţeta Plečnika. Ta uporablja 

učbenik Evolucija (avtorji: Vilhar, B., Tratnik, M., Stušek, P. in Škornik, S). V njem je 

evolucija človeka predstavljena zelo podrobno. Druga šola, ki je vključena v raziskavo, je 

Srednja šola za gostinstvo in turizem. Ta uporablja učbenik Biologija celice in ekologija z 

varstvom okolja (avtorji: Toman, M. J., Sernec, K. in Kopčavar, V.). V njem od evolucijskih 

tem najdemo le razlago Darwinove evolucijske teorije in fosilov. Torej bi iz analize 

učbenikov lahko sklepali, da imajo gimnazijci boljše znanje o evoluciji človeka v primerjavi s 

srednješolci strokovnega in poklicnega programa.  

4.2 REZULTATI PREIZKUSA ZNANJA UČENCEV O EVOLUCIJI ČLOVEKA 
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4.2.1 OSNOVNA ANALIZA TESTA ZNANJA UČENCEV O EVOLUCIJI ČLOVEKA 

S preglednico 8 smo prikazali povprečne ocene (M) in standardne odklone (SD) znanja vseh 

dijakov o evoluciji človeka. Iz preglednice lahko vidimo, da dijaki dosegajo boljše rezultate 

(M = 4,01–4,58) pri trditvah, ki se nanašajo na splošnejše znanje evolucije: trditve o izumrtju 

vrst in nastanku novih, sobivanje človeka z dinozavri, starost Zemlje … Slabše rezultate (M = 

2,61–2,96) pa dosegajo pri trditvah, ki so povezane s časovno komponento: sobivanje 

sodobnega človeka z mamuti in neandertalci, kdaj so ţiveli avstralopiteki, kdaj je ţivel zadnji 

skupni prednik človeka in šimpanza ... V povprečju so se dijaki v 55,17 % odločili za pravilne 

odgovore (Preglednica 8). 

 

Preglednica 8: Odstotek pravilnih odgovorov, povprečna ocena (M) in standardni odklon 

(SD) znanja vseh učencev (Kot pravilen odgovor smo šteli, če so se s pravilno trditvijo zelo 

strinjali in strinjali oziroma z napačno trditvijo zelo ne strinjali in ne strinjali. Povprečna 

ocena 5 = najbolj pravilen odgovor, povprečna ocena 1 = najbolj nepravilen odgovor; trditve 

so razvrščene po padajoči povprečni oceni) 

Zaporedna 

številka 
Trditev 

Odstotek 

pravilnih 

odgovorov  

Povprečna 

ocena (M) 

Standardni 

odklon 

(SD) 

Sklop 

1. 
Nekoč so na Zemlji ţivele vrste ţivih bitij, 

ki so ţe izumrle. 
90,2 4,58 0,84 Evolucija 

2. 

Moderni človek je na današnjem območju 

Slovenije ţivel v istem času kot dinozavri. 

(Moderni človek na današnjem območju 

Slovenije ni ţivel v istem času kot 

dinozavri.)1 

84,2 4,38 0,97 Čas 

3. 
Danes ţivijo nove vrste ţivih bitij, ki jih 

nekoč ni bilo. 
82,5 4,27 0,90 Evolucija 

4. 

Fosili kaţejo, kako so se oblike ţivljenja 

spreminjale tekom daljših časovnih 

obdobij. 

87,1 4,27 0,78 Evolucija 

5. 
Evolucija (biološki razvoj) modernega 

človeka še vedno poteka. 
77,1 4,17 0,96 Evolucija 

6. Zemlja je stara pribliţno 4,5 milijarde let. 78,5 4,05 0,87 Čas 

7. 
Moderni človek se je razvil v procesu 

evolucije. 
74,0 4,01 0,93 Evolucija 

8. 
Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz 

skupnega prednika. 
68,5 3,94 0,97 Evolucija 

9. 

Svetopisemsko poročilo o stvarjenju 

najbolje pojasni, kako se je na Zemlji 

pojavil/razvil človek. (Svetopisemsko 

poročilo o stvarjenju ne pojasni najbolje, 

kako se je na Zemlji pojavil/razvil 

68,0 3,93 1,23 
Kreacion

izem 
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človek.)1 

10. 

Vsi ljudje smo potomci enega moškega in 

ene ţenske – biblijskega Adama in Eve. 

(Vsi ljudje nismo potomci enega moškega 

in ene ţenske – biblijskega Adama in 

Eve.)1 

63,7 3,83 1,37 
Kreacion

izem 

11. 

Človekovi trije najbliţji sorodniki glede na 

evolucijski razvoj so gorile, orangutani in 

šimpanzi. 

67,8 3,80 0,94 Evolucija 

12. 
Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, 

razen naše vrste, modernega človeka. 
64,4 3,77 1,11 Evolucija 

13. 

Skupni prednik ljudi in šimpanzov še 

vedno ţivi v Afriki. (Skupni prednik ljudi 

in šimpanzov v Afriki ne ţivi več.)1 

61,9 3,71 1,11 Čas 

14. 
Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se 

je na Zemlji razvil človek. 
56,4 3,63 0,96 Evolucija 

15. 
Ljudje smo se razvili iz šimpanzov. 

(Ljudje se nismo razvili iz šimpanzov.)1 
54,2 3,59 1,16 Evolucija 

16. 
Ţivljenje na Zemlji obstaja ţe več kot 3 

milijarde let. 
52,5 3,46 1,03 Čas 

17. 
Današnji ljudje smo se razvili iz 

predhodnih vrst ţivali. 
47,1 3,43 1,08 Evolucija 

18. 
Povprečna prostornina moţganov 

modernega človeka je pribliţno 1,5 litra. 
39,3 3,36 0,82 Ostalo 

19. 
Moderni človek (Homo sapiens) se je 

razvil pred pribliţno 200.000 leti. 
47,3 3,34 0,93 Čas 

20. 

Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z 

govorjeno besedo. (Šimpanzi se ne morejo 

naučiti sporazumevati z govorjeno 

besedo.)1 

49,9 3,34 1,09 Ostalo 

21. 
Moderni človek se je razvil v Evropi. 

(Moderni človek se ni razvil v Evropi.)1 
42,6 3,19 1,17 Kraj 

22. 

Neandertalec (Homo neanderthalensis) je 

ţivel v Afriki in Ameriki. (Neandertalec 

(Homo neanderthalensis) ni ţivel v Afriki 

in Ameriki.)1 

32,6 3,10 1,05 Kraj 

23. 

Moderni človek se je razvil iz 

neandertalca. (Moderni človek se ni razvil 

iz neandertalca.)1 

34,7 3,04 1,21 Evolucija 

24. 
Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka 

je ţivel pred pribliţno 6 do 7 milijoni let. 
18,4 2,96 0,82 Čas 

25. 
Avstralopiteki so ţe pribliţno pred 4 

milijoni let hodili pokončno. 
25,6 2,87 1,03 Čas 
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26. 
Neandertalec in moderni človek imata 99,7 

% genov enakih. 
24,3 2,87 1,03 Ostalo 

27. 
Moderni človek in neandertalec sta na 

Zemlji bivala istočasno. 
27,3 2,61 1,28 Čas 

28. 
Moderni človek je na današnjem območju 

Slovenije ţivel v istem času kot mamuti. 
24,6 2,45 1,26 Čas 

1 Trditev je obrnjena. 

Rezultate testa znanja smo predstavili tako, da smo najprej zapisali zaporedno številko trditve 

in trditev, ki tej pripada. Temu sledi graf, ki prikazuje razporeditev odgovorov dijakov. 

Najbolj pravilni odgovori so označeni rdeče. V nadaljevanju smo rezultat predstavili opisno in 

zapisali še statistično pomembnost razlik med dijaki različnega izobraţevalnega programa, 

spola in letnika. 

 

1. Trditev: Zemlja je stara pribliţno 4,5 milijarde let. 

 

 
Graf 1: Razporeditev odgovorov dijakov na prvo trditev 

S to trditvijo se je zelo strinjala tretjina dijakov (33,1 %) in to je pravilno, nadaljnjih 45,4 % 

dijakov pa se je s to trditvijo, da je Zemlja stara pribliţno 4,5 milijarde let, strinjalo, kar je 

tudi pravilno. Le 5,8 % dijakov je pri tej trditvi odgovorilo napačno (Graf 1). Povprečna 

ocena je bila 4,05 (SD = 0,87). Statistično pomembnih razlik med dijaki različnih šol, spola in 

letnika nismo našli (Mann-Whitney preizkus; oba p > 0,05, Kruskal-Wallis preizkus; p > 

0,05). 

 

2. Trditev: Moderni človek (Homo sapiens) se je razvil pred pribliţno 200.000 leti. 
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Zemlja je stara približno 4,5 milijarde let. 
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Graf 2: Razporeditev odgovorov dijakov na drugo trditev 

 

Večina dijakov (39,8 %) se je strinjala s trditvijo, da se je moderni človek razvil pred 

pribliţno 200.000 leti. Le 7,5 % dijakov se je s trditvijo zelo strinjalo. Oboje je pravilno. 

Napačno je odgovorilo 17,2 % dijakov (Graf 2). Povprečna ocena je bila 3,34 (SD = 0,93). 

Našli smo statistično pomembne razlike glede na spol (Mann-Whitney preizkus; p < 0,05). Pri 

čemer so fantje odgovarjali bolj pravilno (M = 3,51; SD = 1,02) kot dekleta (M = 3,22; SD = 

0,86). Med dijaki različnih letnikov (Kruskal-Wallis preizkus; p > 0,05) in šol (Mann-

Whitney preizkus; p > 0,05) statistično pomembnih razlik nismo našli.  

 

3. Trditev: Moderni človek se je razvil v Evropi. 

 

 
Graf 3: Razporeditev odgovorov dijakov na tretjo trditev 
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Skoraj polovica (42,6 %) dijakov se zelo ni strinjala oziroma se ni strinjala s trditvijo, da se je 

moderni človek razvil v Evropi, kar je pravilno. 29,6 % dijakov pa se je s trditvijo strinjalo 

oziroma zelo strinjalo, kar je napačno. Velik deleţ dijakov (27,9 %) je pri tej trditvi ostal 

neopredeljen (Graf 3). Povprečna ocena je bila 3,19 (SD = 1,17). Statistično pomembnih 

razlik med dijaki različnega spola (Mann-Whitney preizkus; p > 0,05) in letnika (Kruskal-

Wallis preizkus; p > 0,05) nismo našli. Našli pa smo razlike med dijaki različnih šol (Mann-

Whitney preizkus; p < 0,05). Pri tem so bili odgovori gimnazijcev bolj pravilni (M = 3,25; SD 

= 1,16) v primerjavi z odgovori dijakov poklicne oziroma strokovne šole (M = 2,85; SD = 

1,19). 

 

4. Trditev: Neandertalec (Homo neanderthalensis) je ţivel v Afriki in Ameriki. 

 

 
Graf 4: Razporeditev odgovorov dijakov na četrto trditev 

 

Tretjina (32,6 %) dijakov se s trditvijo, da je neandertalec ţivel v Afriki in Ameriki zelo ni 

strinjala oziroma se ni strinjala, kar je prav. Dobra tretjina dijakov (35,8 %) se ni opredelila. 

Ostali pa so se s trditvijo strinjali (28,1 %) oziroma zelo strinjali (3,4 %), kar je napačno (Graf 

4). Povprečna ocena je bila 3,10 (SD = 1,05). Statistično pomembnih razlik med dijaki 

različnih letnikov (Kruskal-Wallis preizkus; p > 0,05) nismo našli. Našli pa smo statistično 

pomembne razlike med dijaki različnih spolov in šol (Mann-Whitney preizkus; oba p < 0,05). 

Fantje so odgovarjali bolje (M = 3,26; SD = 1,14) v primerjavi z dekleti (M = 2,99; SD = 

0,97). Gimnazijci so odgovarjali bolje (M = 3,18; SD = 1,05) od dijakov poklicnega in 

strokovnega programa (M = 2,64; SD = 0,92).  

 

5. Trditev: Moderni človek in neandertalec sta na Zemlji bivala istočasno. 
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Graf 5: Razporeditev odgovorov dijakov na peto trditev 

Pri trditvi, da sta moderni človek in neandertalec na Zemlji bivala istočasno, se je najbolj 

pravilno odločilo 27,3 % dijakov. Polovica dijakov (50,6 %) se s trditvijo zelo ni strinjala ali 

ni strinjala, kar je napačno (Graf 5). Povprečna ocena je bila 2,61 (SD = 1,28). Statistično 

pomembnih razlik med dijaki različnih letnikov (Kruskal-Wallis preizkus; p > 0,05) nismo 

našli. Našli pa smo statistično pomembne razlike med spoloma in med dijaki različnih šol 

(Mann-Whitney preizkus; oba p < 0,05). Fantje so odgovarjali bolje (M = 2,96; SD = 1,40) v 

primerjavi z dekleti (M = 2,39; SD = 1,15); gimnazijci pa bolje (M = 2,70; SD = 1,28) od 

dijakov poklicnega in strokovnega programa (M = 2,10; SD = 1,14).  

 

6. Trditev: Človekovi trije najbliţji sorodniki glede na evolucijski razvoj so gorile, 

orangutani in šimpanzi. 

 

 
Graf 6: Razporeditev odgovorov dijakov na šesto trditev 

24,7 
25,9 

22,1 

18,4 

8,9 

0

5

10

15

20

25

30

Zelo se ne
strinjam.

Se ne strinjam. Delno se
strinjam.

Se strinjam. Zelo se
strinjam.

D
ija

ki
 (

%
) 

Moderni človek in neandertalec sta na Zemlji bivala istočasno. 

2,6 
5,2 

24,4 

45,1 

22,7 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Zelo se ne
strinjam.

Se ne strinjam. Delno se
strinjam.

Se strinjam. Zelo se
strinjam.

D
ija

ki
 (

%
) 

Človekovi trije najbližji sorodniki glede na evolucijski razvoj so 
gorile, orangutani in šimpanzi. 



Potrebuješ, E. Odnos srednješolcev v ljubljanski regiji do biologije in njihovo znanje o 

evoluciji človeka 

Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 

- 34 - 

   

 

Večina dijakov (67,8 %) se je s trditvijo, da so človekovi najbliţji sorodniki gorile, orangutani 

in šimpanzi, zelo strinjala ali strinjala. To je tudi pravilno. Napačno je odgovoril majhen del 

dijakov (7,8 %) (Graf 6). Povprečna ocena je 3,80 (SD = 0,94). Statistično pomembnih razlik 

med dijaki različnih šol, spola in letnika nismo našli (Mann-Whitney preizkus; oba p > 0,05; 

Kruskal-Wallis preizkus; p > 0,05) 

 

7. Trditev: Ţivljenje na Zemlji obstaja ţe več kot 3 milijarde let. 

 

 
Graf 7: Razporeditev odgovorov dijakov na sedmo trditev 

 

Večina dijakov se je s trditvijo, da je ţivljenje na Zemlji ţe 3 milijarde let, strinjala (37,1 %) 

ali zelo strinjala (15,4 %), kar je tudi pravilno. Velik del (29,4 %) dijakov se pri tej trditvi ni 

mogel opredeliti, 18,0 % dijakov pa je odgovorilo popolnoma napačno (Graf 7). Povprečna 

ocena je bila 3,46 (SD = 1,03). Statistično pomembnih razlik med dijaki različnih šol, spola in 

letnika nismo našli (Mann-Whitney preizkus; oba p > 0,05; Kruskal-Wallis preizkus; p > 

0,05). 
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Graf 8: Razporeditev odgovorov dijakov na osmo trditev 

 

S trditvijo, da danes ţivijo vrste, ki jih v preteklosti ni bilo, se je polovica (50,1 %) dijakov 

zelo strinjalo in 32,4 % dijakov strinjalo. To je tudi pravilno. Napačno je odgovorilo 4 % 

dijakov (Graf 8). Povprečna ocena je bila 4,27 (SD = 0,90). Statistično pomembnih razlik med 

dijaki različnih šol, spola in letnika nismo našli (Mann-Whitney preizkus; oba p > 0,05; 

Kruskal-Wallis preizkus; p > 0,05). 

 

9. Trditev: Fosili kaţejo, kako so se oblike ţivljenja spreminjale tekom daljših 

časovnih obdobij. 

 

 
Graf 9: Razporeditev odgovorov dijakov na deveto trditev 
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Skoraj vsi dijaki (87,1 %) so na trditev, da fosili kaţejo, kako so se spreminjale oblike 

ţivljenja tekom daljših časovnih obdobij, odgovorili pravilno. Majhen del (2,6 %) dijakov je 

odgovoril napačno, saj se s trditvijo zelo niso strinjali ali niso strinjali. 10,3 % se jih ni moglo 

opredeliti (Graf 9). Povprečna ocena je bila 4,27 (SD = 0,78). Statistično pomembnih razlik 

med dijaki različnih šol, spola in letnika nismo našli (Mann-Whitney preizkus; oba p > 0,05; 

Kruskal-Wallis preizkus; p > 0,05). 

 

10. Trditev: Ljudje smo se razvili iz šimpanzov. 

 

 
Graf 10: Razporeditev odgovorov dijakov na deseto trditev 

 

Dobra polovica dijakov (54,2 %) se zelo ni strinjala ali ni strinjala s trditvijo, da smo se ljudje 
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Ostali (18,2 %) dijaki pa so odgovorili napačno (Graf 10). Povprečna ocena je bila 3,59 (SD = 

1,16). Statistično pomembnih razlik med dijaki različnega spola (Mann-Whitney preizkus; p > 

0,05) in letnika (Kruskal-Wallis preizkus; p > 0,05) nismo našli. Našli pa smo statistično 

pomembne razlike med dijaki različnih šol (Mann-Whitney preizkus; p < 0,05). Ponovno so 

bolje odgovarjali gimnazijci (M = 3,69; SD = 1,13) kot dijaki poklicnega in strokovnega 

programa (M = 3,02; SD = 1,18).  

