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POVZETEK 

Med pomembne kazalnike odnosa šole do učencev in njihovega položaja v vzgojno-

izobraževalnem procesu štejemo obremenjenost učencev s šolskim delom. Mednarodne 

raziskave na področju zdravja otrok kažejo, da se v primerjavi s preteklimi obdobji 

obremenjenost slovenskih učencev s starostjo povečuje. Raziskavi PISA in TIMSS 2015 

ugotavljata, da je naravoslovno znanje izmed vseh naravoslovnih področij, ki jih zajemata, 

najslabše ravno na področju biologije. Raziskavi ugotavljata tudi zanimanje učencev za 

učenje naravoslovja. Rezultati kažejo, da imajo slovenski osnovnošolci precej negativen 

odnos do učenja naravoslovja. Slabše naravoslovno znanje na področju biologije in negativen 

odnos učencev do učenja naravoslovja (tudi biologije) sta lahko posledici obremenjenosti 

učencev s šolskim delom pri predmetu biologija in prezahtevnosti posameznih učnih ciljev pri 

predmetu. Preobširni učni načrt in prezahtevni učni cilji lahko povzročijo, da so učenci preveč 

obremenjeni s šolskim delom, pouk pa tako lahko postane manj kakovosten. Za manjšo 

obremenjenost učencev s šolskim delom se najpogosteje predlaga prav razbremenjevanje 

učnega načrta. 

V magistrskem delu smo ugotavljali, kakšno je mnenje slovenskih osnovnošolskih 

učiteljev biologije o pomembnosti in zahtevnosti učnih ciljev, ki so določeni v učnem načrtu 

za biologijo v devetem razredu osnovne šole. Na podlagi ocene zahtevnosti in pomembnosti 

posameznih učnih ciljev, ki so jo podali učitelji biologije v osnovni šoli, smo ugotavljali, ali 

določene vsebine učnega načrta za biologijo v devetem razredu osnovne šole ocenjujejo kot 

količinsko preobsežne (če so del učnih ciljev ocenili kot manj pomemben) oziroma 

prezahtevne za razvojno stopnjo učencev. 

Rezultati raziskave so pokazali, da osnovnošolski učitelji biologije menijo, da je velik 

del učnih ciljev pri biologiji v devetem razredu primerno zahteven za učence devetega 

razreda, določene učne cilje pa prepoznavajo kot bolj zahtevne za razumevanje za učence na 

tej razvojni stopnji. Gre za učne cilje vsebinskega sklopa raziskovanje in poskusi ter nekatere 

učne cilje vsebinskih sklopov dedovanje, biotehnologija in evolucija. Rezultati raziskave so 

pokazali tudi, da učitelji biologije v osnovni šoli menijo, da je večji delež učnih ciljev pri 

pouku biologije v devetem razredu pomemben za učence na tej stopnji izobraževanja. 

Osnovnošolski učitelji biologije kot pomembnejše prepoznavajo učne cilje vsebinskih sklopov 

biologija in družba, raziskovanje in poskusi, biotehnologija ter nekatere učne cilje vsebinskih 

sklopov kemija živih sistemov, dedovanje in evolucija. Rezultati raziskave so pokazali tudi, 

da sta delovna doba učiteljev biologije in izobraževalni program, ki so ga končali, povezana z 

njihovim mnenjem o pomembnosti in zahtevnosti učnih ciljev pri predmetu biologija v 

devetem razredu osnovne šole. Na podlagi rezultatov raziskave lahko sklenemo, da 

osnovnošolski učitelji biologije menijo, da je učni načrt za biologijo v devetem razredu 

osnovne šole nekoliko preobširen, saj vsebuje tudi po njihovem mnenju manj pomembne učne 

cilje. Učitelji biologije v devetem razredu menijo tudi, da učni načrt za biologijo v devetem 

razredu vključuje tudi nekatere za učence na tej razvojni stopnji zelo zahtevne učne cilje. 

Rezultati raziskave so lahko vsem, ki delajo na področju biološkega izobraževanja, v 

pomoč pri oblikovanju takšnega učnega načrta za biologijo v osnovni šoli, ki bo vključeval za 

razvojno stopnjo učencev primerno zahtevne učne cilje in bo vsebinsko manj obsežen. 



 
 

Ključne besede: obremenjenost učencev, biologija, deveti razred osnovne šole, učni načrt, 

učni cilji, zahtevnost, pomembnost 

  



 
 

ABSTRACT 

Overburdening of pupils with schoolwork is one of the important indicators of the school’s 

attitude towards pupils and their position in the educational process. International researches 

in the field of children’s health show that compared to previous periods, overburdening of 

Slovenian pupils increases with age. The researches PISA and TIMSS 2015 note that out of 

all science fields they include, science skills are the lowest precisely in the field of biology. 

The researches also analyse the interest of pupils for science education. The results show that 

Slovenian primary school pupils have a fairly negative attitude towards science education. 

Poor science skills in the field of biology and negative attitude of pupils towards science 

education (also in the field of biology) can be the consequences of overburdening of pupils 

with schoolwork in biology classes and too demanding individual learning goals of this 

subject. An overly excessive syllabus and too demanding learning goals can cause 

overburdening of pupils with schoolwork and the classes can lose their quality. The most 

common suggestion to decrease the burden of pupils with schoolwork is precisely to decrease 

the demands of the syllabus.  

In the Master’s thesis, we analysed the opinion of Slovenian primary school teachers 

of biology about the importance and complexity of learning goals set in the syllabus for 

biology in the ninth grade of primary school. Based on the assessment of the importance and 

complexity of individual learning goals, provided by primary school teachers of biology, we 

analysed if they assess certain learning content of the syllabus for biology in the ninth grade 

of primary school as quantitatively too excessive (if they assessed a part of the learning goals 

as less important) or too demanding for this developmental stage of pupils.  

The results of the research have shown that preschool teachers of biology think that a 

large part of learning goals of biology in the ninth grade is suitable in its demands for ninth 

graders; however, they also recognise some learning goals as more demanding to understand 

by pupils at this stage of development. This applies to learning goals of the content sets 

research and experiments and to some learning goals of the content sets inheritance, 

biotechnology and evolution. The results of the research have also shown that preschool 

teachers of biology think a higher share of learning goals of biology in the ninth grade is 

important for pupils at this level of education. Preschool teachers of biology recognize 

learning goals of the following content sets as more important: biology and society, research 

and experiments, biotechnology; as well as some learning goals of the content sets chemistry 

of living systems, inheritance and evolution. The results of the research have also shown that 

the length of service of biology teachers and the educational program they have concluded are 

connected with their opinion about the importance and complexity of learning goals of 

biology in the ninth grade. Based on the results of the research, we can conclude that 

preschool teachers of biology think that the syllabus for biology in the ninth grade of primary 

school is a bit too extensive, since it also includes some learning goals they find less 

important. Biology teachers of the ninth grade also think that the syllabus for biology in the 

ninth grade includes some learning goals, which are very demanding for pupils at this stage of 

development.  

The results of the research can be of help for all those, who work in education in the 

field of biology, to form such a syllabus for biology in primary school that would include 



 
 

learning goals, which are suitably demanding for pupils at this stage of development, and 

would be less extensive in terms of content.   

 

Key words: overburdening of pupils, biology, ninth grade of primary school, syllabus, 

learning goals, complexity, importance 
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1 UVOD 

 

Med pomembne kazalnike odnosa šole do učencev in njihovega položaja v vzgojno-

izobraževalnem procesu uvrščamo obremenjenost učencev s šolskim delom. Problem 

prevelikega obremenjevanja učencev s šolskim delom je največji ravno v osnovni šoli. 

Preobširni učni načrt (preveč učne vsebine) in prezahtevni učni cilji lahko povzročijo, da so 

učenci preveč obremenjeni s šolskim delom, pouk pa tako lahko postane manj kakovosten. Za 

manjšo obremenjenost učencev s šolskim delom se najpogosteje predlaga razbremenjevanje 

učnega načrta. Krčenje učnih načrtov je v številnih državah pokazalo, da manj vsebine 

ugodno vpliva na razumevanje snovi med učenci. Raziskavi PISA in TIMSS 2015 

ugotavljata, da je naravoslovno znanje izmed vseh naravoslovnih področij, ki jih zajemata, 

najslabše ravno na področju biologije. Omenjeni raziskavi ugotavljata tudi zanimanje učencev 

za učenje naravoslovja. Rezultati raziskav kažejo, da imajo slovenski osnovnošolci precej 

negativen odnos do učenja naravoslovja. Slabše naravoslovno znanje na področju biologije in 

negativen odnos učencev do učenja naravoslovja (tudi biologije) sta lahko posledici 

obremenjenosti učencev s šolskim delom pri predmetu biologija in prezahtevnosti posameznih 

učnih ciljev pri tem predmetu. 

 V magistrskem delu smo ugotavljali mnenje slovenskih osnovnošolskih učiteljev 

biologije o pomembnosti in zahtevnosti učnih ciljev, ki so določeni v učnem načrtu za 

biologijo za deveti razred. Na podlagi ocene osnovnošolskih učiteljev biologije o zahtevnosti 

in pomembnosti posameznih učnih ciljev smo ugotovili, ali učitelji biologije določene vsebine 

učnega načrta za biologijo v devetem razredu osnovne šole ocenjujejo kot količinsko 

preobsežne (če so del učnih ciljev ocenili kot manj pomemben) oziroma prezahtevne glede na 

razvojno stopnjo učencev. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 UČENJE, SPOMIN, PROCESIRANJE INFORMACIJ, UČNA MOTIVACIJA IN 

UČNI NAČRT ZA BIOLOGIJO V OSNOVNI ŠOLI 

2.1.1 UČENJE IN POUČEVANJE NARAVOSLOVNIH POJMOV IN 

ZAKONITOSTI 

Učenje lahko opredelimo kot pridobivanje spretnosti, izkušenj, znanj in spoznanj. Lahko je 

opredeljeno tudi kot ohranjanje in trajnejša zapomnitev dejstev, postopkov in metod z 

namenom kasnejše uporabe ali kot proces ustvarjanja lastnih razlag, da bi bolje razumeli 

samega sebe in svet okoli sebe. Posledica učenja je uporaba naučenega v praksi, poklicu in 

življenju. Po Unescovi opredelitvi iz leta 1993 je učenje vsaka sprememba v informiranosti, 

vedenju, znanju, razumevanju, stališčih in zmožnostih, ki je trajna in je ne moremo pripisati 

podedovanim vedenjskim vzorcem in fizični rasti (Marentič Požarnik, 2000). 