 

11. Trditev: Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji razvil človek. 
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Graf 11: Razporeditev odgovorov dijakov na enajsto trditev 

 

Več kot polovica dijakov (56,4 %) se je s trditvijo, da teorija evolucije najbolje pojasni razvoj 

človeka, strinjala ali zelo strinjala. To je tudi pravilno. Tretjina dijakov (33,6 %) se ni mogla 

opredeliti. Popolnoma napačno je odgovorilo 11,1 % dijakov (Graf 11). Povprečna ocena pri 

tej trditvi je bila 3,63 (SD = 0,96). Statistično pomembnih razlik med dijaki različnih šol, 

spola in letnika nismo našli (Mann-Whitney preizkus; oba p > 0,05; Kruskal-Wallis preizkus; 

p > 0,05). 

 

12. Trditev: Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega prednika. 

 

 
Graf 12: Razporeditev odgovorov dijakov na dvanajsto trditev 
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Tretjina (33,5 %) dijakov se je s trditvijo, da smo se ljudje in šimpanzi razvili iz skupnega 

prednika, zelo strinjala. Podoben deleţ (35,0 %) dijakov pa se je s trditvijo strinjal. To je tudi 

pravilno. Majhen del (5,7 %) dijakov se je odločil za napačni odgovor, ker se s trditvijo ni 

strinjal (Graf 12). Povprečna ocena je bila 3,94 (SD = 0,97). Statistično pomembnih razlik 

med dijaki različnega spola in šole nismo našli (Mann-Whitney preizkus; oba p > 0,05). Našli 

pa smo statistično pomembne razlike med dijaki različnih letnikov (Kruskal-Wallis preizkus; 

p < 0,05). Odgovori dijakov drugega letnika so bili najbolj pravilni (M = 4,14; SD = 0,86) v 

primerjavi z dijaki tretjega (M = 3,84; SD = 0,96) in prvega letnika (M = 3,66; SD = 1,09).  

 

13. Trditev: Povprečna prostornina moţganov modernega človeka je pribliţno 1,5 

litra. 

 

 
Graf 13: Razporeditev odgovorov dijakov na trinajsto trditev 

 

S trditvijo, ki pravi, da je prostornina moţganov modernega človeka 1,5 litra, se je zelo 

strinjalo 8,0 % dijakov in strinjalo 31,3 %. To je tudi pravilno. Polovica dijakov (51,1 %) se 

ni mogla opredeliti. Napačno pa je odgovorilo 9,5 % dijakov (Graf 13). Povprečna ocena je 

bila 3,36 (SD = 0,82). Statistično pomembnih razlik med dijaki različnih šol, spola in letnika 

nismo našli (Mann-Whitney preizkus; oba p > 0,05; Kruskal-Wallis preizkus; p > 0,05). 

 

14. Trditev: Moderni človek se je razvil v procesu evolucije. 
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Graf 14: Razporeditev odgovorov dijakov na štirinajsto trditev 

 

Večina dijakov se je s trditvijo, da se je moderni človek razvil v procesu evolucije, strinjala 

(39 %) oziroma zelo strinjala (35 %), kar je pravilno. Popolnoma napačno je odgovorilo 6,3 

% dijakov, ki se s trditvijo niso strinjali (Graf 14). Povprečna ocena je bila 4,01 (SD = 0,93). 

Statistično pomembnih razlik med dijaki različnih šol, spola in letnika nismo našli (Mann-

Whitney preizkus; oba p > 0,05; Kruskal-Wallis preizkus; p > 0,05). 

 

15. Trditev: Moderni človek se je razvil iz neandertalca. 

 

 
Graf 15: Razporeditev odgovorov dijakov na petnajsto trditev 
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oz. zelo ni strinjala. Nadaljnja tretjina (34,4 %) pa se jih je napačno s trditvijo strinjalo (Graf 

15). Povprečna ocena je bila 3,04 (SD = 1,21). Statistično pomembnih med dijaki različnega 

spola (Mann-Whitney preizkus; p > 0,05) in letnika (Kruskal-Wallis preizkus; p > 0,05) 

nismo našli. Našli pa smo razlike med dijaki različnih šol (Mann-Whitney preizkus; p < 0,05). 

Pri tem so bili odgovori gimnazijcev bolj pravlni (M = 3,13; SD = 1,20) v primerjavi z 

odgovori dijakov poklicnega in strokovnega programa (M = 2,53; SD = 1,15).  

 

16. Trditev: Moderni človek je na današnjem območju Slovenije ţivel v istem času 

kot dinozavri. 

 

 
Graf 16: Razporeditev odgovorov dijakov na šestnajsto trditev 

 

Večina dijakov (84,2 %) se s trditvijo, da je moderni človek ţivel skupaj z dinozavri, odločilo 

pravilno in se s to trditvijo zelo ni strinjalo ali ni strinjalo. 9,5 % dijakov se ni moglo 

opredeliti, majhen del (6,3 %) pa se jih je s trditvijo napačno strinjal ali zelo strinjal (Graf 16). 

Povprečna ocena je bila M = 4,38 (SD = 0,97). Našli smo statistično pomembne razlike med 

dijaki različnega spola (Mann-Whitney preizkus; p < 0,05) pri čemer so bili odgovori fantov 

bolj pravilni (M = 4,46; SD = 1,01) v primerjavi z dekleti (M = 4,34; SD = 0,93). Statistično 

pomembnih razlik med dijaki različnih šol (Mann-Whitney preizkus; p > 0,05) in letnikov 

nismo našli (Kruskal-Wallis preizkus; p > 0,05).  

 

17. Trditev: Moderni človek je na današnjem območju Slovenije ţivel v istem času 

kot mamuti. 
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Graf 17: Razporeditev odgovorov dijakov na sedemnajsto trditev 

 

Le 6,3 % dijakov se je s trditvijo, da je moderni človek ţivel skupaj z mamuti, zelo strinjalo. 

18, 3 % dijakov se je s trditvijo strinjalo. Oboje je prav. Več kot polovica dijakov (56,0 %) se 

je pri tej trditvi odločila napačno, 19,4 % pa se jih ni opredelilo (Graf 17). Povprečna ocena je 

bila 2,45 (SD = 1,26). Statično pomembnih razlik med dijaki različnega spola (Mann-Whitney 

preizkus; p > 0,05) in letnika (Kruskal-Wallis preizkus; p > 0,05), nismo našli. Našli pa smo 

razlike med dijaki različnih šol (Mann-Whitney preizkus; p < 0,05). Ponovno so bili odgovori 

gimnazijcev bolj pravilni (M = 2,51; SD = 1,24) v primerjavi z odgovori dijakov poklicnega 

in strokovnega programa (M = 2,13; SD = 1,32).  

 

18. Trditev: Nekoč so na Zemlji ţivele vrste ţivih bitij, ki so ţe izumrle. 

 

 
Graf 18: Razporeditev odgovorov dijakov na osemnajsto trditev 
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Skoraj vsi dijaki (90,2 %) so se s trditvijo, da so na Zemlji ţivele vrste, ki so ţe izumrle, zelo 

strinjali (73,6 %) ali strinjali (16,6 %). To je tudi pravilno. Le 3,4 % dijaki se s trditvijo 

napačno zelo niso strinjali oziroma niso strinjali (Graf 18). Povprečna ocena je bila 4,58 (SD 

= 0,84). Statistično pomembnih razlik med dijaki različnih šol, spola in letnika nismo našli 

(Mann-Whitney preizkus; oba p > 0,05; Kruskal-Wallis preizkus; p > 0,05).  

 

19. Trditev: Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ţenske – biblijskega 

Adama in Eve. 

 

 
Graf 19: Razporeditev odgovorov dijakov na devetnajsto trditev 

 

Skoraj dve tretjini dijakov (63,7 %) sta se s trditvijo, da smo vsi potomci biblijskega Adama 

in Eve, odločili pravilno, saj se zelo nista strinjali ali nista strinjali. 18,0 % dijakov se ni 

opredelilo, 18,2 % pa jih je odgovorilo napačno (Graf 19). Povprečna ocena pri tej trditvi je 

bila 3,83 (SD = 1,37). Statistično pomembnih razlik med dijaki različnih šol, spola in letnika 

nismo našli (Mann-Whitney preizkus; oba p > 0,05; Kruskal-Wallis preizkus; p > 0,05).  

 

20. Trditev: Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je ţivel pred pribliţno 6 do 7 

milijoni let. 
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Graf 20: Razporeditev odgovorov dijakov na dvajseto trditev 

 

Večina dijakov (57,8 %) se pri trditvi, da je zadnji skupni prednik človeka in šimpanza ţivel 

pred 6 do 7 milijoni let, ni mogla opredeliti. Pravilno se je s trditvijo zelo strinjalo ali strinjalo 

18,4 % dijakov, preostalih 23,9 % pa jih je odgovorilo napačno. (Graf 20). Povprečna ocena 

je bila 2,96 (SD = 0,82). Statistično pomembnih razlik med dijaki različnega spola (Mann-

Whitney preizkus; p > 0,05) in letnika (Kruskal-Wallis preizkus; p > 0,05) nismo našli. Našli 

pa smo razlike med dijaki različnih šol (Mann-Whitney preizkus; p < 0,05). Pravilnejši so bili 

odgovori dijakov poklicnega in strokovnega programa (M = 3,17; SD = 0,80) v primerjavi z 

odgovori gimnazijcev (M = 2,93; SD = 0,81).  

 

21. Trditev: Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorjeno besedo. 

 

 
Graf 21: Razporeditev odgovorov dijakov na enaindvajseto trditev 
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Polovica dijakov (49,9 %) se s trditvijo, da se šimpanzi lahko naučijo sporazumevati z 

govorjeno besedo, pravilno ni strinjala ali zelo ni strinjala. Velik del dijakov (27,8 %) se ni 

mogel opredeliti, ostali dijaki (22,4 %) pa so se odločili napačno (Graf 21). Povprečna ocena 

je bila 3,34 (SD = 1,09). Statistično pomembnih razlik med dijaki različnih šol, spola in 

letnika nismo našli (Mann-Whitney preizkus; oba p > 0,05; Kruskal-Wallis preizkus; p > 

0,05). 

 

22. Trditev: Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše vrste, modernega 

človeka. 

 

 
Graf 22: Razporeditev odgovorov dijakov na dvaindvajseto trditev 

 

Dve tretjini dijakov (64,4 %) se je s trditvijo, da so vse ostale vrste človečnjakov izumrle, 

pravilno strinjala ali zelo strinjala. Petina (21,1 %) se jih ni mogla opredeliti, 14,5 % pa se jih 

je odločilo napačno (Graf 22). Povprečna ocena je bila 3,77 (SD = 1,11). Statistično 

pomembnih razlik med dijaki različnih šol, spola in letnika nismo našli (Mann-Whitney 

preizkus; oba p > 0,05; Kruskal-Wallis preizkus; p > 0,05). 

 

23. Trditev: Avstralopiteki so ţe pribliţno pred 4 milijoni let hodili pokončno. 
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Graf 23: Razporeditev odgovorov dijakov na triindvajseto trditev 

 

Velik del dijakov (42,4 %) se pri trditvi, da so avstralopiteki pred 4 milijoni let hodili 

pokončno, ni mogel opredeliti. Četrtina dijakov (25,6 %) se je s trditvijo pravilno strinjala ali 

zelo strinjala, tretjina pa jih je odgovorila napačno (32,0 %) (Graf 23). Povprečna ocena je 

bila 2,87 (SD = 1,03). Statistično pomembnih razlik med dijaki različnih šol, spola in letnika 

nismo našli (Mann-Whitney preizkus; oba p > 0,05; Kruskal-Wallis preizkus; p > 0,05).  

 

24. Trditev: Neandertalec in moderni človek imata 99,7 % genov enakih. 

 

 
Graf 24: Razporeditev odgovorov dijakov na štiriindvajseto trditev 

 

Dobra tretjina dijakov (37,7 %) se pri trditvi, da imata neandertalec in moderni človek 99,7 % 

enakih genov, ni mogla opredeliti. Druga dobra tretjina (38,0 %) dijakov se s trditvijo 

11,5 

20,5 

42,4 

20,7 

4,9 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Zelo se ne
strinjam.

Se ne strinjam. Delno se
strinjam.

Se strinjam. Zelo se
strinjam.

D
ija

ki
 (

%
) 

Avstralopiteki so že približno pred 4 milijoni let hodili pokončno. 

7,1 

30,9 

37,7 

16,6 

7,7 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Zelo se ne
strinjam.

Se ne strinjam. Delno se
strinjam.

Se strinjam. Zelo se
strinjam.

D
ija

ki
 (

%
) 

Neandertalec in moderni človek imata 99,7 % genov enakih. 



Potrebuješ, E. Odnos srednješolcev v ljubljanski regiji do biologije in njihovo znanje o 

evoluciji človeka 

Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 

- 46 - 

   

napačno ni strinjala ali zelo ni strinjala. Pravilno se je odločilo 24,3 % dijakov (Graf 24). 

Povprečna ocena je bila 2,87 (SD = 1,03). Statistično pomembnih razlik med dijaki različnih 

šol, spola in letnika nismo našli (Mann-Whitney preizkus; oba p > 0,05; Kruskal-Wallis 

preizkus; p > 0,05). 

 

25. Trditev: Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst ţivali. 

 

 
Graf 25: Razporeditev odgovorov dijakov na petindvajseto trditev 

 

Slaba polovica dijakov (47,1 %) se je pri trditvi, da smo se ljudje razvili iz predhodnih vrst 

ţivali, odločila pravilno. Tretjina dijakov (34,1 %) je bila neopredeljena, 18,8 % pa jih je 

odgovorilo napačno (Graf 25). Povprečna ocena je bila 3,43 (SD = 1,08). Statistično 

pomembnih razlik med dijaki različnega spola in šole nismo našli (Mann-Whitney preizkus; 

oba p > 0,05). Našli pa smo razlike med dijaki različnih letnikov (Kruskal-Wallis preizkus; p 

< 0,05). Najbolj pravilni so bili odgovarjali dijakov drugega letnika (M = 3,60; SD = 1,04) v 

primerjavi z odgovori dijakov tretjega (M = 3,39; SD = 1,11) in prvega (M = 3,14; SD = 1,09) 

letnika. 

 

26. Trditev: Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na 

Zemlji pojavil/razvil človek. 
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Graf 26: Razporeditev odgovorov dijakov na šestindvajseto trditev 

 

Dve tretjini (68,0 %) dijakov se s trditvijo, da svetopisemsko poročilo najbolje pojasni pojav 

človeka na Zemlji, pravilno ni strinjala ali zelo ni strinjala. 15,0 % dijakov je odgovorilo 

napačno, 17,0 % pa jih je ostalo neopredeljenih (Graf 26). Povprečna ocena je bila 3,93 (SD = 

1,23). Statistično pomembnih razlik med dijaki različnega spola (Mann-Whitney preizkus; p > 

0,05) in letnika (Kruskal-Wallis preizkus; p > 0,05), nismo našli. Našli pa smo razlike med 

dijaki različnih šol (Mann-Whitney preizkus; p = 0,05). Ponovno so bili bolj pravilni odgovori 

gimnazijcev (M = 4,03; SD = 1,16) v primerjavi z odgovori dijakov poklicnega in 

strokovnega programa (M = 3,38; SD = 1,48). 

 

27. Trditev: Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno ţivi v Afriki. 

 

 
Graf 27: Razporeditev odgovorov dijakov na sedemindvajseto trditev 
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Slabi dve tretjini dijakov (61,9 %) sta se s trditvijo, da skupni prednik ljudi in šimpanzov še 

vedno ţivi v Afriki strinjali ali zelo ni strinjali, kar je pravilno. Opredelilo se ni 21,5 % 

dijakov. Ostali dijaki (16,7 %) so dogovorili napačno (Graf 27). Povprečna ocena je bila 3,71 

(SD = 1,11). Statistično pomembnih razlik med dijaki različnih šol, spola in letnika nismo 

našli (Mann-Whitney preizkus; oba p > 0,05; Kruskal-Wallis preizkus; p > 0,05).  

 

28. Trditev: Evolucija (biološki razvoj) modernega človeka še vedno poteka. 

 

 
Graf 28: Razporeditev odgovorov dijakov na osemindvajseto trditev 

 

Tri četrtine dijakov (77,1 %) so se s trditvijo, da evolucija modernega človeka še vedno 

poteka, pravilno strinjala ali zelo strinjala. Napačno je odgovorilo 6,0 % dijakov, 16,9 % pa se 

jih ni opredelilo (Graf 28). Povprečna ocena je bila 4,17 (SD = 0,96). Statistično pomembnih 

razlik med dijaki različnih šol, spola in letnika nismo našli (Mann-Whitney preizkus; oba p > 

0,05; Kruskal-Wallis preizkus; p > 0,05).  

 

4.2.2 RAZLIKE GLEDE NA SPOL, LETNIK IN ŠOLO NA TESTU ZNANJA 

 

Razlike glede na spol:  

Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik na testu znanja med spoloma smo uporabili 

preizkus Mann–Whitney U. Našli smo štiri statistično pomembne razlike, pri čemer so fantje 

vedno odgovorili pravilneje kot dekleta (Priloga B.1). 
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Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik na testu znanja med dijaki različnih letnikov, 

smo uporabili preizkus Kruskal-Wallis. Našli smo dve statistično pomembni razliki. V obeh 

primerih so najpravilneje odgovorili dijaki drugega letnika, sledili so dijaki tretjega in nato 

prvega letnika (Priloga B.2).  

 

Razlike glede na šolo, ki jo dijaki obiskujejo:  

Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik na testu znanja med dijaki različnih šol, smo 

uporabili preizkus Mann-Whitney U. Našli smo osem statistično pomembnih razlik. V sedmih 

primerih so pravilneje odgovorili dijaki prve srednje šole oziroma Gimnazije Joţeta Plečnika. 

Le v enem primeru (pri trditvi: zadnji skupni prednik človeka in šimpanza je ţivel pred 

pribliţno 6 do 7 milijoni let) so pravilneje odgovorili dijaki Srednje šole za gostinstvo in 

turizem.  