Pojme lahko definiramo kot enote in orodja našega mišljenja, ki organizirajo naše izkušnje in 

dajejo osnovo za posploševanje in zahtevnejše miselne operacije. Oblikovanje pojmov 

pomeni razvrščanje po značilnostih, primerjanje več posameznih predstavnikov in 

ugotavljanje, kaj imajo skupnega in po čem se razlikujejo od drugih predstavnikov. Pojme se 

učimo, ker nam pomagajo prepoznati predmete in pojave okoli nas in zmanjšujejo potrebo po 

neprestanem novem učenju (načelo ekonomičnosti). Pojme v biologiji običajno poučujemo s 

pomočjo definicij. Učencem najprej posredujemo definicijo pojma, nato ugotovimo 

razumevanje pojmov, ki sestavljajo definicijo, potem navedemo nekaj tipičnih primerov, ki 

ponazorijo širino pojma, in za konec preverimo, ali učenci obvladajo pojem. Pri poučevanju 

pojmov je zelo pomembno, da se učenci v času šolanja z zelo pomembnimi pojmi nekega 

predmetnega področja srečajo večkrat. Bistveno je, da poučujemo tako, da se pojmi razvijajo 

postopno, skozi daljše obdobje, saj s tem pri učencih dosežemo razumevanje pojmov. Pri 

poučevanju pojmov v šoli se pojavljajo težave predvsem zaradi prevelike količine pojmov v 

učnih načrtih in zato tudi v učbenikih, prezahtevnosti nekaterih pojmov glede na razvojno 

stopnjo učencev in premajhne povezanosti med pojmi. Posledici prevelikega kopičenja 

pojmov sta bolj površna obravnava in hitrejše pozabljanje. Če je pojmov pri predmetu preveč, 

izostane tudi odločilno preverjanje razumevanje pojmov, npr. v življenju ali v spremenjenih 

okoliščinah (Marentič Požarnik, 2000). 

Učni načrt za biologijo v osnovni šoli vsebuje kar 14 vsebinskih sklopov in znotraj teh 24 

konceptov, predmetu pa je v osmem in devetem razredu skupaj namenjenih samo 116 ur 

(Učni načrt. Program osnovna šola: Biologija, 2011). Večje število vsebinskih sklopov 

pomeni večje število obravnavanih pojmov pri predmetu. Posledica velikega števila pojmov 

pri predmetu in majhnega števila ur, namenjenih predmetu, je, da učitelji pojme obravnavajo 

pretežno besedno in nimajo časa za preverjanje razumevanja pojmov. 
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2.1.2 SPOMIN IN POZABLJANJE 

Spomin je sposobnost shranjevanja in ohranjanja informacij ter zmožnost obnove informacij, 

ko jih potrebujemo (Šešok, 2006). Obstaja več modelov spomina, najpogosteje pa 

uporabljamo Atkinsonov in Shiffrinov trifazni model strukture spomina, ki nam razlaga, kaj 

se dogaja z določenim dražljajem oziroma informacijo od takrat, ko jo sprejmemo, predelamo, 

uskladiščimo, do takrat, ko jo spet prikličemo in uporabimo. Model loči tri vrste spomina, in 

sicer senzorni, kratkotrajni ali delovni spomin in dolgotrajni spomin. Senzorni spomin 

selekcionira dražljaje iz okolja, ki gredo v nadaljnjo obravnavo. Kratkotrajni ali delovni 

spomin sprejema informacije iz senzornega spomina. Vanj pritekajo tudi informacije iz 

dolgotrajnega spomina. V delovnem spominu se začasno shranjujejo, predelujejo, urejajo in 

zbirajo aktualne informacije. Za kratkotrajni spomin velja, da je njegova kapaciteta omejena, 

in sicer znaša približno sedem med seboj nepovezanih enot (besed, slik itd.). Dolgotrajni 

spomin ima zelo veliko kapaciteto. Delimo ga na čutni spomin (vidni, slušni, tipni, vonjalni), 

motorični spomin in podzavestni spomin. Z vidika izobraževanja pa sta pomembna predvsem 

epizodični in semantični spomin. Epizodični spomin je spomin na razne dogodke v življenju v 

zaporedju, kot so se nam dogajali. Semantični spomin pa se nanaša na besedno oziroma 

simbolično znanje v obliki jezikovnih izjav, ki so med sabo povezane. Izjave vsebujejo 

dejstva, pojme in odnose med njimi v obliki pojmovnih mrež. Za uspešno zapomnitev in 

priklic informacij je treba znanje organizirati v hierarhičen ali kak drug sistem. Zapomnitev in 

priklic informacij se lahko izboljšata tudi, če povezujemo različne vrste spomina med seboj 

(Marentič Požarnik, 2000). 

Učni načrt za biologijo v osnovni šoli je zaradi velikega števila vsebinskih sklopov zelo 

obsežen, zato mora učitelj učencem glede na majhno število ur pri predmetu naenkrat podati 

veliko število informacij. Prevelika količina informacij naenkrat pa lahko povzroči 

preobremenjenost delovnega spomina in nezadostno organizacijo informacij v delovnem 

spominu, zaradi tega pa postaneta problematična priklic in zapomnitev informacij, kar pa 

pomeni slabše znanje. 

2.1.3 PROCESIRANJE INFORMACIJ 

Pri sodobnem pouku naravoslovnih predmetov je pomembno, da je učenje podprto s 

tehnologijo, saj nam ta omogoča predstavitev multimedijskih sporočil pri poučevanju. 

Multimedijska sporočila so sestavljena iz besede, ki je lahko govorjena ali pisana, in slike v 

obliki animacij, fotografij ali videoposnetkov. Govorimo o multimedijskem ali 

večpredstavnostnem učenju (Dumont, Istance in Benavides, 2013). Dodajanje vizualnih 

(slikovnih) oblik predstavitve v sporočila oziroma učna gradiva, ki so sestavljena samo iz 

besed, lahko izboljša razumevanje pri učencih (Mayer in Moreno, 2002). 

Kognitivna teorija multimedijskega učenja (slika 1) nam razlaga, kako poteka učenje, pri 

katerem informacije podajamo z besedo in sliko. Natisnjene besede in slikovno gradivo 

vstopijo v učenčev spoznavni sistem skozi oči in se za kratek čas zadržijo v vizualnem 

zaznavnem spominu, medtem ko govorjene besede vstopijo skozi ušesa in se za nekaj časa 

zadržijo v slušnem zaznavnem spominu. Zaradi pozornosti pride do izbire besed in slik. 



Vrbec, M. (2019). Mnenje osnovnošolskih učiteljev biologije o učnih ciljih za biologijo v 

devetem razredu osnovne šole (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 

Ljubljana. 

4 

 
 

Informacije se prenesejo iz zaznavnega (senzornega) spomina v delovni spomin. V delovnem 

spominu pride do organizacije izbranih besed in slik v verbalne in slikovne reprezentacije. 

Nato pride še do procesa integracije, to je povezava verbalne in slikovne reprezentacije med 

seboj in s predznanjem iz dolgotrajnega spomina (prenos znanja iz dolgotrajnega v delovni 

spomin). Na podlagi tega se oblikuje mentalni model (Dumont, Istance in Benavides, 2013). 

Razumevanje besede in slike sta torej ciljno naravnana procesa kognitivnega sistema, v 

katerem posameznik aktivno izbira in procesira verbalne in slikovne informacije, da bi 

skonstruiral ustrezno mentalno reprezentacijo (Schnotz in Bannert, 2003). 

Učni načrt za biologijo v osnovni šoli vsebuje veliko vsebinskih sklopov, to pa pomeni veliko 

informacij, ki jih morajo učitelji podati učencem. Posledica prevelike količine informacij je 

podajanje informacij pretežno z besedo, kar pa pomeni, da učenje ni večpredstavno, saj ne 

pride do povezave verbalne in slikovne reprezentacije skupaj s predznanjem v mentalni 

model. Posledica tega pa je lahko na primer slabše razumevanje naravoslovnih pojmov. 

 

Slika 1: Shema kognitivne teorije multimedijskega učenja (Dumont, Istance in Benavides, 

2013, str. 170) 

2.1.4 UČNA MOTIVACIJA 

Učna motivacija je sestavljena iz sestavin učne motivacije, ki tvorijo motivacijsko 

naravnanost, ta pa vpliva na motivacijski vzorec učenca. Motivacijski vzorec nato generira 

učno vedenje, katerega posledica so določeni učni dosežki. Poznamo več vrst motivacijske 

naravnanosti, in sicer izogibanje učenju in učna nemoč, zunanja motivacijska naravnanost in 

notranja motivacijska naravnanost (znanje je vrednota, zahtevnost učenja je izziv, dobra učna 

samopodoba). Notranjo motivacijo lahko opredelimo s tremi med sabo prepletenimi elementi: 

naravnanost k zahtevnejšim nalogam, ki so za učenca izziv, učenje zaradi radovednosti in 

vrednota pomembnosti učenja. Do zmanjšanja učne motivacije lahko pride, če učenec zazna 

prezahtevnost učenja in učnih nalog oziroma aktivnosti. Če učenec presodi, da se od njega 

pričakuje preveč in da ne more ravnati v skladu z učiteljevimi pričakovanji, to negativno 

vpliva na njegovo učenje, učenec se manj uči, posledica tega pa so slabši učni dosežki in 

razumevanje snovi (Juriševič, 2012). 
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Ker učni načrt za biologijo v osnovni šoli vsebuje večje število vsebinskih sklopov, to za 

učence pomeni tudi večje število novih, lahko tudi zahtevnejših pojmov. Prevelika količina 

novih pojmov in informacij, ki se jih morajo učenci naučiti, in zahtevnost učne snovi lahko 

povzročita upad učne motivacije pri učencih, kar se negativno odraža tudi na njihovih 

dosežkih. 

2.2 PREOBREMENJENOST UČENCEV S ŠOLSKIM DELOM 

2.2.1 PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE 

Predmet biologija je del obveznega programa osnovne šole in se izvaja v osmem in devetem 

razredu. V osmem razredu je pri biologiji predvideno 1,5 ure tedensko, v devetem razredu pa 

2 uri tedensko. Vseh ur biologije v osnovni šoli je tako 116 (Predmetnik osnovne šole, 2014). 

V evalvacijski študiji predmetnika osnovne šole, ki so jo opravili člani različnih fakultet 

Univerze v Ljubljani, so med drugim prišli tudi do ugotovitve, da učitelji tretjega triletja 

osnovne šole menijo, da je delež ur, ki so namenjene naravoslovnim predmetom (med njimi 

tudi biologiji), v tretjem triletju osnovne šole bodisi prenizek (18,9 %) bodisi ustrezen  

(80,9 %) (Valenčič-Zuljnan idr., 2011). 

Če primerjamo predmet biologija z drugima naravoslovnima predmetoma, ki sta v osmem in 

devetem razredu osnovne šole, to sta kemija in fizika, lahko ugotovimo, da se pri teh dveh 

predmetih obravnava manjše število vsebinskih sklopov kot pri biologiji, skupno število ur, 

namenjenih kemiji in fiziki v osnovni šoli, pa je večje kot pri biologiji (tabela 1). Iz tega lahko 

sklepamo, da je obremenjenost učencev s šolskim delom pri predmetu biologija večja kot pri 

ostalih naravoslovnih predmetih (Učni načrt. Program osnovna šola: Biologija, 2011; Učni 

načrt. Program osnovna šola: Fizika, 2011; Učni načrt. Program osnovna šola: Kemija, 2011). 