 

4.3 REZULTATI ANKETE 

 

4.3.1 OSNOVNA ANALIZA ANKETE 

V preglednici 9 smo prikazali vseh 53 trditev ankete s povprečnimi ocenami (M) odgovorov 

dijakov in njihovimi standardnimi odkloni (SD). Trditve smo razdelili v 4 vsebinske sklope. 

Ti sklopi so mnenje o biologiji (19 trditev), odnos do pouka biologije (11 trditev), notranja 

motivacija (12 trditev) in ocena samoučinkovitosti (11 trditev). 

Dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem ter dijaki Gimnazije Joţeta Plečnika imajo dokaj 

pozitivno mnenje o biologiji (M = 2,27–3,87). Poklica, povezanega z biologijo, ne ţelijo 

opravljati (M = 2,27) in menijo, da jim snov, ki jo obravnavajo pri biologiji, ne bo koristila v 

poklicnem ţivljenju (M = 2,73). Razumejo, kako pomembna je biologije kot veda v 

vsakdanjem ţivljenju (M = 3,87–3,03). Dijaki se pouka biologije ne veselijo (M = 2,60). 

Vsebina pouka biologije se jim zdi dokaj nezanimiva (M = 2,87–2,77) (Preglednica 9). 

Dijaki imajo povprečen odnos do pouka biologije (M = 2,05–3,48). Najpomembneje v tem 

sklopu se jim zdi, da se naučijo obravnavano snov (M = 3,48) in si uredijo prostor za učenje 

(M = 3,42). Učijo se navadno le za ocenjevanje (M = 2,05), po navadi ne delajo načrta dela za 

šolo (M = 2,25) in ne razumejo vsega, kar se učijo pri pouku biologije (M = 2,57) 

(Preglednica 9).  

Dijaki so trditve, ki so preverjale njihovo notranjo motivacijo, ocenili s povprečnimi ocenami 

(M = 2,50–3,04). Menijo, da so pri pouku biologije povprečno uspešni (M = 3,04) in nekoliko 

podpovprečno spretni (M = 2,79). S svojimi doseţki so nekoliko nezadovoljni (M = 2,81). Pri 

pouku biologije se ne počutijo pod pritiskom (M = 2,76) in niso napeti (M = 2,70). Z niţjimi 



Potrebuješ, E. Odnos srednješolcev v ljubljanski regiji do biologije in njihovo znanje o 

evoluciji človeka 

Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 

- 50 - 

   

ocenami so ocenjevali trditve, pri katerih so se odločali o svoji samostojnosti in vključenosti v 

dejavnosti pri pouku biologije (M = 2,61–2,50) (Preglednica 9). 

Z najvišjimi ocenami od vseh štirih sklopov so dijaki ocenjevali trditve iz sklopa »ocena 

samoučinkovitosti« (M = 3,00–4,24). Prepričani so, da se lahko naučijo jezike (M = 4,01–

4,24) in druţboslovne vede (M = 4,01). Nekoliko teţje se naučijo naravoslovna predmeta, kot 

sta biologija (M = 3,68) in matematika (M = 3,55). Izpolnjevanje tujih pričakovanj se jim zdi 

srednje pomembno (M = 3,00–3,55) (Preglednica 9).  

 

Preglednica 9: Povprečna ocena (M) in standardni odklon (SD) odgovorov dijakov na 

anketna vprašanja (5 = zelo se strinjam, 1 = zelo se ne strinjam; trditve smo razporedili v štiri 

vsebinske sklope, znotraj teh pa po padajoči povprečni oceni) 

 Ocena dijaka 

Trditev Povprečna 

ocena (M) 

Standardni 

odklon (SD) 

1. Sklop: Mnenje o biologiji 

1.  Napredek v biologiji izboljšuje kakovost našega ţivljenja. 3,87 1,00 

2.  Biološko znanje je pomembno za razumevanje ţivljenja. 3,67 1,04 

3.  Biologija je za druţbo pomembna. 3,64 0,96 

4.  Vsakdo potrebuje temeljno biološko znanje. 3,58 0,99 

5.  Biologija je uporabna v vsakdanjem ţivljenju. 3,57 0,99 

6.  Pomembno se mi zdi razumevanje snovi, ki jo obravnavamo pri biologiji. 3,23 0,98 

7.  Kar se učim pri pouku biologije, mi bo koristilo pri vsakdanjem ţivljenju. 3,20 1,07 

8.  Zaradi pouka biologije bolje razumem svet okoli sebe. 3,12 1,04 

9.  Zanimajo me biološki procesi, ki se jih učimo pri pouku biologije. 3,03 1,17 

10.  Pouk biologije me je naučil, kako bolje skrbeti za (svoje) zdravje. 3,01 1,05 

11.  Všeč mi je snov, ki se jo učim pri biologiji. 2,87 1,07 

12.  Snov biologije mi bo pomagala pri nadaljnjem izobraţevanju. 2,84 1,22 

13.  Med poukom biologije se dolgočasim. (Med poukom biologije se ne 

dolgočasim.)1 
2,83 1,12 

14.  Zaradi pouka biologije bolj cenim naravo. 2,80 1,10 

15.  Všeč mi je snov, ki se jo učimo pri pouku biologije. 2,80 1,08 

16.  Vsebina snovi pri biologiji me zelo zanima. 2,77 1,08 

17.  Kar se učim pri pouku biologije, mi bo koristilo v poklicnem ţivljenju. 2,73 1,17 

18.  Veselim se pouka biologije. 2,60 1,09 
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19.  Rad bi opravljal poklic, ki je povezan z biologijo. 2,27 1,23 

2. Sklop: Odnos do pouka biologije 

20.  Pomembno se mi zdi, da se naučim snov, ki jo obravnavamo pri biologiji. 3,48 1,16 

21.  Uredim si prostor, da se lahko učim brez motenj. 3,42 1,15 

22.  Pripravim se k delu za šolo. 3,11 1,10 

23.  Pri pouku si delam dobre zapiske. 3,03 1,21 

24.  Dobro si zapomnim informacije, ki jih dobim pri pouku ali v učbeniku. 2,97 1,07 

25.  Svoje domače naloge končam do roka. 2,90 1,21 

26.  Pri pouku se vedno koncentriram na šolske predmete. 2,82 0,98 

27.  Pri pouku biologije vse razumem. 2,69 1,09 

28.  Pripravim se k učenju (tudi), kadar bi lahko počel kakšno drugo zanimivo 

stvar. 
2,57 1,18 

29.  Za vsak dan po navadi naredim načrt dela, ki ga moram opraviti za šolo. 2,25 1,15 

30.  Biologijo se učim samo, kadar vem, da bom ocenjevan. (Biologijo se učim 

tudi, kadar ne vem, da bom ocenjevan.)1 
2,05 1,05 

3. Sklop: Notranja motivacija 

31.  Menim, da sem pri pouku biologije kar dober. 3,04 1,12 

32.  Pouk biologije se mi zdi zanimiv. 2,95 1,14 

33.  Pri pouku biologije razmišljam, ali se bom dobro odrezal. 2,90 1,04 

34.  S svojimi doseţki pri pouku biologije sem zadovoljen. 2,81 1,15 

35.  Pri pouku biologije sem spreten. 2,79 0,97 

36.  Pri pouku biologije čutim, da sem pod pritiskom. 2,76 1,20 

37.  Pouk biologije mi je v zadovoljstvo. 2,75 1,14 

38.  Pri pouku biologije se počutim napet. 2,70 1,11 

39.  Pouk biologije je zabaven. 2,64 1,06 

40.  Pri dejavnostih pri pouku biologije lahko sam izbiram, kako jih izvedem. 2,61 1,01 

41.  Dejavnosti pri pouku biologije lahko izvajam tako, kakor sam ţelim. 2,56 1,03 

42.  Dejavnosti pri pouku biologije lahko sam vodim/nadziram. 2,50 1,04 

4. Sklop: Ocena samoučinkovitosti 

43.  Zmorem se naučiti brati, pisati in jezikovne spretnosti. 4,24 0,93 

44.  Zmorem se naučiti uporabo računalnika. 4,15 1,00 

45.  Zmorem se naučiti slovensko slovnico. 4,11 0,99 

46.  Zmorem se naučiti tuje jezike. 4,01 0,99 

47.  Zmorem se naučiti druţboslovne vede (zgodovino, geografijo…). 4,01 ,947 
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48.  Trudim se izpolniti svoja pričakovanja. 3,80 1,05 

49.  Zmorem se naučiti biologijo. 3,68 1,09 

50.  Zmorem se naučiti matematiko. 3,56 1,20 

51.  Trudim se izpolniti pričakovanja svojih staršev. 3,55 1,05 

52.  Trudim se izpolniti pričakovanja svojih učiteljev. 3,38 1,09 

53.  Trudim se izpolniti pričakovanja svojih vrstnikov. 3,00 1,08 

1 Trditev je obrnjena. 

 

4.3.2 RAZLIKE GLEDE NA SPOL, LETNIK IN ŠOLO PRI ANKETI 

 

Razlike v rezultatih ankete glede na spol: 

Za iskanje statistično pomembnih razlik med spoloma na anketnem delu vprašalnika smo 

uporabili preizkus Mann–Whitney U. Našli smo enajst statistično pomembnih razlik (Priloga 

C.1). Pri tem so se dekleta bolj strinjala z naslednjimi šestimi trditvami:  

1. Pri pouku si delam dobre zapiske. 

2. Uredim si prostor, da se lahko učim brez motenj. 

3. Zmorem se naučiti brati, pisati in jezikovne spretnosti.  

4. Pomembno se mi zdi razumevanje snovi, ki jo obravnavamo pri biologiji.  

5. Kar se učim pri pouku biologije, mi bo koristilo pri vsakdanjem ţivljenju. 

6. Zmorem se naučiti tuje jezike.  

Fantje pa so se bolj strinjali s trditvami: 

1. Pri dejavnostih pri pouku biologije lahko sam izbiram, kako jih izvedem. 

2. Zmorem se naučiti matematiko. 

3. Dejavnosti pri pouku biologije lahko izvajam tako, kakor sam ţelim. 

4. Dejavnosti pri pouku lahko sam vodim/nadziram. 

5. Zmorem se naučiti druţboslovne vede (zgodovino, geografijo …).  

  

Razlike na anketi glede na letnik, ki ga dijaki obiskujejo: 

Za iskanje statistično pomembnih razlik med dijaki različnega letnika na anketnem delu 

vprašalnika, smo uporabili preizkus Kruskal-Wallis. Našli smo devetnajst statistično 

pomembni razlik (Priloga C.2). Dijaki prvega letnika so višje ocenili pet trditev: 

1. Trudim se izpolniti pričakovanja svojih učiteljev. 

2. Pri pouku si delam dobre zapiske. 

3. Biologijo se učim, samo kadar vem, da bom ocenjevan (Biologijo se učim tudi, kadar 

ne vem, da bom ocenjevan)
1
 

4. Trudim se izpolniti pričakovanja svojih vrstnikov. 

5. Pri pouku biologije se počutim napet.  
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Trditev: »Svoje domače naloge končam do roka« so dijaki prvega in drugega letnika ocenili 

enako (M = 3,05) in višje od tretjega letnika (M = 2,53). 

Ostalih štirinajst trditev so najvišje ocenili dijaki drugega letnika: 

1. Zanimajo me biološki procesi, ki se jih učimo pri pouku biologije.  

2. S svojimi doseţki pri pouku biologije sem zadovoljen. 

3. Zmorem se naučiti biologijo.  

4. Snov biologije mi bo pomagala pri nadaljnjem izobraţevanju.  

5. Menim, da sem pri pouku biologije kar dober. 

6. Pomembno se mi zdi razumevanje snovi, ki jo obravnavamo pri biologiji.  

7. Dobro si zapomnim informacije, ki jih dobim pri pouku ali v učbeniku.  

8. Všeč mi je snov, ki se jo učimo pri pouku biologije.  

9. Pomembno se mi zdi, da se naučim snov, ki jo obravnavamo pri biologiji. 

10. Med poukom biologije se dolgočasim (Med poukom biologije se ne dolgočasim)
1
 

11. Pouk biologije me je naučil, kako skrbeti za (svoje) zdravje.  

12. Pri pouku biologije sem spreten.  

13. Biološko znanje je pomembno za razumevanje ţivljenja.  

 

Razlike na anketi glede na šolo, ki jo dijaki obiskujejo:  

Za iskanje statistično pomembnih razlik med dijaki različnih na anketnem delu vprašalnika, 

smo uporabili preizkus Mann–Whitney U. Našli smo tri statistično pomembne razlike (Priloga 

C.3). Vse tri trditve so dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem ocenili višje kot dijaki 

Gimnazije Joţeta Plečnika. Te tri trditve so: 

1. S svojimi doseţki pri pouku biologije sem zadovoljen. 

2. Veselim se pouka biologije.  

3. Pouk biologije je zabaven.  

4.4 ANALIZA FAKTORJEV  

S faktorsko analizo smo dobili pet faktorjev na področju znanja dijakov o evoluciji človeka in 

devet faktorjev na področju odnosa do biologije, ocene samoučinkovitosti in notranje 

motivacije.  

4.4.1 FAKTORSKA ANALIZA ZNANJA DIJAKOV O EVOLUCIJI ČLOVEKA  

Med dekleti in fanti smo našli eno statistično pomembno razliko in sicer pri trditvah, ki se 

tičejo modernega človeka (Mann-Whitney preizkus; p < 0,05). Trditve so fantje (M = 3,24) 

ocenili nekoliko bolje od deklet (M = 3,01). Pri ostalih trditvah je bilo znanje med spoloma 

zelo podobno. Najbolj pravilne rezultate so dosegli pri trditvah, ki so povezane z razvojem 

vrst, sledijo trditve o splošnem znanju o evoluciji – kreacionizem in evolucionizem. Manj 

pravilno pa so dijaki odgovarjali pri trditvah, ki so povezane z modernim človekom in 

predniki modernega človeka (Preglednica 10).  
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Glede na letnik, ki ga dijaki obiskujejo, statistično pomembnih razlik nismo našli (Kruskal-

Wallis preizkus; p < 0,05). Pri trditvah, ki so povezane s splošnim znanjem – 

evolucionizmom, so dijaki vseh letnikov odgovarjali zelo podobno (M = 3,52–3,49). Pri 

večini ostalih trditev so najbolje odgovarjali dijaki drugega letnika, sledili so dijaki tretjega 

letnika in dijaki prvega letnika (Preglednica 11).  

Med dijaki različnih šol smo našli tri statistično pomembne razlike (Mann-Whitney preizkus; 

p < 0,05). Pri trditvah o splošnem znanju – evolucionizem so bolje odgovarjali dijaki 

poklicnega in strokovnega programa (M = 3,63) v primerjavi z gimnazijci (M = 3,48). Pri 

trditvah o splošnem znanju – kreacionizem so bolje odgovarjali gimnazijci (M = 3,95) v 

primerjavi z dijaki poklicnega in strokovnega programa (M = 3,47). Prav tako so gimnazijci 

odgovarjali bolje (M = 3,41) pri trditvah o prednikih modernega človeka v primerjavi z dijaki 

poklicnega in strokovnega programa (M = 2,77). Na splošno so dijaki najbolje odgovarjali pri 

trditvah o razvoju vrst, sledijo trditve o splošnem znanju – kreacionizem in splošno znanje – 

evolucionizem. Slabše so odgovarjali pri trditvah o prednikih modernega človeka in o 

modernem človeku (Preglednica 12).  

Preglednica 10: Povprečna ocena (M) znanja dijakov o evoluciji človeka glede na spol, 

standardni odklon (SD) in statistična pomembnost razlik med spoloma (p) po faktorjih 

 Dekleta Fantje Preizkus Mann–Whitney U 

 Faktor  M SD M SD U Z p 

F1 Razvoj vrst  4,25 0,52 4,24 0,63 13954,000 - 0,581 0,561 

F2 Moderni človek 3,01 0,52 3,24 0,58 11257,500 - 3,527 0,000 

F3 Splošno znanje evolucije človeka 

– kreacionizem 
3,82 1,20 3,98 1,20 13067,500 - 1,476 0,140 

F4  Splošno znanje evolucije človeka 

– evolucionizem  
3,51 0,57 3,50 0,66 14158,000 - 0,358 0,721 

F5 Predniki modernega človeka 3,24 0,91 3,42 1,02 13297,500 - 1,307 0,191 

 

Preglednica 11: Povprečna ocena (M) znanja dijakov o evoluciji človeka glede na letnik, ki ti 

ga obiskujejo, standardni odklon (SD) in statistična pomembnost razlik med dijaki različnih 

letnikov (p) po faktorjih 

 1. letnik 2. letnik 3. letnik Preizkus Kruskal-

Wallis 

Faktor M SD M SD M SD χ
2
 g p 

F1 Razvoj vrst  4,15 0,60 4,33 0,48 4,20 0,65 4,761 2 0,092 

F2 Moderni človek 3,05 0,60 3,16 0,55 3,05 0,51 3,098 2 0,212 

F3 Splošno znanje evolucije 

človeka – kreacionizem 
3,73 1,24 4,02 1,15 3,77 1,23 4,310 2 0,116 
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F4 Splošno znanje evolucije 

človeka – evolucionizem  
3,52 0,57 3,50 0,59 3,49 0,66 0,467 2 0,792 

F5 Predniki modernega 

človeka 
3,22 0,89 3,34 0,94 3,34 1,03 0,984 2 0,612 

 

Preglednica 12: Povprečna ocena (M) znanja učencev o evoluciji človeka glede na šolo, ki jo 

dijaki obiskujejo, standardni odklon (SD) in statistična pomembnost razlik med dijaki 

različnih šol (p) faktorjih 

 1. Šola 2. Šola Preizkus Mann–Whitney U 

Faktor M SD M SD U Z p 

F1 Razvoj vrst  4,25 0,56 4,24 0,64 7725,500 - 0,215 0,829 

F2 Moderni človek 3,12 0,55 3,00 0,57 6800,000 - 1,585 0,113 

F3 
Splošno znanje evolucije človeka – 

kreacionizem 
3,95 1,16 3,47 1,36 6404,000 - 2,193 0,028 

F4 
Splošno znanje evolucije človeka – 

evolucionizem 
3,48 0,61 3,63 0,58 6444,500 - 2,120 0,034 

F5 Predniki modernega človeka 3,41 0,94 2,77 0,87 4733,500 - 4,683 0,000 

 

4.4.2 FAKTORSKA ANALIZA ODNOSA DIJAKOV DO BIOLOGIJE, NOTRANJA 

MOTIVACIJA IN OCENA SAMOUČINKOVITOSTI  

 

Med dekleti in fanti smo našli dve statistično pomembni razliki (Mann-Whitney preizkus; p < 

0,05). Dekleta (M = 3,01) imajo bolj pozitiven odnos do dela za šolo v primerjavi s fanti (M = 

2,78). Fantje (M = 2,78) pa imajo višji občutek lastnega nadzora nad delom pri pouku 

biologije kot dekleta (M = 2,62) (Preglednica 13).  

Med letniki smo našli pet statistično pomembnih razlik v odnosu do biologije, oceni notranje 

motivacije in oceni samoučinkovitosti (Kruskal-Wallis preizkus; p < 0,05). Pri trditvah o 

interesu za pouk biologije, o pomembnosti biološkega znanja 1 in 2 ter o samooceni 

uspešnosti pri pouku so najvišje ocene izbrali dijaki drugega letnika (M = 3,09; M = 2,90; M 

= 3,73; M = 3,15), sledili so dijaki prvega letnika (M = 2,87; M = 2,73; M = 3,54; M = 2,90) 

in nato dijaki tretjega letnika (M = 2,84; M = 2,56; M = 3,54; M = 2,83). Trditve o 

izpolnjevanju pričakovanj staršev, sebe, učiteljev in vrstnikov so najvišje ocenili dijaki prvega 

letnika (M = 3,64), sledili so dijaki drugega letnika (M = 3,46) in nato dijaki tretjega letnika 

(M = 3,23) (Preglednica 14).  

Med gimnazijci in dijaki poklicnega oziroma strokovnega programa statistično pomembnih 

razlik v odnosu do biologije, oceni notranje motivacije in oceni samooučinkovitosti nismo 
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našli (Mann-Whitney preizkus; p > 0,05). Polovico trditev so bolje ocenili gimnazijci, 

polovico dijaki poklicnega oziroma strokovnega programa. Najvišje so ocenjevali trditve 

povezane s samooceno uspešnosti pri jeziku in računalništvu (M = 4,11; M = 4,19), najniţje 

pa trditve o občutku lastnega nadzora pri pouku biologije (M = 2,66; 2,83), občutku pritiska 

pri pouku biologije (M = 2,77; M = 2,52) in pomembnosti biološkega znanja 1 (M = 2,77; 

2,68).  

 

Preglednica 13: Povprečna ocena (M) odnosa učencev do biologije, ocena notranje 

motivacije in ocena samoučinkovitosti glede na spol, standardni odklon (SD) in statistična 

pomembnost razlik med spoloma (p) po faktorjih 

 Dekleta Fantje Preizkus Mann–Whitney U 

Faktor M SD M SD U Z p 

F1 Interes za pouk biologije 2,97 0,74 2,96 0,71 14464,500 - 0,021 0,983 

F2 Znanje biologije je pomembno 1 2,82 1,00 2,66 0,93 13358,500 - 1,228 0,219 

F3 Pozitiven odnos do dela za šolo  3,01 0,72 2,78 0,82 12096,500 - 2,604 0,009 

F4 Znanje biologije je pomembno 2 3,69 0,70 3,55 0,75 13077,000 - 1,535 0,125 

F5 Samoocena uspešnosti pri jeziku 

in računalništvu 
4,18 0,66 4,04 0,78 13274,500 - 1,326 0,185 

F6 Samoocena uspešnosti pri pouku 

biologije 
2,96 0,81 3,05 0,75 13523,000 - 1,049 0,294 

F7 Občutek lastnega nadzora pri 

pouku biologije 
2,62 0,74 2,78 0,82 12149,000 - 2,567 0,010 

F8 Izpolnjevanje pričakovanj 

staršev, sebe, učiteljev vrstnikov  
3,45 0,75 3,41 0,75 13991,500 - 0,539 0,590 

F9 Občutek pritiska pri pouku 

biologije 
2,73 1,01 2,74 1,01 14451,500 - 0,036 0,971 

 

Preglednica 14: Povprečna ocena (M) odnosa učencev do biologije, ocena notranje 

motivacije in ocena samoučinkovitosti glede na letnik, ki ga dijaki obiskujejo, standardni 

odklon (SD) in statistična pomembnost razlik med dijaki različnih letnikov (p) po faktorjih 

 1. letnik 2. letnik 3. letnik Preizkus Kruskal-

Wallis 

Faktor M SD M SD M SD χ
2
 g p 

F1 Interes za pouk biologije 2,87 0,80 3,09 0,69 2,84 0,69 10,355 2 0,006 

F2 Znanje biologije je 

pomembno 1 
2,73 0,97 2,90 0,94 2,56 1,00 8,552 2 0,014 

F3 Pozitiven odnos do dela 

za šolo  
3,00 0,73 2,96 0,75 2,78 0,81 3,654 2 0,161 
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F4 Znanje biologije je 

pomembno 2 
3,54 0,75 3,73 0,68 3,54 0,75 7,351 2 0,025 

F5 Samoocena uspešnosti 

pri jeziku in 

računalništvu 

4,13 0,73 4,15 0,68 4,08 0,75 0,315 2 0,854 

F6 Samoocena uspešnosti 

pri pouku biologije 
2,90 0,78 3,15 0,80 2,83 0,74 12,202 2 0,002 

F7 Občutek lastnega 

nadzora pri pouku 

biologije 

2,72 0,80 2,71 0,71 2,62 0,86 1,227 2 0,541 

F8 Izpolnjevanje 

pričakovanj staršev, 

sebe, učiteljev vrstnikov  

3,64 0,75 3,46 0,73 3,23 0,75 13,463 2 0,001 

F9 Občutek pritiska pri 

pouku biologije 
2,90 1,04 2,62 1,01 2,77 0,97 4,77 2 0,092 

 

Preglednica 15: Povprečna ocena (M) odnosa dijakov do biologije, ocena notranje motivacije 

in ocena samoučinkovitosti glede na šolo, ki jo dijaki obiskujejo, standardni odklon(SD) in 

statistična pomembnost razlik med dijaki različnih šol (p) po faktorjih 

 1. Šola 2. Šola Preizkus Mann–Whitney U 

Faktor M SD M SD U Z p 

F1 Interes za pouk biologije 2,96 0,74 2,98 0,68 7570,000 - 0,443 0,658 

F2 Znanje biologije je pomembno 1 2,77 0,98 2,68 0,95 7533,000 - 0,499 0,618 

F3 Pozitiven odnos do dela za šolo  2,93 0,77 2,89 0,75 7812,000 - 0,086 0,931 

F4 Znanje biologije je pomembno 2 3,64 0,73 3,57 0,69 7250,000 - 0,917 0,359 

F5 Samoocena uspešnosti pri jeziku 

in računalništvu 
4,11 0,71712 4,19 0,69 7382,000 - 0,725 0,468 

F6 Samoocena uspešnosti pri pouku 

biologije 
2,97 0,81 3,14 0,65 6906,000 - 1,426 0,154 

F7 Občutek lastnega nadzora pri 

pouku biologije 
2,66 0,74 2,83 0,92 6999,500 - 1,297 0,195 

F8 Izpolnjevanje pričakovanj 

staršev, sebe, učiteljev vrstnikov  
3,42 0,74 3,50 0,81 7441,000 - 0,636 0,525 

F9 Občutek pritiska pri pouku 

biologije 
2,77 0,98 2,52 1,14 6624,000 - 1,859 0,063 
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4.5 KORELACIJE MED ZNANJEM UČENCEV TER NJIHOVIM ODNOSOM DO 

BIOLOGIJE, NOTRANJO MOTIVACIJO IN OCENO SAMOUČINKOVITOSTI 

S faktorsko analizo smo dobili 14 faktorjev. Od tega jih je pet povezanih z znanjem dijakov o 

evoluciji človeka, ostalih devet pa z odnosom do biologije, notranjo motivacijo in oceno 

samoučinkovitosti. S pomočjo Spearmanovega korelacijskega koeficienta smo ugotavljali, ali 

sta ta dva sklopa trditev med seboj povezana. Našli smo šestnajst nizkih (r < 0,3) korelacij, ki 

so statično pomembne (Preglednica 16). Od tega so bile tri negativne, ostale pa pozitivne. 

Sklop »interes za pouk biologije« pozitivno korelira s sklopom »moderni človek« in »predniki 

modernega človeka«. »Pozitiven odnos do dela za šolo« negativno korelira s »predniki 

modernega človeka«. »Znanje biologije je pomembno 2« pozitivno korelira s »razvoj vrst«, s 

»splošno znanje evolucije človeka – kreacionizem« in s »predniki modernega človeka«. Tudi 

sklop »samoocena uspešnosti pri jeziku in računalništvu ima tri pozitivne korelacije, in sicer z 

»razvoj vrst«, s »splošno znanje evolucije človeka – kreacionizem« in »splošno znanje 

evolucije človeka – evolucionizem«. Prav tako ima sklop »Samoocena uspešnosti pri pouku 

biologije« tri pozitivne korelacije, in sicer z »razvoj vrst«, »moderni človek« in »splošno 

znanje evolucije človeka – evolucionizem«. Med sklopoma »Občutek lastnega nadzora pri 

pouku biologije« in »razvoj vrst« je negativna korelacija. Sklop »Izpolnjevanje pričakovanj 

staršev, sebe, učiteljev, vrstnikov« pozitivno korelira s »splošno znanje evolucije človeka – 

evolucionizem«. Sklop »Občutek pritiska pri pouku biologije« pa negativno korelira s 

sklopoma »moderni človek« in »splošno znanje-evolucionizem«. 

Preglednica 16: Korelacije med znanjem učencev ter njihovim odnosom do biologije, oceno 

notranje motivacije in oceno samoučinkovitosti 

  Razvoj 

vrst  

Moderni 

človek 

Splošno znanje 

evolucije človeka 

– kreacionizem 

Splošno znanje 

evolucije 

človeka –

evolucionizem  

Predniki 

modernega 

človeka 

Interes za pouk biologije 0,101 0,142
**

 0,090 0,054 0,157
**

 

Znanje biologije je 

pomembno 1 
0,066 0,028 0,030 0,052 0,041 

Pozitiven odnos do dela za 

šolo 
-0,036 0,016 -0,047 0,095 -0,110

* 

Znanje biologije je 

pomembno 2 
0,212

**
 0,085 0,183

**
 0,083 0,201

**
 

Samoocena uspešnosti pri 

jeziku in računalništvu 
0,209

**
 0,002 0,168

**
 0,191

**
 0,095 

Samoocena uspešnosti pri 

pouku biologije 
0,125

*
 0,159

**
 0,074 0,141

**
 0,041 

Občutek lastnega nadzora 

pri pouku biologije 
-0,131

*
 0,011 -0,065 0,001 -0,022 
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Izpolnjevanje pričakovanj 

staršev, sebe, učiteljev, 

vrstnikov 

0,097 -0,008 -0,002 0,203
**

 0,047 

Občutek pritiska pri pouku 

biologije 
-0,066 -0,117

*
 -0,200

**
 -0,040 -0,007 

*korelacija je statistično pomemba na nivoju 0,05 (2-smerni preizkus) 

**korelacija je statistično pomembna na nivoju 0,01 (2-smerni preizkus) 

4.6 PRIPRAVA NA UČNO URO 

V preglednicah 17, 18 in 19 je predstavljena učna priprava za pouk evolucije človeka v 9. 

razredu osnovne šole, pri kateri v skladu z učnimi načrti učenci pri biologiji prvič obravnavajo 

to temo. 

Preglednica 17: Učna priprava za pouk evolucije človeka v 9. razredu osnovne šole: osnovni 

podatki 

Predmet: Biologija Zap. št. ure:  

Šola: Datum:  

Učitelj: Erika Potrebuješ Učna tema: Evolucija človeka 

Razred: 9. razred Učna enota: Uvod v evolucijo človeka 

Učila: Odlitki lobanj, časovni trak 

Učni 

pripomočki: 

Računalnik, projektor 

Literatura in 

viri: 

Vilhar, B., Tratnik, M., Stušek, P. in Škornik, S. (2010). Evolucija. 

Biologija v gimnaziji. Ljubljana: DZS. 

Učne oblike:   frontalna         skupinska          delo v parih          individualna 

Učne metode:   diskusija          razlaga          demonstracija 

 praktično delo          pisni izdelki         delo s 

pisnimi/slikovnimi/avdio/video gradivi 

  predstavitve 

Učni cilji: 

spoznavni (S) 

psihomotorični 

(PM) 

čustveno 

motivacijski 

- Razumevanje glavnih zakonitosti ţive narave, temeljnih bioloških 

konceptov in povezav med njimi.  

- Razumevanje razvoja ţivih sistemov in vpogled v razvoj biosfere.  

- Razumevanje vplivov dednosti, okolja in evolucije na prilagoditve 

organizmov na različne ţivljenjske prostore.  

- Razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na stabilnost oziroma nestabilnost 

ekosistemov. 

- Ustrezen in odgovoren odnos do narave na podlagi znanja in razumevanja 
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(ČM) 

 

ter interes za njeno aktivno ohranjanje.  

- Učenje na podlagi opazovanja in ročne spretnosti.  

- Zmoţnost za uporabo sodobne tehnologije, iskanje in obdelavo podatkov.  

- Ozaveščenost o nujni trajnosti razvoja in razumevanja druţbene in lastne 

odgovornosti za prihodnost ekosistemov in biosfere (Vilhar idr., 2011).  
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Preglednica 18: Učna priprava za pouk evolucije človeka v 9. razredu osnovne šole: didaktična struktura učne ure 

Etape Čas Oblika in metoda Aktivnost učitelja Aktivnost učencev 

Uvajanje 

1’ Frontalna Vstopi v razred in pozdravi učence. Učenci pozdravijo učitelja. 

1’ Frontalna 
Napove, da bo naslov današnje učne ure: Evolucija 

človeka. 

Učenci poslušajo. 

5’ Frontalna, skupinska 

Učence razdeli po skupinah. Se razdelijo po skupinah pri 

čemer upoštevajo navodila 

učitelja. 

5’ Frontalna, razlaga 

Učencem pove zgodbo: Danes ponoči je tat iz mestnega 

muzeja ukradel celotno zbirko človeških lobanj. Takoj, ko 

je zapustil muzej, se je oglasil alarm in pričela ga je iskati 

policija. Hitro so ga našli in mu kar nekaj časa sledili ter 

ga lovili po mestnih ulicah. Med begom je tat izgubil vse 

lobanje. Ko ga je policija končno ulovila, je ugotovila, da 

pri sebi nima nobene lobanje več. Roparja so zaprli, 

policisti pa so morali poiskati lobanje in jih ponovno 

razstaviti v muzeju. 

Učenci poslušajo. 

Obravnava 

5’ Frontalna, razlaga 

Učencem pove, da je sedaj njihova naloga, da vsaka 

skupina poišče odlitek lobanje, ki jo je izgubil tat. Te so 

skrite v učilnici, ki bo danes naše mesto. Ko lobanjo 

najdejo, s pomočjo spleta ugotovijo, kateremu človečnjaku 

pripada in si zapišejo njene lastnosti. Zapišejo si tudi 

časovno obdobje, v katerem je ta vrsta ţivela. 

Učenci poslušajo.  

15’ 
Skupinska, delo s 

pisnimi/slikovnimi/ 

Učence usmeri, da pričnejo z dano nalogo. Sam pa hodi po 

razredu in pomaga v primeru teţav.  

Učenci po skupinah poiščejo 

lobanje, poiščejo njihove 
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avdio/video gradivi, 

praktično delo 

značilnosti na spletu in 

ugotovijo, kateri vrsti pripadajo. 

Zapišejo tudi časovno obdobje, v 

katerem je ta vrsta ţivela.  

10’ 

Skupinska, delo s 

pisnimi/slikovnimi/ 

avdio/video gradivi 

Učitelj pripravi časovni trak, ki ga obesi na tablo. Ko 

učenci odkrijejo vse odlitke in ugotovijo, kateri vrsti 

pripadajo, jim učitelj naroči, naj na list napišejo vrsto 

človečnjaka in jo umestijo na časovni trak.  

Učenci na liste zapišejo vrste, ki 

jim lobanje pripadajo in jih 

obesijo na časovni trak.  

Urjenje 30’ 
Skupinska, 

predstavitve 

Učence po skupinah povabi k tabli, kjer predstavijo svojo 

lobanjo, povedo njene značilnosti in kam so jo umestili na 

časovni trak. V primeru, da obstajajo moţne povezave 

med vrstami, jih učenci predstavijo. Pri tem jim pomaga 

učitelj.  

Učenci po skupinah hodijo k 

tabli, predstavijo svoje odlitke 

lobanj in umestitev na časovni 

trak. V primeru povezav z 

ostalimi vrstami tudi te 

predstavijo.  

Ponavljanje 
15’ Frontalna, razlaga 

Po končanih predstavitvah učitelj prime posamezen odlitek 

lobanje v roke, ga pokaţe učencem in jih vpraša, kateri 

vrsti pripada ter kako to vedo.  

Učenci gledajo odlitke lobanj in 

odgovarjajo na učiteljeva 

vprašanja.  

3’ Frontalna Učitelj se poslovi od učencev. Učenci se poslovijo.  
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Preglednica 19: Učna priprava za pouk evolucije človeka v 9. razredu osnovne šole: vsebinska priprava 

Teoretično ozadje 

(vsebinska priprava): 

Značilnosti lobanj: 

1. Prokonzul: (23-14 milijonov let) obraz precej strm, nadočesnih obokov skoraj ni, evolucijsko med 

dotedanjimi opicami in človeku podobnimi opicami, hoja po štirih nogah, dolga hrbtenica, velikost 

šimpanza, razmerje med velikostjo moţganov in telesno maso večje kot pri opicah starega sveta. 