Tabela 1: Primerjava skupnega števila ur in števila vsebinskih sklopov pri naravoslovnih 

predmetih osmega in devetega razreda osnovne šole (Učni načrt. Program osnovna šola: 

Biologija, 2011; Učni načrt. Program osnovna šola: Fizika, 2011; Učni načrt. Program 

osnovna šola: Kemija, 2011) 

PREDMET BIOLOGIJA FIZIKA KEMIJA 

ŠTEVILO UR V OSMEM 

IN DEVETEM RAZREDU 

OSNOVNE ŠOLE 

 

116 

 

134 

 

134 

ŠTEVILO VSEBINSKIH 

SKLOPOV V UČNEM 

NAČRTU 

 

14* 

 

12 

 

10 

*Znotraj vsebinskega sklopa zgradba in delovanje človeka pa se pojavlja še 11 konceptov. Ostalih 13 vsebinskih 

sklopov vsebuje po 1 koncept. 

2.2.2 OBREMENJENOST OSNOVNOŠOLCEV S ŠOLSKIM DELOM 

Za uspešen izobraževalni sistem je pomembna tako sposobnost prilagajanja danim razmeram 

kot sposobnost razvijanja posameznika v smeri splošnega razvoja. Vloga šole je zahtevna, saj 

se vsako porušenje ravnotežja med omenjenima sposobnostnima neposredno odrazi na 
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učencih, torej na tistih, ki jim je šola namenjena in zaradi katerih obstaja. Med pomembne 

kazalnike odnosa do učencev in njihovega položaja v vzgojno-izobraževalnem procesu 

uvrščamo obremenjenost učencev s šolskim delom. Pri ugotavljanju obremenjenosti učencev 

se sprašujemo, ali so učenci obremenjeni skladno s svojimi zmožnostmi oziroma ali so 

zahteve, ki jih ima šola do učencev, smiselne in spodbujajo njihov psihofizični in osebnostni 

razvoj. Učne zahteve do učencev se povečujejo od nižjih proti višjim stopnjam izobraževanja, 

prav tako velja, da se obremenitve učencev s starostjo povečujejo. Problem prevelikega 

obremenjevanja učencev s šolskim delom je največji ravno v osnovni šoli. Obremenjenost 

učencev s šolskim delom je večplasten in kompleksen pojav, ki ga ne moremo reševati z 

enostranskimi posegi v šolsko delo in življenje. Obremenjenost učencev s šolskim delom 

lahko identificiramo na različne načine, na primer na podlagi subjektivnih opažanj učencev, 

staršev, učiteljev in ostalih strokovnih delavcev šole (Novak, 1995). 

Za manjšo obremenjenost učencev s šolskim delom se najpogosteje predlaga 

razbremenjevanje učnega načrta in krajšanje šolskega urnika, skratka manj šolskega dela. V 

okviru mednarodne študije HBSC iz leta 2004 je bilo ugotovljeno, da se v Sloveniji okoli  

25 % enajst let starih učenk in 40 % enako starih učencev čuti obremenjene zaradi šolskega 

dela (Kovač Šebart, Krek in Kovač, 2004). HBSC študija, opravljena za Slovenijo leta 2014, 

pa je pokazala, da se s starostjo obremenjenost s šolskim delom še povečuje in da se je v 

obdobju 2002–2014 znižal delež mladostnikov, ki jim je šola všeč. Študija je pokazala, da je 

šola všeč manj kot tretjini mladostnikov (30,4 %). Kar 46,7 % mladostnikov, ki so sodelovali 

v raziskavi, pa je ocenilo, da so s šolo obremenjeni (Z zdravjem povezana vedenja v šolskem 

obdobju med mladostniki v Sloveniji – Izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2014, 2015) 

(slika 2). 

 

 
Legenda: roza barva dekleta, modra barva fantje, zelena barva skupna vrednost. Vrednosti so v odstotkih. 

Slika 2: Obremenjenost s šolskim delom in naklonjenost šolskemu delu pri mladostnikih, 

starih enajst, trinajst in petnajst let, izsledki HBSC študije 2014 (Z zdravjem povezana 

vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji – Izsledki mednarodne raziskave 

HBSC, 2014, 2015, str. 22) 
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Eden izmed ciljev prenove šole in uvedbe devetletke je bil preprečiti preobremenjenost 

učencev, problematično pa je, da po opravljenem poskusnem uvajanju devetletke nihče ni 

opravil evalvacije o obremenjenosti učencev, zato ne moremo vedeti, ali je uvedba 

devetletnega programa osnovne šole dosegla svoj cilj. Problema, ki ju je moč zaslediti v 

povezavi z devetletno osnovno šolo, sta preobremenjenost s kopičenjem manj pomembnih 

podatkov in premalo zahtevnejših izzivov, ki bi vodili k razvoju trajnejšega znanja in 

omogočili različna razumevanja. Kljub temu da snovalci devetletnega osnovnošolskega 

izobraževanja niso opravili raziskav o obremenjenosti učencev v novi vzpostavljeni 

devetletki, pa mednarodne raziskave, kot je npr. študija HBSC, kažejo na to, da se je 

preobremenjenost slovenskih učencev povečala, iz česar smemo sklepati, da devetletka ni 

izpolnila svojega cilja (Musek Lešnik, 2011). 

2.3 SMERNICE ZA PRIHODNJI RAZVOJ ŠOLSTVA 

2.3.1 OPREDELITEV KAKOVOSTNEGA ŠOLSKEGA SISTEMA IN 

OBREMENJEVANJA UČENCEV V BELI KNJIGI O VZGOJI IN 

IZOBRAŽEVANJU V REPUBLIKI SLOVENIJI 2011 

Pravica do kakovostne vzgoje in izobraževanja je eno izmed najpomembnejših načel vzgojno-

izobraževalnega sistema. Javno šolstvo, ki mora biti dostopno vsem, je treba graditi na 

splošno sprejetih vrednotah. Kakovosten šolski sistem mora pri pouku v odnosu do učencev 

upoštevati njihove temeljne potrebe, na primer po varnosti, sprejetosti, sodelovanju itd. 

Pomembna cilja sistema vzgoje in izobraževanja sta zagotavljanje kakovostne splošne 

izobrazbe in celovito doseganje kakovostnega znanja in izobraženosti v vseh razsežnostih. 

Ker se sodobna družba hitro spreminja, je pomembno, da vsakdo pridobi kakovostno splošno 

izobrazbo in znanje, ki je kakovostno. Zaradi tega je pomembno, da kakovostno in široko 

znanje prek ciljev in standardov znanja opredeljuje tudi učni načrt. V zadnjem času smo priča, 

da se kakovost izobrazbe in s tem tudi šolstva meri le s pomočjo mednarodnih raziskav, kot so 

TIMSS, PISA in PIRLS. Te raziskave so sicer zelo pomembne, a merijo dosežke učencev le 

na določenih področjih, nekaterih predmetnih področij pa ne zajamejo (na primer 

družboslovja, umetnosti). Prav tako nobena od omenjenih raziskav ne meri oblikovanja 

osebnosti, nacionalne identitete, razvijanja učnih navad in vzgojne uspešnosti šol. Na podlagi 

ugotovitev omenjenih raziskav tako ne moremo z gotovostjo trditi, da je nek šolski sistem 

dober ali ne. Mednarodne raziskave so pomembne predvsem zato, ker pokažejo trende znanja 

na nekem področju v neki državi, ob predpogoju, da se izvajajo daljše časovno obdobje in 

tako nakažejo smer, v kateri naj bi se šolski sistem razvijal. V sistemu vzgoje in izobraževanja 

je pomembno, da k odličnosti težimo na vseh predmetnih področjih, ne samo na tistih, ki jih 

zajemajo mednarodne raziskave. Šolsko delo na vseh predmetnih področjih je treba zasnovati 

tako, da je znanje trajno in uporabno v različnih situacijah. Pomembno je tudi, da ne 

zanemarimo vzgojnih in drugih razsežnosti vzgojno-izobraževalnega procesa, kot je 

razvijanje delovnih in učnih navad, vztrajnosti, spoštovanja, solidarnosti in medsebojne 

pomoči (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011). Če so učni načrti 

preobsežni, kar ima za posledico veliko učne vsebine, se lahko zgodi, da učitelji pri svojem 
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delu zanemarjajo zgoraj omenjene vzgojne in druge razsežnosti vzgojno-izobraževalnega 

dela, saj si prizadevajo predvsem predelati velike količine učne snovi in jo podati učencem, da 

bi uresničili vse cilje učnega načrta pri nekem predmetu. 

Ena izmed številnih nalog šole je, da pri vsakem učencu razvija zavest o pomembnosti znanja 

ter sposobnost učenja, učne navade in vztrajnost. Učenci se tako v šoli spoprijemajo z 

obremenitvami, povezanimi z učenjem in šolskim delom. Spoprijemanje z obremenitvami je 

pogoj za uspeh pri nadaljnjem šolanju, pa tudi delu. Da bi učenci lahko dosegali kompleksne 

učne cilje, je treba ustvariti take situacije, ki od vseh zahtevajo trdo delo, obenem pa so 

zanimive, izzivalne, ravno prav zahtevne in še malo nad obstoječimi zmožnostmi učencev. 

Vedeti moramo, da sta kakovostno izveden pouk na eni strani in ustrezna obremenitev 

učencev z učenjem na drugi strani dva povezana procesa (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011). Zaradi tega je potrebno zavedanje, da lahko 

preobširni učni načrti (preveč učne vsebine) in prezahtevni učni načrti (zahtevni učni cilji) 

povzročijo, da so učenci preveč obremenjeni s šolskim delom, pouk pa hitro postane manj 

kakovosten. 

2.3.2 OBLIKOVANJE IN KRČENJE UČNIH NAČRTOV 

Na oblikovanje šolske politike in s tem tudi učnih načrtov pomembno vplivajo številni 

družbeni procesi, kot so: generacijska vprašanja, spol in družina, znanje, tehnologija, 

neenakost v družbi in geopolitični dejavniki (globalno, lokalno, internacionalno). Za sodobne 

generacije je značilno, da se vse bolj podaljšuje čas njihovega šolanja in s tem vstop v svet 

odraslih. Prav tako je za sodobne generacije značilen drugačen odnos do znanja ter drugačni 

miselni procesi, znanje mora biti pripravljeno za takojšnjo uporabo, brez želje po 

raziskovanju. Polega tega je zanje značilno tudi, da so bolj individualistično naravnane. 

Zaradi tega morajo učni načrti zajemati cilje, ki spodbujajo željo po raziskovanju, in metode 

dela, ki temeljijo na sodelovanju med posamezniki. Za 21. stoletje sta prav tako značilna 

intenzivno naraščanje znanja in na znanju temelječe gospodarstvo. Hitra rast znanja tako 

zahteva oblikovanje stalno učeče se družbe (zmožnost posameznika za stalno učenje). Šolski 

sistem si zato ne sme toliko prizadevati za poznavanje velikega števila informacij, ampak se 

mora ukvarjati s pripravljenostjo pridobivanja novega znanja. V skladu z omenjenimi 

značilnostmi sodobne družbe morajo biti pisani tudi učni načrti. Učni načrti za 21. stoletje 

morajo biti takšni, da posamezniku omogočajo različne poti do znanja, omogočajo širino in 

fleksibilnost ter povezujejo temeljna in specialistična znanja (Barle Lakota, 2006). 