2. Sahelanthropus tchadensis: (7 milijonov let) protohominin, predhodnik človeka in šimpanza, majhna 

prostornina moţganov, strnjen nadočesni obok, podolgovata lobanja. 

3. Gracilni avstralopiteki (npr. A. afarensis): (4,2-1,8 milijona let) manjše, laţje, neţnejše konstrukcije v 

primerjavi z robustnimi, vsejedi, prostornina moţganov podobna današnjim človeku podobnim opicam, 

čeljusti in zobje podobni našim, močne ţvekalne mišice; lične kosti in sagitalni greben pri nekaterih 

samcih, spodnja čeljust izrazito pomaknjena naprej, nizko čelo, nadočesni lok, veliki sekalci in 

podočniki, diastema v zgornji čeljusti, ne povsem pokončna hoja, kratke noge, dolge roke, ena od vrst 

prednik rodu Homo. 

4. Robustni avstralopiteki: (2,5-1,4 milijona let) močnejši, teţji, robustnejši v primerjavi z gracilnimi, 

rastlinojedi, velike čeljusti, samci imajo narastišča ţvekalnih mišic (lične kosti, izrazit sagitalni in zatilni 

greben), večji ličniki in kočniki, manjši sprednji zobje, prostornina moţganov podobna današnjim 

človeku podobnim opicam, močne čeljusti, spodnja čeljust izrazito pomaknjena naprej, čeljusti in zobje 

podobni našim, čelo višje kot pri gracilnih, lobanja širša. 

5. Homo erectus: (1,8 milijona-400.000 let) izdeloval orodje, selitev iz Afrike, ogenj, gradnja zavetišč, 

močni nadočesni oboki, močne mišice na zadnji strani vratu, čelo nizko in nagnjeno nazaj, dorzo-

ventralno podaljšana lobanja, moţganski del lobanje se povečuje, manjši kočniki, prednik modernega 

človeka. 

6. Homo heidelbergensis: (800.000-100.000 let) telo je kompaktnejše, prostornina moţganov 1200 cm
3
, 

močni nadočesni oboki, lobanja dorzo-ventralno podaljšana, čelo nagnjeno nazaj, izvorna skupina za 

neandertalca in modernega človeka.  

7. Neandertalec: (130.000-28.000 let) bolj mišičast kot moderni človek, krajše in močnejše kosti, širok prsni 

koš, ključnica je daljša, lopatice širše, večji sklepi, veliki nadočesni oboki in nos, dorzo-ventralno 
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podaljšana lobanja, nizko, poševno čelo, velik obrazni del, brez obradka, prostornina moţganov 1450 

cm
3
, prostor za zadnjim kočnikom. 

8. moderni človek: (200.000-) majhni nadočesni oboki, čelo je visoko, zaokroţeno zatilje, obradek je 

prisoten, skelet ni tako robusten, kosti tanjše.  

Opombe:  Če na šoli nimamo odlitkov lobanj, lahko po razredu skrijemo slike lobanj.  

 Zapis v zvezke sledi v naslednji šolski uri.  

Vprašanja (preverjanje 

znanja): 

1. Opiši značilnosti prokonzula, Sahelanthropus tchadensis, gracilnih in robustnih avstralopitekov, Homo 

erectus, Homo heidelbergensis, neandertalca in modernega človeka. 

2. Primerjaj gracilne avstralopiteke z robustnimi. 

3. Opiši najverjetnejši razvoj modernega človeka. 

4. Kako ločimo modernega človeka od neandertalca? 

5. Kdaj se je razvila naša vrsta? 

6. Na časovni trak umesti naslednje vrste: prokonzul, Sahelanthropus tchadensis, gracilni in robustni 

avstralopiteki, Homo erectus, Homo heidelbergensis, neandertalec in moderni človek. 

Medpredmetne 

povezave: 

 Zgodovina: pri obravnavi evolucije človeka. 

 Geografija: nastanek prelomnice v Afriki, vzroki in spremembe za razvoj človeka. 

 Glasba: inštrumenti v prazgodovini. 

 Likovna umetnost: poslikava jam, izdelava prvega orodja. 

 Sociologija: razvoj druţbe. 

 Slovenščina: razvoj jezika. 
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5 RAZPRAVA 

5.1 ZNANJE DIJAKOV O EVOLUCIJI ČLOVEKA  

Za laţjo analizo rezultatov smo trditve razdelili v naslednjih pet vsebinskih sklopov: čas, 

evolucija, kreacionizem, kraj in ostalo (Preglednica 8). 

S trditvami v sklopu čas smo preverjali, kako dobro dijaki umeščajo dogodke na časovni trak. 

Sem sodi devet trditev. Na trditvi »Moderni človek je na današnjem območju Slovenije ţivel 

v istem času kot dinozavri« in »Zemlja je stara pribliţno 4,5 milijarde let« so dijaki 

odgovarjali nadpovprečno, saj sta bila deleţa pravilnih odgovorov 84,2 % in 78,5 %. Na 

ostale trditve so odgovarjali slabše in dosegli 46,7 % pravilnih odgovorov. V tem sklopu smo 

našli šest statistično pomembnih razlik. Pri treh trditvah so se pojavile razlike med spoloma, 

pri čemer so bili vedno odgovori fantov bolj pravilni. Ostale tri statistično pomembne razlike 

so se pojavile med dijaki različnih šol. Pri tem so dvakrat bolj pravilno odgovarjali 

gimnazijci, enkrat pa dijaki poklicnega in strokovnega programa. 

Naslednji sklop je sklop evolucija, s katerim smo preverjali, kako dobro učenci poznajo 

pojme in dogodke, ki se navezujejo na evolucijo. V ta sklop smo umestili dvanajst trditev. 

Nanje so dijaki odgovarjali razmeroma dobro, saj so dosegli 67,0 % pravilnih odgovorov. 

Pojavile so se štiri statistično pomembne razlike. Pri dveh trditvah so se pojavile razlike med 

dijaki različnih šol. Pri tem so obakrat bolj pravilno odgovarjali gimnazijci. Pri ostalih dveh 

trditvah pa so se pojavile razlike med dijaki različnih letnikov. Pri tem so bili obakrat 

odgovori dijakov drugega letnika bolj pravilni v primerjavi z ostalima dvema. Iz rezultatov 

lahko sklepamo, da evolucijo obravnavajo v drugem letniku.  

V sklop kreacionizem smo umestili dve trditvi. Dijaki so nanju odgovorili pravilno v 65,9 %. 

Pojavila se je ena statistično pomembna razlika, in sicer med dijaki različnih šol. Pri tem so 

bolje odgovarjali gimnazijci v primerjavi z dijaki poklicnega in strokovnega programa. 

S sklopom kraj smo preverjali, kako dobro dijaki umeščajo dogodke na zemljevid sveta. V ta 

sklop smo umestili dve trditvi. Dijaki so odgovarjali slabo, saj se je za pravilne trditve 

odločilo le 37,6 % dijakov. Našli smo tri statistično pomembne razlike. Ena je bila med 

spoloma, kjer so bili odgovori fantov bolj pravilni. Ostali dve pa med dijaki različnih šol. V 

obeh primerih so bili ponovno odgovori gimnazijcev bolj pravilni. 

V zadnji sklop, ki smo ga poimenovali ostalo, smo umestili vse tri ostale trditve. Dijaki so 

odgovorili pravilno v 37,8 %. Statistično pomembnih razlik v tem sklopu nismo našli. 

5.2 ODNOS DIJAKOV DO BIOLOGIJE  

Odnos dijakov do biologije smo preverjali s 53 trditvami, ki smo jih razdelili v štiri sklope: 

»Mnenje o biologiji« (19 trditev), »Odnos do pouka biologije« (11 trditev), »Notranja 
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motivacija« (12 trditev) in »Ocena samoučinkovitosti« (11 trditev). Ugotovili smo, da imajo 

dijaki povprečno dober odnos do biologije kot stroke (M = 2,27–3,87) in prav tako do pouka 

biologije (M = 2,05–3,48). Trditve, ki so preverjale notranjo motivacijo, so ocenili srednje 

dobro (M = 2,50–3,04). Najvišje ocene pa so dijaki izbrali pri trditvah iz sklopa »Ocena 

samoučinkovitosti« (M = 3,00–4,24).  

V prvem sklopu »Mnenje o biologiji« smo našli deset statistično pomembnih razlik (Priloga 

C). Od tega sta bili dve med spoloma. Pri tem so trditvi višje ocenjevala dekleta. Sedem 

statistično pomembnih razlik smo našli med dijaki različnih letnikov. Najvišje so trditve 

ocenjevali dijaki drugega letnika. Eno statistično pomembno razliko smo našli med dijaki 

različnih šol. Pri tej so višje ocenjevali dijaki poklicnega in strokovnega programa.  

V drugem sklopu »Odnos do pouka biologije« smo našli sedem statistično pomembnih razlik 

(Priloga C). Dve med spoloma, pri čemer so trditve obakrat višje ocenjevala dekleta. Ostalih 

pet statistično pomembnih razlik smo našli med dijaki različnih letnikov. Dvakrat so trditve 

višje ocenjevali dijaki prvega letnika, dvakrat pa dijaki drugega. Eno trditev so dijaki prvega 

in drugega letnika ocenili z enako oceno.  

V tretjem sklopu »Notranja motivacija« smo našli devet statistično pomembnih razlik (Priloga 

C). Tri so bile med spoloma. Pri tem so trditve vedno višje ocenjevali fantje. Dve sta bili med 

dijaki različnih šol, kjer so trditve obakrat višje ocenjevali dijaki poklicnega in strokovnega 

programa. Pri ostalih štirih trditvah so se pojavile statistično pomembne razlike med dijaki 

različnih letnikov. Pri tem so tri trditve višje ocenili dijaki drugega letnika, le eno pa dijaki 

prvega.  

V četrtem sklopu »Ocena samoučinkovitosti« smo našli sedem statistično pomembnih razlik 

(Priloga C). Od tega so bile štiri razlike med spoloma. Pri dveh trditvah so višje ocene dala 

dekleta, pri ostalih dveh pa fantje. Našli smo tudi tri statistično pomembne razlike med dijaki 

različnih letnikov. Eno trditev so z višjo oceno ocenili dijaki prvega letnika, ostali dve pa 

dijaki drugega letnika.  

Dekleta so višje ocenila svoje jezikovne spretnosti, fantje pa matematične in druţboslovne. Za 

dekleta je bolj značilno urejanje zapiskov in prostora. Fantje pa so višje ocenili trditve iz 

sklopa notranje motivacije.  

Iz rezultatov vidimo, da je dijakom prvega letnika veliko pomembnejše mnenje drugih ljudi v 

primerjavi z dijaki drugega in tretjega letnika. Dijaki drugega letnika imajo boljše mnenje o 

biologiji v primerjavi s dijaki prvega in tretjega letnika.  

Iz rezultatov lahko razberemo, da imajo dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem boljšo 

notranjo motivacijo v primerjavi z dijaki Gimnazije Joţeta Plečnika (Preglednica 9).  
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5.3 POVEZAVA MED ODNOSOM DO BIOLOGIJE, OCENO NOTRANJE 

MOTIVACIJE IN OCENE SAMOUČINKOVITOSTI NA ENI STRANI TER 

ZNANJEM O EVOLUCIJI ČLOVEKA NA DRUGI  

S pomočjo faktorske analize smo trditve razdelili na 14 faktorjev. Od tega jih je bilo pet 

povezanih z znanjem dijakov o evoluciji človeka, ostalih devet pa z odnosom do biologije, 

notranjo motivacijo in oceno samoučinkovitosti. S pomočjo Spearmanovega korelacijskega 

koeficienta smo našli šestnajst nizkih (r < 0,3) korelacij, ki so bile statično pomembne. Od 

tega so bile tri negativne, ostale pa pozitivne (Preglednica 16).  

 

6 SKLEPI 

V sklopu raziskave smo postavili devet hipotez. Od tega smo dve sprejeli v celoti in eno 

delno. Ostalih šestih hipotez ne moremo sprejeti.  

 

1. Hipoteza: Dijaki imajo o evoluciji človeka zadovoljivo znanje. Kot zadovoljivo 

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

Hipoteze ne moremo sprejeti, saj so dijaki na testu znanja dosegli v povprečju 55,17 % 

točk. Torej lahko rečemo, da njihovo znanje ni zadovoljivo.  

 

2. Hipoteza: Med dijaki gimnazije in dijaki srednje šole strokovnega in poklicnega 

programa so razlike v znanju o evoluciji človeka. 

Hipotezo smo sprejeli. Med dijaki, ki obiskujejo gimnazijo in dijaki srednje šole 

strokovnega in poklicnega programa so se pojavile razlike pri osmih trditvah. Pri tem 

so gimnazijci dosegli boljši rezultat pri sedmih.  

 

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

Hipotezo smo delno sprejeli, saj smo med dekleti in fanti našli le štiri statistično 

pomembne razlike. Pri tem so fantje dosegli boljši rezultat od deklet pri vseh trditvah.  

 

4. Hipoteza: Čim višji letnik obiskujejo dijaki, tem boljše je njihovo znanje o 

evoluciji človeka. 

Hipoteze ne moremo sprejeti, saj smo našli le dve statistično pomembni razliki. 

Najbolje so odgovarjali dijaki drugega letnika, sledil je tretji in nato prvi letnik.  

 

5. Hipoteza: Dijaki imajo negativen odnos do biologije. 

Hipoteze ne moremo sprejeti, saj so se dijaki pri trditvah, ki so preverjale odnos do 

biologije, odločali na meji med pozitivnim in negativnim mnenjem (M = 3,08). 

 

6. Hipoteza: Med dijaki gimnazije in srednje šole strokovnega in poklicnega 

programa so razlike v odnosu do biologije. 



Potrebuješ, E. Odnos srednješolcev v ljubljanski regiji do biologije in njihovo znanje o 

evoluciji človeka 

Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 

- 68 - 

   

Hipoteze ne moremo sprejeti, saj smo našli le tri statistično pomembne razlike. Pri tem 

so se dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem vse trditve ocenili z višjimi ocenami 

v primerjavi z gimnazijci.  

 

7. Hipoteza: Med dekleti in fanti ni razlike v odnosu do biologije. 

Hipoteze ne moremo sprejeti, saj smo našli enajst statistično pomembnih razlik. Od 

tega so dekleta šest trditev ocenila z višjimi ocenami, fantje pa ostalih pet.  

 

8. Hipoteza: Med dijaki prvega, drugega in tretjega letnika ni razlike v odnosu do 

biologije. 

Hipoteze ne moremo sprejeti, saj smo našli devetnajst statistično pomembnih razlik. 

Pri tem so dijaki prvega letnika z višjimi ocenami ocenili pet trditev, ostalih štirinajst 

pa dijaki drugega letnika.  

 

9. Hipoteza: Med odnosom do biologije, oceno notranje motivacije in oceno 

samoučinkovitosti na eni strani ter znanjem o evoluciji človeka na drugi strani je 

pozitivna korelacija. 

Hipotezo lahko sprejmemo, saj smo našli šestnajst korelacij med odnosom do 

biologije, oceno notranje motivacije in oceno samoučinkovitosti na eni strani ter 

znanjem o evoluciji človeka na drugi strani. Od tega so bile le tri negativne, ostale pa 

pozitivne.  

 

7 POVZETEK 

Učenci se pri pouku biologije prvič srečajo z evolucijo človeka v devetem razredu osnovne 

šole. Tisti učenci, ki šolanje nadaljujejo na srednjih strokovnih ali poklicnih šolah, se z njo 

najverjetneje ne bodo več srečali. V Sloveniji so bile na temo evolucije človeka izvedene ţe 

številne raziskave, ki so večinoma pokazale dobro znanje učencev in dijakov. Pokazale pa so 

se tudi nekatere njihove značilne napačne predstave. 

Na temo odnosa do biologije je bilo izvedenih manj raziskav. Večinoma so se osredotočale na 

posamezno področje biologije in ne na biologijo na splošno. Tiste raziskave, ki so bile 

izvedene, so pokazale pozitiven odnos do biologije. 

Cilj našega magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšno znanje imajo dijaki srednjih šol v 

ljubljanski regiji, kakšen je njihov odnos do biologije in kako sta ti dve komponenti povezani 

med seboj. Ugotavljali smo, kako se znanje in odnos spreminjata med dijaki različnega spola, 

letnika in šole. Analizirali smo učbenike in na podlagi ugotovitev naredili učno pripravo za 

učno uro.  

V raziskavo smo vključili 350 dijakov. Večji del jih je obiskoval Gimnazijo Joţeta Plečnika v 

Ljubljani (84,9 %), ostali pa Srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Ljubljani. Uporabili smo 
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anonimen test znanja in anketni vprašalnik. V prvem delu smo jih spraševali po njihovih 

osebnih podatkih. V drugem, testnem delu, so se na 5-stopenjski Likertovi lestvici odločali, v 

kolikšni meri se strinjajo s trditvami o evoluciji človeka. Temu pa je sledil anketni vprašalnik 

s trditvami, ki so preverjale mnenje o biologiji, pouku biologije, oceni notranje motivacije in 

oceni samoučinkovitosti. 

Z obdelavo podatkov smo ugotovili, da dijaki v ljubljanski regiji nimajo zadovoljivega znanja 

o evoluciji človeka, saj so v povprečju dosegli 55,17 %. Gimnazijci imajo boljše znanje v 

primerjavi z dijaki srednje strokovne in poklicne šole. Fantje so nekoliko bolje odgovarjali v 

primerjavi z dekleti. Med različnimi letniki bistvenih razlik v znanju ni. V odnosu do 

biologije je mnenje srednješolcev povprečno. Med gimnazijci in srednješolci poklicnih in 

strokovnih programov bistvenih razlik ni. Pojavljajo pa se razlike v odnosu do biologije med 

spoloma in letniki, ki jih dijaki obiskujejo. Najbolj pozitiven odnos imajo dijaki drugega 

letnika, sledijo dijaki prvega letnika, najbolj negativen odnos pa imajo dijaki tretjega letnika. 

Eno polovico trditev anketnega dela vprašalnika so bolje ocenjevala dekleta, drugo pa fantje. 

Ugotovili smo, da obstaja večinoma šibka korelacija med odnosom do biologije, oceno 

notranje motivacije in oceno samoučinkovitosti na eni strani ter znanjem o evoluciji človeka 

na drugi strani. 
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PRILOGE 

PRILOGA A: Vprašalnik o razvoju človeka ter pouku in pomenu biologije 

Razred:  8.  9. 

Spol:     Ţ   M 

 

NAVODILO: V vsaki vrstici s kriţcem označi, koliko se strinjaš z danimi trditvami: 

  
Zelo se 

strinjam. 

Se 

strinjam. 

Delno se 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Zelo se 

ne 

strinjam. 

1. Zemlja je stara pribliţno 4,5 milijarde let.      

2. 
Moderni človek (Homo sapiens) se je razvil 

pred pribliţno 200.000 leti. 

     

3. Moderni človek se je razvil v Evropi.      

4. 
Neandertalec (Homo neanderthalensis) je ţivel 

v Afriki in Ameriki. 

     

5. 
Moderni človek in neandertalec sta na Zemlji 

bivala istočasno. 

     

6. 

Človekovi trije najbliţji sorodniki glede na 

evolucijski razvoj so gorile, orangutani in 

šimpanzi. 

     

7. 
Ţivljenje na Zemlji obstaja ţe več kot 3 

milijarde let. 

     

8. 
Danes ţivijo nove vrste ţivih bitij, ki jih nekoč 

ni bilo. 

     

9. 
Fosili kaţejo, kako so se oblike ţivljenja 

spreminjale tekom daljših časovnih obdobij. 

     

10. Ljudje smo se razvili iz šimpanzov.      

11. 
Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na 

Zemlji razvil človek. 

     

12. 
Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega 

prednika. 

     

13. 
Povprečna prostornina moţganov modernega 

človeka je pribliţno 1,5 litra. 

     

14. Moderni človek se je razvil v procesu evolucije.      

15. Moderni človek se je razvil iz neandertalca.      

16. 
Moderni človek je na današnjem območju 

Slovenije ţivel v istem času, kot dinozavri. 

     

17. 
Moderni človek je na današnjem območju 

Slovenije ţivel v istem času kot mamuti. 

     

18. 
Nekoč so na Zemlji ţivele vrste ţivih bitij, ki so 

ţe izumrle. 

     

19. 
Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene 

ţenske – biblijskega Adama in Eve. 

     

20. 
Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je 

ţivel pred pribliţno 6 do 7 milijoni let. 

     

21. Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z      
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govorjeno besedo. 

22. 
Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen 

naše vrste, modernega človeka. 

     

23. 
Avstralopiteki so ţe pribliţno pred 4 milijoni let 

hodili pokončno. 

     

24. 
Neandertalec in moderni človek imata 99,7 % 

genov enakih. 

     

25. 
Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst 

ţivali. 

     

26. 

Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje 

pojasni, kako se je na Zemlji pojavil/razvil 

človek. 

     

27. 
Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno ţivi 

v Afriki. 

     

28. 
Evolucija (biološki razvoj) modernega človeka 

še vedno poteka. 

     

 

NAVODILO: V vsaki vrstici s kriţcem označi, koliko se strinjaš z danimi trditvami: 

  
Zelo se 

strinjam. 

Se 

strinjam. 

Delno se 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Zelo se 

ne 

strinjam. 

1. 
Zanimajo me biološki procesi, ki se jih učimo 

pri pouku biologije. 

     

2. 
Trudim se izpolniti pričakovanja svojih 

učiteljev. 

     

3. Biologija je uporabna v vsakdanjem ţivljenju.      

4. Pri pouku si delam dobre zapiske.      

5. 
Pri dejavnostih pri pouku biologije lahko sam 

izbiram, kako jih izvedem. 

     

6. 
Napredek v biologiji izboljšuje kakovost našega 

ţivljenja. 

     

7. 
S svojimi doseţki pri pouku biologije sem 

zadovoljen. 

     

8. Zmorem se naučiti biologijo.      

9. 
Rad bi opravljal poklic, ki je povezan z 

biologijo. 

     

10. Pouk biologije mi je v zadovoljstvo.      

11. 
Uredim si prostor, da se lahko učim brez 

motenj. 

     

12. 
Snov biologije mi bo pomagala pri nadaljnjem 

izobraţevanju. 

     

13. 
Zmorem se naučiti brati, pisati in jezikovne 

spretnosti. 

     

14. Menim, da sem pri pouku biologije kar dober.      

15. 
Pomembno se mi zdi razumevanje snovi, ki jo 

obravnavamo pri biologiji. 

     

16. Zmorem se naučiti slovensko slovnico.      

17. Biologijo se učim samo, kadar vem, da bom      
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ocenjevan. 

18. Biologija je za druţbo pomembna.      

19. Zmorem se naučiti matematiko.      

20. 
Kar se učim pri pouku biologije mi bo koristilo 

pri vsakdanjem ţivljenju 

     

21. Pouk biologije se mi zdi zanimiv.      

22. 
Pripravim se k učenju (tudi), kadar bi lahko 

počel kakšno drugo zanimivo stvar. 

     

23. Zaradi pouka biologije bolj cenim naravo.      

24. Zmorem se naučiti uporabo računalnika.      

25. 
Dejavnosti pri pouku biologije lahko izvajam 

tako, kakor sam ţelim. 

     

26. Všeč mi je snov, ki se jo učim pri biologiji.      

27. 
Dobro si zapomnim informacije, ki jih dobim 

pri pouku ali v učbeniku. 

     

28. 
Pri pouku biologije čutim, da sem pod 

pritiskom. 

     

29. 
Zaradi pouka biologije bolje razumem svet 

okoli sebe. 

     

30. Zmorem se naučiti tuje jezike.      

31. 
Trudim se izpolniti pričakovanja svojih 

vrstnikov. 

     

32. Veselim se pouka biologije.      

33. Pripravim se k delu za šolo.      

34. 
Kar se učim pri pouku biologije mi bo koristilo 

v poklicnem ţivljenju. 

     

35. 
Pri pouku biologije razmišljam ali se bom dobro 

odrezal. 

     

36. 
Pri pouku se vedno koncentriram na šolske 

predmete. 

     

37. Pri pouku biologije se počutim napet.      

38. Vsakdo potrebuje temeljno biološko znanje.      

39. Trudim se izpolniti pričakovanja svojih staršev.      

40. 
Všeč mi je snov, ki se jo učimo pri pouku 

biologije. 

     

41. Pouk biologije je zabaven.      

42. Svoje domače naloge končam do roka.      

43. Vsebina snovi pri biologiji me zelo zanima.      

44. 
Dejavnosti pri pouku biologije lahko sam 

vodim/nadziram. 

     

45. 
Za vsak dan ponavadi naredim načrt dela, ki ga 

moram opraviti za šolo. 

     

46. Pri pouku biologije vse razumem.      

47. Trudim se izpolniti svoja pričakovanja.      

48. 
Pomembno se mi zdi, da se naučim snov, ki jo 

obravnavamo pri biologiji. 

     

49. Med poukom biologije se dolgočasim.      

50. Zmorem se naučiti druţboslovne vede      



Potrebuješ, E. Odnos srednješolcev v ljubljanski regiji do biologije in njihovo znanje o 

evoluciji človeka 

Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 

- 4 - 

   

(zgodovino, geografijo …). 

51. 
Pouk biologije me je naučil, kako bolje skrbeti 

za (svoje) zdravje. 

     

52. Pri pouku biologije sem spreten.      

53. 
Biološko znanje je pomembno za razumevanje 

ţivljenja. 

     

 

NAVODILO: V vsaki vrstici s kriţcem označi, koliko se strinjaš z danima trditvama: 

  
Zelo se 

strinjam. 

Se 

strinjam. 

Delno se 

strinjam. 
Se ne 

strinjam. 

Zelo se 

ne 

strinjam. 

1. Vprašanja v raziskavi so bila razumljiva.      

2. Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.      

 

Hvala za sodelovanje! 
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PRILOGA B: Povprečna ocena znanja dijakov ter statistično pomembne razlike 

 

PRILOGA B.1: Povprečna ocena (M) in standardni odklon (SD) znanja deklet in fantov ter 

statistična pomembnost razlik v znanju med njimi (p) (povprečna ocena 5 = najbolj pravilen 

odgovor, povprečna ocena 1 = najbolj napačen odgovor) 

  Dekleta Fantje Preizkus Mann-Whitney U 

 Trditev M SD M SD U Z p 

1.  Zemlja je stara pribliţno 4,5 milijarde let. 4,05 0,84 4,04 0,92 14401,000 - 0,097 0,923 

2.  Moderni človek (Homo sapiens) se je razvil 

pred pribliţno 200.000 leti. 
3,22 0,86 3,51 1,02 11518,500 - 3,143 0,002 

3.  Moderni človek se je razvil v Evropi. 

(Moderni človek se ni razvil v Evropi.)1 
3,15 1,16 3,24 1,18 13573,000 - 0,790 0,429 

4.  

Neandertalec (Homo neanderthalensis) je 

ţivel v Afriki in Ameriki. (Neandertalec 

(Homo neanderthalensis) ni ţivel v Afriki in 

Ameriki.)1 

2,99 0,97 3,26 1,14 12344,000 - 2,358 0,018 

5.  Moderni človek in neandertalec sta na 

Zemlji bivala istočasno. 
2,39 1,15 2,96 1,40 11038,000 - 3,685 0,000 

6.  
Človekovi trije najbliţji sorodniki glede na 

evolucijski razvoj so gorile, orangutani in 

šimpanzi. 

3,78 0,93 3,84 0,94 13902,000 
- 0,477 

 

0,633 

 

7.  Ţivljenje na Zemlji obstaja ţe več kot 3 

milijarde let. 
3,49 1,00 3,42 1,09 13987,500 - 0,564 0,573 

8.  Danes ţivijo nove vrste ţivih bitij, ki jih 

nekoč ni bilo. 
4,30 0,88 4,22 0,94 13757,000 - 0,742 0,458 

9.  Fosili kaţejo, kako so se oblike ţivljenja 

spreminjale tekom daljših časovnih obdobij. 
4,30 0,76 4,22 0,83 13692,000 - 0,697 0,486 

10.  Ljudje smo se razvili iz šimpanzov. (Ljudje 

se nismo razvili iz šimpanzov.)1 
3,52 1,19 3,69 1,12 13234,500 - 1,105 0,269 

11.  Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je 

na Zemlji razvil človek. 
3,60 0,95 3,67 0,99 13829,500 - 0,598 0,550 

12.  Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz 

skupnega prednika. 
3,89 0,97 4,02 0,96 13258,000 - 1,331 0,183 

13.  Povprečna prostornina moţganov 

modernega človeka je pribliţno 1,5 litra. 
3,32 0,80 3,41 0,85 13481,500 - 0,995 0,320 

14.  Moderni človek se je razvil v procesu 

evolucije. 
3,98 0,92 4,08 0,92 13437,500 - 1,090 0,276 

15.  Moderni človek se je razvil iz neandertalca. 

(Moderni človek se ni razvil iz 
2,97 1,15 3,15 1,30 13188,500 - 1,337 0,181 
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neandertalca.)1 

16.  

Moderni človek je na današnjem območju 

Slovenije ţivel v istem času kot dinozavri. 

(Moderni človek na današnjem območju 

Slovenije ni ţivel v istem času, kot 

dinozavri.)1 

4,34 0,93 4,46 1,01 12550,000 - 2,240 0,025 

17.  Moderni človek je na današnjem območju 

Slovenije ţivel v istem času kot mamuti. 
2,35 1,23 2,61 1,28 12792,000 - 1,897 0,058 

18.  Nekoč so na Zemlji ţivele vrste ţivih bitij, 

ki so ţe izumrle. 
4,60 0,79 4,57 0,90 14381,000 - 0,050 0,960 

19.  

Vsi ljudje smo potomci enega moškega in 

ene ţenske – biblijskega Adama in Eve. (Vsi 

ljudje nismo potomci enega moškega in ene 

ţenske – biblijskega Adama in Eve.)1 

3,77 1,34 3,95 1,40 12643,000 - 1,693 0,090 

20.  Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka 

je ţivel pred pribliţno 6 do 7 milijoni let. 
3,00 0,79 2,93 0,83 13885,500 - 0,523 0,601 

21.  
Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z 

govorjeno besedo. (Šimpanzi se ne morejo 

naučiti sporazumevati z govorjeno besedo.)1 

3,32 1,08 3,36 1,13 13991,000 - 0,483 0,629 

22.  Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, 

razen naše vrste, modernega človeka. 
3,76 1,04 3,82 1,21 13280,000 - 1,072 0,284 

23.  Avstralopiteki so ţe pribliţno pred 4 milijoni 

let hodili pokončno. 
2,82 1,05 2,96 1,00 13269,500 - 1,084 0,278 

24.  Neandertalec in moderni človek imata 99,7 

% genov enakih. 
2,80 1,01 2,97 1,05 13172,000 - 1,495 0,135 

25.  Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih 

vrst ţivali. 
3,39 1,06 3,49 1,13 13283,500 - 1,024 0,306 

26.  

Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje 

pojasni, kako se je na Zemlji pojavil/razvil 

človek. (Svetopisemsko poročilo o 

stvarjenju ne pojasni najbolje, kako se je na 

Zemlji pojavil/razvil človek.)1 

3,88 1,25 4,02 1,21 13218,000 - 1,157 0,247 

27.  
Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno 

ţivi v Afriki. (Skupni prednik ljudi in 

šimpanzov v Afriki ne ţivi več.)1 

3,75 1,08 3,65 1,16 13792,000 - 0,708 0,479 

28.  Evolucija (biološki razvoj) modernega 

človeka še vedno poteka. 
4,15 0,91 4,20 1,04 13550,500 - 1,093 0,274 

1 Trditev je obrnjena. 

 

PRILOGA B.2: Povprečna ocena (M) in standardni odklon (SD) znanja dijakov prvega, 

drugega in tretjega letnika ter statistična pomembnost razlik v znanju med njimi (p) 

(povprečna ocena 5 = najbolj pravilen odgovor, povprečna ocena 1 = najbolj napačen 

odgovor) 



Potrebuješ, E. Odnos srednješolcev v ljubljanski regiji do biologije in njihovo znanje o 

evoluciji človeka 

Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 

- 7 - 

   

  1. letnik 2. letnik 3. letnik Preizkus Kruskal-Wallis 

 Trditev M SD M SD M SD χ
2
 g p 

1.  Zemlja je stara pribliţno 4,5 

milijarde let. 
4,06 0,87 4,07 0,85 4,01 0,91 0,224 2 0,894 

2.  
Moderni človek (Homo 

sapiens) se je razvil pred 

pribliţno 200.000 leti. 

3,32 0,97 3,37 0,95 3,30 0,88 0,633 2 0,729 

3.  
Moderni človek se je razvil 

v Evropi. (Moderni človek 

se ni razvil v Evropi.)1 

3,14 1,13 3,32 1,15 3,03 1,22 3,811 2 0,149 

4.  

Neandertalec (Homo 

neanderthalensis) je ţivel v 

Afriki in Ameriki. 

(Neandertalec (Homo 

neanderthalensis) ni ţivel v 

Afriki in Ameriki.)1 

3,02 1,11 3,18 1,04 3,02 1,01 1,750 2 0,417 

5.  
Moderni človek in 

neandertalec sta na Zemlji 

bivala istočasno. 

2,59 1,36 2,60 1,26 2,64 1,26 0,145 2 0,930 

6.  

Človekovi trije najbliţji 

sorodniki glede na 

evolucijski razvoj so gorile, 

orangutani in šimpanzi. 

3,76 0,98 3,91 0,83 3,66 1,04 2,892 2 0,236 

7.  Ţivljenje na Zemlji obstaja 

ţe več kot 3 milijarde let. 
3,56 1,01 3,39 1,05 3,50 1,03 1,527 2 0,466 

8.  Danes ţivijo nove vrste ţivih 

bitij, ki jih nekoč ni bilo. 
4,17 0 ,95 4,33 0,85 4,24 0,94 1,463 2 0,481 

9.  

Fosili kaţejo, kako so se 

oblike ţivljenja spreminjale 

tekom daljših časovnih 

obdobij. 

4,38 0,71 4,24 0,77 4,25 0,85 1,915 2 0,384 

10.  
Ljudje smo se razvili iz 

šimpanzov. (Ljudje se nismo 

razvili iz šimpanzov.)1 

3,45 1,13 3,61 1,18 3,66 1,16 1,814 2 0,404 

11.  
Teorija evolucije najbolje 

pojasni, kako se je na Zemlji 

razvil človek. 

3,54 1,00 3,64 0,96 3,68 0,95 0,764 2 0,683 

12.  Ljudje in šimpanzi smo se 

razvili iz skupnega prednika. 
3,66 1,09 4,14 0,86 3,84 0,96 13,022 2 0,001 

13.  
Povprečna prostornina 

moţganov modernega 

človeka je pribliţno 1,5 litra. 

3,45 0,77 3,24 0,83 3,46 0,83 4,169 2 0,124 

14.  Moderni človek se je razvil 3,89 1,03 4,11 0,80 3,96 1,03 1,900 2 0,387 
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v procesu evolucije. 

15.  

Moderni človek se je razvil 

iz neandertalca. (Moderni 

človek se ni razvil iz 

neandertalca.)1 

3,00 1,20 3,05 1,21 3,05 1,24 0,221 2 0,895 

16.  

Moderni človek je na 

današnjem območju 

Slovenije ţivel v istem času 

kot dinozavri. (Moderni 

človek na današnjem 

območju Slovenije ni ţivel v 

istem času kot dinozavri.)1 

4,30 1,00 4,51 0,84 4,24 1,12 3,733 2 
0,155 

 

17.  