Krčenje učnih načrtov je v številnih državah pokazalo, da manj vsebine ugodno vpliva na 

razumevanje učencev. V Združenih državah Amerike se je pri naravoslovnem učnem načrtu 

uveljavilo načelo manj je več. Načelo so uresničili tako, da so zmanjšali število glavnih tem, 

ki se poučujejo pri naravoslovju, odstranili nepotrebne podrobnosti in podteme ter 

ponavljajoče se učne cilje. Tako so bili ustvarjeni pogoji za poglobljeno študijo posameznih 

tem, kar je vodilo v boljše razumevanje posamezne teme pri učencih. Razlog, da so se odločili 

za omenjene korake, je v tem, da so posamezni učitelji naravoslovnih predmetov iz 

preobsežnih učbenikov (posledica preobsežnih učnih načrtov) začeli izločati posamezne teme. 



Vrbec, M. (2019). Mnenje osnovnošolskih učiteljev biologije o učnih ciljih za biologijo v 

devetem razredu osnovne šole (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 

Ljubljana. 

9 

 
 

Pri spreminjanju in krčenju učnih načrtov je pomembno, da sodeluje čim več učiteljev. Pri 

krčenju učnih načrtov so v ZDA najprej pogledali, kako se učenci učijo naravoslovne 

predmete, prav tako so proučili standarde in merila za naravoslovno pismenost. Nato so 

pogledali, katere teme se v preobremenjenih učnih načrtih posameznih naravoslovnih 

predmetov pretirano ponavljajo, in te tematike izločili iz učnih načrtov. Pri izločanju tem iz 

učnega načrta so najprej navedli vse teme v učnem načrtu posameznega predmeta, nato so 

ustvarili seznam možnih tem za izločitev, nakar so učitelji v praksi izpustili teme, za katere so 

se odločili, da jih bodo izločili, in vložili več časa v druge (osrednje) teme. Na koncu so 

ocenili še učinke spremembe. Pri prenovi učni načrtov naravoslovnih predmetov so pazili tudi 

na to, da so bile na novo postavljene vsebine primerne za razvojno stopnjo učencev. Prav tako 

so pri prenovi učnih načrtov sodelovali tudi z zunanjimi ustanovami. Upoštevali so tudi 

dejstvo, da so nekatere težje teme, ki so jih odstranili iz učnih načrtov posameznih predmetov, 

določeni učenci sposobni razumeti, zato so jim te teme ponudili v obliki naravoslovnih 

tečajev, ki se jih lahko udeležijo (Fratt, 2002). 

Temeljito prenovo in krčenje učnih načrtov naravoslovnih predmetov so izvedli tudi na 

Japonskem, kjer so ugotovili pomembno povezavo med ekonomsko uspešnostjo in kakovostjo 

izobraževanja. Ugotovili so, da je razumevanje v naravoslovju veliko pomembnejše od 

pomnjenja. Da bi dosegli visoko stopnjo razumevanja naravoslovnih vsebin, so število 

konceptov v učnih načrtih naravoslovnih predmetov zmanjšali za tretjino. Tako so dosegli 

bolj poglobljeno razumevanje konceptov, ki so ostali v učnih načrtih. V nadaljevanju so 

število konceptov zmanjšali še za tretjino, saj so presodili, da je učni načrt še vedno 

preobsežen, in ugotovili, da je razumevanje postalo še učinkovitejše (Gallagher, 2007). 

2.4 UČNI NAČRT ZA BIOLOGIJO V OSNOVNI ŠOLI 2011 

2.4.1 PREDSTAVITEV UČNEGA NAČRTA ZA BIOLOGIJO V OSNOVNI ŠOLI 

2011 

V učnem načrtu je biologija opredeljena kot naravoslovna veda, ki obravnava medsebojno 

odvisnost zgradbe in delovanja živih bitij, njihov razvoj, medsebojno odvisnost in procese v 

živi naravi od molekularne ravni do biosfere. Namen predmeta je pri učencih doseči celostno 

razumevanje principov delovanja živega; poznavanje zgradbe, delovanja in razvoja živih 

sistemov; razumevanje tega, da je človek del biosfere ter da s svojo dejavnostjo vpliva na žive 

sisteme in okolje. Pouk biologije mora biti usmerjen tako, da razvija analitični in racionalni 

način razmišljanja ter vzbuja zanimanje za naravoslovje in odgovorno ravnanje z naravo ter 

ohranjanje biodiverzitete. Učenci naj bi pri pouku biologije spoznavali različne metode 

(opazovanje, eksperimentiranje, interpretacija podatkov), ki jih pripeljejo do različnih 

spoznanj. Ker so biološki sistemi kompleksni, učenci težave obravnavajo iz različnih zornih 

kotov in tako razvijajo tudi druge splošno izobraževalne kompetence, kot so reševanje težav, 

kritična presoja in argumentirana razprava (Učni načrt. Program osnovna šola: Biologija, 

2011). 

V splošnih ciljih učnega načrta za biologijo je definirano, da je treba pri učencih razvijati 

razumevanje, in sicer: glavnih zakonitosti žive narave, temeljnih bioloških konceptov in 
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povezav med njimi; pretoka energije in kroženja snovi skozi ekosisteme; medsebojne 

povezanosti živih sistemov; zgradbe in delovanja organizmov na različnih ravneh; vplivov 

dednosti, okolja in evolucije na prilagoditve na različne življenjske prostore; pomena 

biodiverzitete ter pomena odgovornega odnosa do narave idr. Prav tako je treba pri učencih 

razvijati sposobnosti za: reševanje kompleksnih problemov; učenje na podlagi opazovanj in 

poskusov; načrtovanje in izvajanje preprostih bioloških raziskav ter uporabo pridobljenega 

znanja v vsakdanjem življenju idr. (Učni načrt. Program osnovna šola: Biologija, 2011). 