Moderni človek je na 

današnjem območju 

Slovenije ţivel v istem času 

kot mamuti. 

2,57 1,30 2,45 1,29 2,36 1,19 1,052 2 0,591 

18.  
Nekoč so na Zemlji ţivele 

vrste ţivih bitij, ki so ţe 

izumrle. 

4,60 0,83 4,63 0,78 4,50 0,93 1,714 2 
0,424 

 

19.  

Vsi ljudje smo potomci 

enega moškega in ene 

ţenske – biblijskega Adama 

in Eve. (Vsi ljudje nismo 

potomci enega moškega in 

ene ţenske – biblijskega 

Adama in Eve.)1 

3,73 1,41 4,01 1,28 3,63 1,47 4,808 2 0,090 

20.  

Zadnji skupni prednik 

šimpanza in človeka je ţivel 

pred pribliţno 6 do 7 

milijoni let. 

3,10 0,78 2,88 0,79 2,99 0,87 5,575 2 0,062 

21.  

Šimpanzi se lahko naučijo 

sporazumevati z govorjeno 

besedo. (Šimpanzi se ne 

morejo naučiti 

sporazumevati z govorjeno 

besedo.)1 

3,20 1,22 3,45 0,98 3,28 1,15 2,285 2 0,319 

22.  

Danes so vse vrste 

človečnjakov izumrle, razen 

naše vrste, modernega 

človeka. 

3,68 1,14 3,79 1,09 3,83 1,14 1,036 2 0,596 

23.  
Avstralopiteki so ţe 

pribliţno pred 4 milijoni let 

hodili pokončno. 

2,83 1,05 2,88 1,01 2,89 1,05 0,024 2 0,988 

24.  Neandertalec in moderni 

človek imata 99,7 % genov 
2,84 1,06 2,95 1,07 2,77 0,93 1,859 2 0,395 
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enakih. 

25.  
Današnji ljudje smo se 

razvili iz predhodnih vrst 

ţivali. 

3,14 1,09 3,60 1,04 3,39 1,11 10,157 2 0,006 

26.  

Svetopisemsko poročilo o 

stvarjenju najbolje pojasni, 

kako se je na Zemlji 

pojavil/razvil človek. 

(Svetopisemsko poročilo o 

stvarjenju ne pojasni 

najbolje, kako se je na 

Zemlji pojavil/razvil 

človek.)1 

3,70 1,24 4,05 1,19 3,93 1,29 4,710 2 0,095 

27.  

Skupni prednik ljudi in 

šimpanzov še vedno ţivi v 

Afriki. (Skupni prednik ljudi 

in šimpanzov v Afriki ne 

ţivi več.)1 

3,70 1,05 3,76 1,09 3,64 1,21 0,456 2 0,796 

28.  
Evolucija (biološki razvoj) 

modernega človeka še vedno 

poteka. 

3,96 1,06 4,30 0,85 4,13 1,03 5,544 2 0,063 

1 Trditev je obrnjena. 

 

PRILOGA B.3: Povprečna ocena (M) in standardni odklon (SD) znanja dijakov 1. in 2. šole 

ter statistična pomembnost razlik v znanju med njimi (p) (povprečna ocena 5 = najbolj 

pravilen odgovor, povprečna ocena 1 = najbolj napačen odgovor) 

  1. šola 2. šola Preizkus Mann-Whitney U 

 Trditev M SD M SD U Z p 

1.  
Zemlja je stara pribliţno 4,5 milijarde 

let. 
4,08 0,88 3,91 0,82 6828,000 - 1,651 0,099 

2.  
Moderni človek (Homo sapiens) se je 

razvil pred pribliţno 200.000 leti. 
3,34 0,94 3,30 0,89 7627,000 0,796 0,796 

3.  
Moderni človek se je razvil v Evropi. 

(Moderni človek se ni razvil v 

Evropi.)1 

3,25 1,16 2,85 1,19 6272,000 - 2,192 0,028 

4.  

Neandertalec (Homo 

neanderthalensis) je ţivel v Afriki in 

Ameriki. (Neandertalec (Homo 

neanderthalensis) ni ţivel v Afriki in 

Ameriki.)1 

3,18 1,05 2,64 0,92 5436,500 - 3,708 0,000 

5.  Moderni človek in neandertalec sta 

na Zemlji bivala istočasno. 
2,70 1,28 2,10 1,14 5624,500 - 3,177 0,001 

6.  Človekovi trije najbliţji sorodniki 3,78 0,91 3,92 1,05 6805,000 - 1,599 0,110 
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glede na evolucijski razvoj so gorile, 

orangutani in šimpanzi. 

7.  Ţivljenje na Zemlji obstaja ţe več kot 

3 milijarde let. 
3,42 1,03 3,70 1,05 6680,000 - 1,833 0,067 

8.  Danes ţivijo nove vrste ţivih bitij, ki 

jih nekoč ni bilo. 
4,25 0,91 4,38 0,84 7116,000 - 0,987 0,324 

9.  
Fosili kaţejo, kako so se oblike 

ţivljenja spreminjale tekom daljših 

časovnih obdobij. 

4,27 0,77 4,30 0,85 7473,000 - 0,559 0,576 

10.  
Ljudje smo se razvili iz šimpanzov. 

(Ljudje se nismo razvili iz 

šimpanzov.)1 

3,69 1,13 3,02 1,18 5315,000 - 3,806 0,000 

11.  Teorija evolucije najbolje pojasni, 

kako se je na Zemlji razvil človek. 
3,65 0,94 3,54 1,08 7460,000 - 0,371 0,711 

12.  Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz 

skupnega prednika. 
3,96 0,97 3,83 0,94 7154,500 - 1,073 0,283 

13.  
Povprečna prostornina moţganov 

modernega človeka je pribliţno 1,5 

litra. 

3,33 0,82 3,51 0,80 6821,000 - 1,618 0,106 

14.  Moderni človek se je razvil v procesu 

evolucije. 
4,04 0,91 3,89 0,99 7212,000 - 0,990 0,322 

15.  
Moderni človek se je razvil iz 

neandertalca. (Moderni človek se ni 

razvil iz neandertalca.)1 

3,13 1,20 2,53 1,15 5546,000 - 3,494 0,000 

16.  

Moderni človek je na današnjem 

območju Slovenije ţivel v istem času 

kot dinozavri. (Moderni človek na 

današnjem območju Slovenije ni 

ţivel v istem času kot dinozavri.)1 

4,38 0,97 4,40 1,01 7578,500 - 0,410 0,682 

17.  
Moderni človek je na današnjem 

območju Slovenije ţivel v istem času 

kot mamuti. 

2,51 1,24 2,13 1,32 6376,000 - 2,269 0,023 

18.  Nekoč so na Zemlji ţivele vrste ţivih 

bitij, ki so ţe izumrle. 
4,58 0,82 4,62 0,91 7191,500 - 1,024 0,306 

19.  

Vsi ljudje smo potomci enega 

moškega in ene ţenske – biblijskega 

Adama in Eve. (Vsi ljudje nismo 

potomci enega moškega in ene 

ţenske – biblijskega Adama in Eve.)1 

3,87 1,37 3,58 1,38 6624,000 - 1,599 0,110 

20.  
Zadnji skupni prednik šimpanza in 

človeka je ţivel pred pribliţno 6 do 7 

milijoni let. 

2,93 0,81 3,17 0,80 6412,000 - 2,336 0,019 

21.  Šimpanzi se lahko naučijo 3,38 1,06 3,10 1,27 6856,000 - 1,344 0,179 
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sporazumevati z govorjeno besedo. 

(Šimpanzi se ne morejo naučiti 

sporazumevati z govorjeno besedo.)1 

22.  
Danes so vse vrste človečnjakov 

izumrle, razen naše vrste, modernega 

človeka. 

3,78 1,13 3,75 1,06 7395,000 - 0,390 0,697 

23.  Avstralopiteki so ţe pribliţno pred 4 

milijoni let hodili pokončno. 
2,85 1,01 2,96 1,12 7191,500 - 0,754 0,451 

24.  Neandertalec in moderni človek 

imata 99,7 % genov enakih. 
2,85 1,01 3,00 1,11 7143,500 - 1,122 0,262 

25.  Današnji ljudje smo se razvili iz 

predhodnih vrst ţivali. 
3,44 1,06 3,35 1,24 7386,500 - 0,402 0,688 

26.  

Svetopisemsko poročilo o stvarjenju 

najbolje pojasni, kako se je na Zemlji 

pojavil/razvil človek. (Svetopisemsko 

poročilo o stvarjenju ne pojasni 

najbolje, kako se je na Zemlji 

pojavil/razvil človek.)1 

4,03 1,16 3,38 1,48 5888,500 - 2,838 0,005 

27.  

Skupni prednik ljudi in šimpanzov še 

vedno ţivi v Afriki. (Skupni prednik 

ljudi in šimpanzov v Afriki ne ţivi 

več.)1 

3,74 1,10 3,51 1,20 6992,000 - 1,308 0,191 

28.  Evolucija (biološki razvoj) 

modernega človeka še vedno poteka. 
4,19 0,94 4,08 1,07 7536,500 - 0,530 0,596 

1 Trditev je obrnjena. 
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PRILOGA C: Povprečna ocena odgovorov dijakov na anketo ter statistično pomembne 

razlike 

PRILOGA C.1: Povprečna ocena (M) in standardni odklon (SD) odgovorov deklet in fantov 

na trditve iz ankete ter statistična pomembnost razlik med njimi (p) (povprečna ocena 5 = zelo 

se strinjam, povprečna ocena 1 = zelo se ne strinjam) 

  Dekleta Fantje Preizkus Mann-Whitney U 

 Trditev M SD M SD U Z p 

1.  Zanimajo me biološki procesi, ki se jih 

učimo pri pouku biologije. 
2,94 1,16 3,17 1,17 12724,500 - 1,915 0,056 

2.  Trudim se izpolniti pričakovanja svojih 

učiteljev. 
3,42 1,07 3,34 1,12 14014,500 - 0,532 0,595 

3.  Biologija je uporabna v vsakdanjem 

ţivljenju. 
3,64 0,94 3,48 1,03 13274,500 - 1,245 0,213 

4.  Pri pouku si delam dobre zapiske. 3,21 1,13 2,77 1,29 11526,000 - 3,212 0,001 

5.  Pri dejavnostih pri pouku biologije 

lahko sam izbiram, kako jih izvedem. 
2,48 0,91 2,82 1,11 11688,500 - 3,054 0,002 

6.  Napredek v biologiji izboljšuje 

kakovost našega ţivljenja. 
3,80 0,98 3,99 1,00 12832,000 - 1,897 0,058 

7.  S svojimi doseţki pri pouku biologije 

sem zadovoljen. 
2,78 1,14 2,85 1,17 14077,000 - 0,382 0,702 

8.  Zmorem se naučiti biologijo. 3,63 1,08 3,76 1,11 13394,000 - 1,165 0,244 

9.  Rad bi opravljal poklic, ki je povezan z 

biologijo. 
2,27 1,25 2,26 1,19 14343,000 - 0,083 0,934 

10.  Pouk biologije mi je v zadovoljstvo. 2,73 1,19 2,79 1,07 13813,000 - 0,682 0,495 

11.  Uredim si prostor, da se lahko učim 

brez motenj. 
3,59 1,07 3,15 1,23 11459,500 - 3,236 0,001 

12.  Snov biologije mi bo pomagala pri 

nadaljnjem izobraţevanju. 
2,92 1,25 2,70 1,16 12839,500 - 1,658 0,097 

13.  Zmorem se naučiti brati, pisati in 

jezikovnih spretnosti. 
4,35 0,83 4,07 1,06 12510,500 - 2,266 0,023 

14.  Menim, da sem pri pouku biologije kar 

dober. 
3,00 1,11 3,09 1,13 13805,500 - 0,767 0,443 

15.  Pomembno se mi zdi razumevanje 

snovi, ki jo obravnavamo pri biologiji. 
3,63 1,11 3,24 1,19 11678,500 - 3,092 0,002 

16.  Zmorem se naučiti slovensko slovnico. 4,11 0,96 4,11 1,03 14205,500 - 0,246 0,806 

17.  
Biologijo se učim samo, kadar vem, da 

bom ocenjen. (Biologijo se učim tudi, 

kadar ne vem, da bom ocenjen.)1 

2,05 1,09 2,07 0,98 14051,500 - 0,495 0,621 

18.  Biologija je za druţbo pomembna. 3,69 0,94 3,58 0,97 13570,500 - 0,857 0,391 
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19.  Zmorem se naučiti matematiko. 3,42 1,23 3,79 1,11 12001,000 - 2,790 0,005 

20.  Kar se učim pri pouku biologije, mi bo 

koristilo pri vsakdanjem ţivljenju. 
3,32 1,03 3,04 1,12 12696,000 - 1,959 0,050 

21.  Pouk biologije se mi zdi zanimiv. 2,98 1,13 2,92 1,16 14132,500 - 0,398 0,691 

22.  
Pripravim se k učenju (tudi), kadar bi 

lahko počel kakšno drugo zanimivo 

stvar. 

2,57 1,19 2,56 1,17 14355,500 - 0,144 0,885 

23.  Zaradi pouka biologije bolj cenim 

naravo. 
2,77 1,06 2,83 1,17 14082,500 - 0,452 0,651 

24.  Zmorem se naučiti uporabo računalnika. 4,12 0,96 4,20 1,06 13182,000 - 1,451 0,147 

25.  Dejavnosti pri pouku biologije lahko 

izvajam tako, kakor sam ţelim. 
2,46 0,97 2,70 1,08 12557,500 - 2,196 0,028 

26.  Všeč mi je snov, ki se jo učim pri 

biologiji. 
2,88 1,07 2,85 1,05 14127,000 - 0,408 0,683 

27.  Dobro si zapomnim informacije, ki jih 

dobim pri pouku ali v učbeniku. 
2,91 1,13 3,06 0,96 13312,000 - 1,341 0,180 

28.  Pri pouku biologije čutim, da sem pod 

pritiskom. 
2,77 1,24 2,76 1,14 14392,500 - 0,103 0,918 

29.  Zaradi pouka biologije bolje razumem 

svet okoli sebe. 
3,11 1,05 3,14 1,02 14162,500 - 0,214 0,831 

30.  Zmorem se naučiti tuje jezike. 4,16 0,90 3,78 1,07 11503,500 - 3,294 0,001 

31.  Trudim se izpolniti pričakovanja svojih 

vrstnikov. 
2,93 1,12 3,11 1,00 13033,500 - 1,532 0,125 

32.  Veselim se pouka biologije. 2,57 1,13 2,63 1,04 13881,000 - 0,683 0,495 

33.  Pripravim se k delu za šolo. 3,17 1,10 3,00 1,11 13218,500 - 1,431 0,152 

34.  Kar se učim pri pouku biologije, mi bo 

koristilo v poklicnem ţivljenju. 
2,77 1,19 2,66 1,12 13717,000 - 0,865 0,387 

35.  Pri pouku biologije razmišljam, ali se 

bom dobro odrezal. 
2,86 1,04 2,95 1,04 13843,500 - 0,726 0,468 

36.  Pri pouku se vedno koncentriram na 

šolske predmete. 
2,79 1,03 2,85 0,92 13757,000 - 0,686 0,493 

37.  Pri pouku biologije se počutim napet. 2,68 1,12 2,71 1,12 14170,500 - 0,279 0,780 

38.  Vsakdo potrebuje temeljno biološko 

znanje. 
3,65 0,99 3,46 1,00 12853,000 - 1,795 0,073 

39.  Trudim se izpolniti pričakovanja svojih 

staršev. 
3,60 1,05 3,48 1,06 13514,500 - 1,100 0,271 

40.  Všeč mi je snov, ki se jo učimo pri 

pouku biologije. 
2,85 1,09 2,72 1,07 13529,500 - 1,007 0,314 

41.  Pouk biologije je zabaven. 2,58 1,09 2,73 1,02 13256,000 -1,328 0,184 
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42.  Svoje domače naloge končam do roka. 2,98 1,18 2,77 1,24 12935,000 -1,670 0,095 

43.  Vsebina snovi pri biologiji me zelo 

zanima. 
2,72 1,14 2,83 1,00 13529,000 -1,087 0,277 

44.  Dejavnosti pri pouku biologije lahko 

sam vodim/nadziram. 
2,38 1,00 2,66 1,07 12160,500 -2,655 0,008 

45.  Za vsak dan po navadi naredim načrt 

dela, ki ga moram opraviti za šolo. 
2,30 1,16 2,15 1,13 13404,000 -1,225 0,221 

46.  Pri pouku biologije vse razumem. 2,64 1,09 2,75 1,09 13511,000 - 0,952 0,341 

47.  Trudim se izpolniti svoja pričakovanja. 3,87 1,03 3,70 1,07 13162,500 - 1,503 0,133 

48.  Pomembno se mi zdi, da se naučim 

snov, ki jo obravnavamo pri biologiji. 
3,30 0,97 3,12 0,99 13194,500 - 1,372 0,170 

49.  
Med poukom biologije se dolgočasim. 

(Med poukom biologije se ne 

dolgočasim.)1 

2,90 1,13 2,72 1,08 12993,000 - 1,502 0,133 

50.  Zmorem se naučiti druţboslovne vede 

(zgodovino, geografijo …). 
3,89 0,96 4,21 0,86 11740,000 - 3,156 0,002 

51.  Pouk biologije me je naučil, kako bolje 

skrbeti za (svoje) zdravje. 
3,02 1,04 2,99 1,07 14396,500 - 0,022 0,982 

52.  Pri pouku biologije sem spreten. 2,77 0,98 2,82 0,96 13901,000 - 0,671 0,502 

53.  Biološko znanje je pomembno za 

razumevanje ţivljenja. 
3,73 0,94 3,55 1,16 13249,500 - 1,259 0,208 

1 Trditev je obrnjena. 

 

PRILOGA C.2: Povprečna ocena (M) in standardni odklon (SD) odgovorov dijakov prvega, 

drugega in tretjega letnika na trditve iz ankete ter statistična pomembnost razlik med njimi (p) 

(povprečna ocena 5 = zelo se strinjam, povprečna ocena 1 = zelo se ne strinjam) 

  1. letnik 2. letnik 3. letnik Preizkus Kruskal-

Wallis 

 Trditev M SD M SD M SD χ
2
 g p 

1.  

Zanimajo me biološki 

procesi, ki se jih učimo pri 

pouku biologije. 

2,67 1,23 3,24 1,12 2,96 1,14 11,885 2 0,003 

2.  

 

Trudim se izpolniti 

pričakovanja svojih 

učiteljev. 

3,56 1,01 3,47 1,06 3,10 1,17 9,155 2 0,010 

3.  
Biologija je uporabna v 

vsakdanjem ţivljenju. 
3,37 1,05 3,65 0,95 3,61 0,98 4,678 2 0,096 

4.  Pri pouku si delam dobre 

zapiske. 
3,28 1,19 3,17 1,13 2,61 1,26 16,819 2 0,000 
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5.  
Pri dejavnostih pri pouku 

biologije lahko sam izbiram, 

kako jih izvedem. 

2,72 1,11 2,59 0,86 2,54 1,14 1,384 2 0,501 

6.  
Napredek v biologiji 

izboljšuje kakovost našega 

ţivljenja. 

3,77 1,02 3,93 0,91 3,83 1,10 1,500 2 0,472 

7.  S svojimi doseţki pri pouku 

biologije sem zadovoljen. 
2,68 1,24 2,98 1,09 2,63 1,13 6,023 2 0,049 

8.  Zmorem se naučiti biologijo. 3,52 1,15 3,87 1,05 3,50 1,07 11,606 2 0,003 

9.  Rad bi opravljal poklic, ki je 

povezan z biologijo. 
2,16 1,25 2,41 1,19 2,14 1,27 5,643 2 0,060 

10.  Pouk biologije mi je v 

zadovoljstvo. 
2,67 1,28 2,88 1,11 2,61 1,06 3,890 2 0,143 

11.  Uredim si prostor, da se 

lahko učim brez motenj. 
3,38 1,18 3,39 1,14 3,50 1,15 0,771 2 0,680 

12.  
Snov biologije mi bo 

pomagala pri nadaljnjem 

izobraţevanju. 

2,99 1,16 3,01 1,20 2,45 1,21 15,678 2 0,000 

13.  
Zmorem se naučiti brati, 

pisati in jezikovne 

spretnosti. 

4,11 1,07 4,36 0,81 4,16 0,99 3,107 2 0,211 

14.  Menim, da sem pri pouku 

biologije kar dober. 
3,01 1,15 3,18 1,09 2,83 1,11 6,066 2 0,048 

15.  
Pomembno se mi zdi 

razumevanje snovi, ki jo 

obravnavamo pri biologiji. 

3,46 1,16 3,65 1,11 3,22 1,20 8,902 2 0,012 

16.  Zmorem se naučiti 

slovensko slovnico. 
4,21 0,96 4,08 0,99 4,10 1,01 1,171 2 0,557 

17.  

Biologijo se učim samo, 

kadar vem, da bom ocenjen. 

(Biologijo se učim tudi, 

kadar ne vem, da bom 

ocenjen.)1 

2,39 1,05 2,02 1,02 1,84 1,03 14,929 2 0,001 

18.  Biologija je za druţbo 

pomembna. 
3,57 0,97 3,70 0,93 3,61 1,01 1,001 2 0,606 

19.  Zmorem se naučiti 

matematiko. 
3,59 1,24 3,63 1,17 3,42 1,23 1,948 2 0,378 

20.  
Kar se učim pri pouku 

biologije, mi bo koristilo pri 

vsakdanjem ţivljenju. 

3,16 1,11 3,33 1,01 3,04 1,13 4,283 2 0,117 

21.  Pouk biologije se mi zdi 

zanimiv. 
2,94 1,30 3,07 1,02 2,77 1,16 4,510 2 0,105 
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22.  
Pripravim se k učenju (tudi), 

kadar bi lahko počel kakšno 

drugo zanimivo stvar. 

2,66 1,24 2,62 1,10 2,41 1,24 3,280 2 0,194 

23.  Zaradi pouka biologije bolj 

cenim naravo. 
2,71 1,19 2,91 1,03 2,69 1,13 4,329 2 0,115 

24.  Zmorem se naučiti uporabo 

računalnika. 
4,14 1,01 4,16 0,98 4,15 1,03 0,021 2 0,990 

25.  
Dejavnosti pri pouku 

biologije lahko izvajam tako, 

kakor sam ţelim. 

2,61 1,10 2,57 0,93 2,50 1,13 1,320 2 0,517 

26.  Všeč mi je snov, ki se jo 

učim pri biologiji. 
2,72 1,21 2,97 1,00 2,84 1,05 3,189 2 0,203 

27.  
Dobro si zapomnim 

informacije, ki jih dobim pri 

pouku ali v učbeniku. 

3,02 1,02 3,12 1,04 2,69 1,12 8,875 2 0,012 

28.  Pri pouku biologije čutim, 

da sem pod pritiskom. 
2,91 1,25 2,71 1,20 2,73 1,17 1,882 2 0,390 

29.  Zaradi pouka biologije bolje 

razumem svet okoli sebe. 
3,00 1,20 3,25 0,99 3,02 0,96 4,413 2 0,110 

30.  Zmorem se naučiti tuje 

jezike. 
4,12 1,03 4,00 0,93 3,93 1,04 2,344 2 0,310 

31.  
Trudim se izpolniti 

pričakovanja svojih 

vrstnikov. 

3,38 1,12 2,96 1,01 2,76 1,08 16,041 2 0,000 

32.  Veselim se pouka biologije. 2,55 1,20 2,70 1,07 2,47 1,03 3,232 2 0,199 

33.  Pripravim se k delu za šolo. 3,11 1,13 3,10 1,07 3,12 1,14 0,091 2 0,955 

34.  
Kar se učim pri pouku 

biologije, mi bo koristilo v 

poklicnem ţivljenju. 

2,62 1,22 2,85 1,05 2,63 1,30 3,179 2 0,204 

35.  
Pri pouku biologije 

razmišljam, ali se bom dobro 

odrezal. 

3,05 1,04 2,93 1,03 2,73 1,04 5,156 2 0,076 

36.  
Pri pouku se vedno 

koncentriram na šolske 

predmete. 

2,89 0,97 2,82 0,94 2,75 1,07 1,758 2 0,415 

37.  Pri pouku biologije se 

počutim napet. 
2,88 1,14 2,53 1,09 2,82 1,11 7,431 2 0,024 

38.  Vsakdo potrebuje temeljno 

biološko znanje. 
3,60 0,93 3,66 0,95 3,42 1,10 2,892 2 0,236 

39.  Trudim se izpolniti 

pričakovanja svojih staršev. 
3,71 1,14 3,57 0,96 3,39 1,11 5,081 2 0,079 
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40.  Všeč mi je snov, ki se jo 

učimo pri pouku biologije. 
2,60 1,23 2,98 1,00 2,69 1,03 7,882 2 0,019 

41.  Pouk biologije je zabaven. 2,59 1,13 2,73 0,98 2,52 1,13 2,050 2 0,359 

42.  Svoje domače naloge 

končam do roka. 
3,05 1,19 3,05 1,16 2,53 1,24 12,541 2 0,002 

43.  Vsebina snovi pri biologiji 

me zelo zanima. 
2,56 1,11 2,88 1,04 2,74 1,10 4,316 2 0,116 

44.  
Dejavnosti pri pouku 

biologije lahko sam 

vodim/nadziram. 

2,70 1,13 2,41 0,88 2,49 1,19 3,629 2 0,163 

45.  
Za vsak dan po navadi 

naredim načrt dela, ki ga 

moram opraviti za šolo. 

2,33 1,13 2,25 1,13 2,19 1,21 1,233 2 0,540 

46.  Pri pouku biologije vse 

razumem. 
2,58 1,08 2,78 1,02 2,62 1,19 2,795 2 0,247 

47.  Trudim se izpolniti svoja 

pričakovanja. 
3,93 0,95 3,82 1,04 3,67 1,12 2,187 2 0,335 

48.  
Pomembno se mi zdi, da se 

naučim snov, ki jo 

obravnavamo pri biologiji. 

3,27 1,04 3,35 0,91 2,99 1,02 10,288 2 0,006 

49.  
Med poukom biologije se 

dolgočasim. (Med poukom 

biologije se ne dolgočasim.)1 

2,88 1,23 2,96 1,01 2,59 1,16 6,709 2 0,035 

50.  
Zmorem se naučiti 

druţboslovne vede 

(zgodovino, geografijo …). 

3,91 1,02 4,10 0,83 3,93 1,05 1,560 2 0,458 

51.  
Pouk biologije me je naučil, 

kako bolje skrbeti za (svoje) 

zdravje. 

2,84 1,04 3,16 1,02 2,88 1,08 7,324 2 0,026 

52.  Pri pouku biologije sem 

spreten. 
2,67 0,97 2,98 0,98 2,58 0,89 12,903 2 0,002 

53.  
Biološko znanje je 

pomembno za razumevanje 

ţivljenja. 

3,51 1,10 3,81 1,00 3,55 1,03 6,532 2 0,038 

1 Trditev je obrnjena. 

 

PRILOGA C.3: Povprečna ocena (M) in standardni odklon (SD) odgovorov dijakov prve in 

druge srednje šole na trditve iz ankete ter statistična pomembnost razlik med njimi (p) 

(povprečna ocena 5 = zelo se strinjam, povprečna ocena 1 = zelo se ne strinjam) 

  1. šola 2. šola Preizkus Mann-Whitney U 

 Trditev M SD M SD U Z p 
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1.  
Zanimajo me biološki procesi, ki se 

jih učimo pri pouku biologije. 
3,05 1,17 2,90 1,18 7393,500 - 0,507 0,612 

2.  
Trudim se izpolniti pričakovanja 

svojih učiteljev. 
3,34 1,12 3,58 0,93 6925,500 - 1,449 0,147 

3.  Biologija je uporabna v vsakdanjem 

ţivljenju. 
3,55 0,99 3,72 0,95 7126,000 - 1,084 0,278 

4.  Pri pouku si delam dobre zapiske. 3,00 1,22 3,23 1,17 6975,500 - 1,323 0,186 

5.  
Pri dejavnostih pri pouku biologije 

lahko sam izbiram, kako jih 

izvedem. 

2,60 0,99 2,65 1,14 7438,000 - 0,404 0,686 

6.  Napredek v biologiji izboljšuje 

kakovost našega ţivljenja. 
3,88 1,00 3,77 0,99 7361,500 - 0,791 0,429 

7.  S svojimi doseţki pri pouku 

biologije sem zadovoljen. 
2,75 1,15 3,10 1,09 6277,500 - 2,221 0,026 

8.  Zmorem se naučiti biologijo. 3,65 1,11 3,85 0,95 7059,000 - 1,211 0,226 

9.  Rad bi opravljal poklic, ki je 

povezan z biologijo. 
2,30 1,22 2,09 1,29 6941,000 - 1,390 0,165 

10.  Pouk biologije mi je v zadovoljstvo. 2,76 1,13 2,67 1,25 7417,500 - 0,470 0,638 

11.  Uredim si prostor, da se lahko učim 

brez motenj. 
3,43 1,14 3,32 1,24 7486,500 - 0,508 0,612 

12.  

Snov biologije mi bo pomagala pri 

nadaljnjem izobraţevanju. 
2,85 1,21 2,75 1,27 7311,000 - 0,591 0,555 

13.  Zmorem se naučiti brati, pisati in 

jezikovnih spretnosti. 
4,22 0,94 4,34 0,90 7291,500 - 0,890 0,374 

14.  Menim, da sem pri pouku biologije 

kar dober. 
3,00 1,12 3,26 1,08 6842,500 - 1,573 0,116 

15.  
Pomembno se mi zdi razumevanje 

snovi, ki jo obravnavamo pri 

biologiji. 

3,51 1,17 3,33 1,10 6913,000 - 1,247 0,212 

16.  Zmorem se naučiti slovensko 

slovnico. 
4,09 1,01 4,25 0,85 7330,500 - 0,812 0,417 

17.  

Biologijo se učim samo, kadar vem, 

da bom ocenjen. (Biologijo se učim 

tudi, kadar ne vem, da bom 

ocenjen.)1 

2,03 1,01 2,17 1,24 7628,000 - 0,376 0,707 

18.  Biologija je za druţbo pomembna. 3,65 0,96 3,57 1,01 7624,000 - 0,303 0,762 

19.  Zmorem se naučiti matematiko. 3,58 1,20 3,45 1,25 7437,000 - 0,660 0,510 

20.  Kar se učim pri pouku biologije, mi 

bo koristilo pri vsakdanjem ţivljenju. 
3,20 1,07 3,23 1,10 7710,000 - 0,206 0,836 

21.  Pouk biologije se mi zdi zanimiv. 2,95 1,14 2,96 1,11 7777,500 - 0,142 0,887 
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22.  
Pripravim se k učenju (tudi), kadar bi 

lahko počel kakšno drugo zanimivo 

stvar. 

2,59 1,17 2,47 1,23 7434,500 - 0,664 0,507 

23.  Zaradi pouka biologije bolj cenim 

naravo. 
2,78 1,08 2,87 1,21 7523,000 - 0,530 0,596 

24.  Zmorem se naučiti uporabo 

računalnika. 
4,18 0,98 3,98 1,10 7066,000 - 1,238 0,216 

25.  Dejavnosti pri pouku biologije lahko 

izvajam tako, kakor sam ţelim. 
2,51 0,99 2,83 1,21 6706,500 - 1,797 0,072 

26.  Všeč mi je snov, ki se jo učim pri 

biologiji. 
2,88 1,07 2,85 1,08 7817,000 - 0,083 0,934 

27.  Dobro si zapomnim informacije, ki 

jih dobim pri pouku ali v učbeniku. 
2,95 1,06 3,09 1,13 7060,000 - 1,256 0,209 

28.  Pri pouku biologije čutim, da sem 

pod pritiskom. 
2,80 1,17 2,57 1,37 6865,000 - 1,527 0,127 

29.  Zaradi pouka biologije bolje 

razumem svet okoli sebe. 
3,13 1,01 3,10 1,19 7664,000 - 0,050 0,960 

30.  Zmorem se naučiti tuje jezike. 3,98 0,97 4,18 1,05 6508,000 - 1,695 0,090 

31.  Trudim se izpolniti pričakovanja 

svojih vrstnikov. 
2,96 1,04 3,21 1,26 6832,000 - 1,560 0,119 

32.  Veselim se pouka biologije. 2,55 1,08 2,87 1,14 6559,500 - 2,011 0,044 

33.  Pripravim se za delo za šolo. 3,10 1,10 3,15 1,13 7562,000 - 0,473 0,636 

34.  Kar se učim pri pouku biologije, mi 

bo koristilo v poklicnem ţivljenju. 
2,74 1,18 2,68 1,11 7694,000 - 0,269 0,788 

35.  Pri pouku biologije razmišljam, ali se 

bom dobro odrezal. 
2,92 1,02 2,79 1,13 7514,500 - 0,547 0,584 

36.  Pri pouku se vedno koncentriram na 

šolske predmete. 
2,82 0,96 2,80 1,13 7507,500 - 0,105 0,916 

37.  Pri pouku biologije se počutim napet. 2,74 1,10 2,47 1,15 6707,500 - 1,750 0,080 

38.  Vsakdo potrebuje temeljno biološko 

znanje. 
3,60 0,96 3,43 1,15 7213,000 - 0,981 0,327 

39.  Trudim se izpolniti pričakovanja 

svojih staršev. 
3,55 1,04 3,57 1,14 7691,000 - 0,276 0,783 

40.  Všeč mi je snov, ki se jo učimo pri 

pouku biologije. 
2,80 1,09 2,79 1,01 7706,000 - 0,212 0,832 

41.  Pouk biologije je zabaven. 2,59 1,05 2,89 1,10 6547,000 - 2,010 0,044 

42.  Svoje domače naloge končam do 

roka. 
2,94 1,18 2,70 1,32 7077,500 - 1,171 0,242 

43.  Vsebina snovi pri biologiji me zelo 

zanima. 
2,74 1,07 2,92 1,14 6829,500 - 1,604 0,109 
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44.  Dejavnosti pri pouku biologije lahko 

sam vodim/nadziram. 
2,47 1,01 2,62 1,20 7246,000 - 0,966 0,334 

45.  Za vsak dan po navadi naredim načrt 

dela, ki ga moram opraviti za šolo. 
2,27 1,16 2,13 1,13 7354,500 - 0,793 0,428 

46.  Pri pouku biologije vse razumem. 2,67 1,09 2,77 1,08 7214,500 - 0,746 0,455 

47.  Trudim se izpolniti svoja 

pričakovanja. 
3,83 1,01 3,66 1,22 7438,000 - 0,666 0,505 

48.  
Pomembno se mi zdi, da se naučim 

snov, ki jo obravnavamo pri 

biologiji. 

3,23 0,97 3,23 1,09 7504,000 - 0,533 0,594 

49.  
Med poukom biologije se 

dolgočasim. (Med poukom biologije 

se ne dolgočasim.)1 

2,81 1,12 2,98 1,11 7065,500 - 0,979 0,328 

50.  Zmorem se naučiti druţboslovne 

vede (zgodovino, geografijo …). 
4,06 0,89 3,74 1,18 6853,500 - 1,584 0,113 

51.  Pouk biologije me je naučil, kako 

bolje skrbeti za (svoje) zdravje. 
3,00 1,05 3,04 1,09 7699,000 - 0,225 0,822 

52.  Pri pouku biologije sem spreten. 2,81 0,97 2,70 0,95 7443,000 - 0,667 0,505 

53.  Biološko znanje je pomembno za 

razumevanje ţivljenja. 
3,67 1,03 3,62 1,11 7674,000 - 0,222 0,824 

1 Trditev je obrnjena.  