Učni načrt za biologijo zajema vsebinske sklope, koncepte in cilje (tabela 2). Vsak vsebinski 

sklop zajema enega ali več konceptov, znotraj konceptov pa so operativni učni cilji. Vsebinski 

sklopi so v učnem načrtu za biologijo označeni z veliki tiskanimi črkami (npr. A), koncepti 

znotraj vsebinskih sklopov pa z veliko tiskano črko ter številko (npr. A1). Posamezni učni 

cilji, ki spadajo v posamezen koncept, pa so označeni s številkami (Učni načrt. Program 

osnovna šola: Biologija, 2011). 

Tabela 2: Pregled vsebinskih sklopov pri biologiji v osmem in devetem razredu osnovne šole 

(Učni načrt. Program osnovna šola: Biologija, 2011) 

OSMI RAZRED DEVETI RAZRED 

Vsebinski 

sklop 

Koncept Vsebin-

ski sklop 

Koncept 

A. Biologija 

kot veda 

 

A1: Biologija je naravoslovna veda, ki 

proučuje razvoj, zgradbo in delovanje 

živih sistemov in njihovo medsebojno 

povezanost. 

E. 
Biologija 

in družba 

E1: Biološko znanje je vse bolj 

pomembno kot temelj za razne družbene 

dejavnosti in sprejemanje utemeljenih 

osebnih in družbenih odločitev. 

B. Razisko-

vanje in 

poskusi 

B1: Znanstveni napredek temelji na 

zastavljanju smiselnih vprašanj in 

izvajanju dobro načrtovanih raziskav. 

F. 
Razisko-

vanje in 

poskusi 

Učenci nadgradijo znanje sklopa B.  

C. Celica in 

dedovanje 

C1: Vsi organizmi so zgrajeni iz celic. 

Število celic v organizmu sega od ene 

celice do več tisoč milijard celic. 

Celice imajo zapleteno notranjo 

zgradbo, ki jo lahko opazujemo z 

mikroskopom.  

G. Kemija 

živih 

sistemov 

G1: Delovanje živih sistemov temelji na 

kemijskih in fizikalnih načelih. 

H. 
Dedovanje 

H1: Lastnosti organizmov določajo 

beljakovine, zgradba beljakovin pa je 

zapisana v genih. 

»Tabela 2 se nadaljuje.« 
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»Nadaljevanje tabele 2.« 

D. Zgradba 

in delovanje 

človeka 

D1: Kakor druge živali ima tudi človek 

strukture za opravljanje osnovnih 

življenjskih funkcij: sprejemanje snovi 

iz okolja in prebavo hrane, dihanje, 

transport snovi, izločanje odpadnih 

snovi, gibanje, zaznavanje stanja 

okolja, nadzor nad delovanjem telesa in 

razmnoževanje. 

D2: Bolezen je motnja v zgradbi ali 

delovanju organizma. Nekatere bolezni 

so posledica notranjih okvar ali 

poškodb, nekatere pa posledica okužbe. 

D3: Prebavni sistem pretvori nekatere 

velike molekule v majhne molekule, ki 

jih posamezne telesne celice lahko 

uporabijo za pridobivanje energije in 

kot gradnike za nastanek snovi, ki jih 

potrebujejo ali začasno skladiščijo. 

D4: Delovanje organizma je odvisno 

od sistemov, ki oskrbujejo celice s 

kisikom in odnašajo ogljikov dioksid. 

D5: Delovanje organizma je odvisno 

od transportnih sistemov, ki oskrbu-

jejo celice s hranilnimi snovmi in 

kisikom ter odnašajo odpadne snovi. 

D6: Izločala imajo pomembno vlogo 

pri vzdrževanju notranjega okolja in 

izločanju celičnih odpadnih snovi iz 

krvi. 

D7: Komuniciranje med celicami je 

nujno za usklajeno delovaje telesa. Pri 

nadzoru sodelujeta živčni (hitra 

regulacija) in hormonski sistem 

(počasna regulacija), ki posredujeta 

signale med deli organizma. 

D8: Čutila skupaj z živčnim sistemom 

skrbijo za obveščanje osrednjega 

živčnega sistema o spremembah v 

okolju in telesu. 

D9: Mišično-skeletni sistem deluje 

skupaj z drugimi sistemi pri opori 

telesa in gibanju. 

D10: Koža je meja med zunanjim in 

notranjim okoljem organizma. 

D11: Razmnoževanje je značilnost 

vseh organizmov. Ker noben osebek ne 

živi večno, je razmnoževanje temelj za 

nadaljevanje vsake vrste. 

I. 

Biotehno-

logija 

I1: Človek z biotehnologijo (genskim 

inženirstvom) pridobiva nove 

biomedicinske, kmetijske in druge 

proizvode. 

J. 
Evolucija 

J1: Na našem planetu živijo milijoni vrst 

živali, rastlin, gliv, bakterij. Čeprav se 

vrste med seboj razlikujejo po videzu, 

enotnost vsega živega postane očitna ob 

upoštevanju notranje zgradbe in 

podobnosti kemijskih procesov; to 

enotnost je mogoče pojasniti le s 

skupnim evolucijskim izvorom. 

Evolucija je proces, s katerim se je 

postopno razvila raznovrstnost vrst skozi 

mnoge generacije. 

K. Razvrš-

čanje 

organiz-

mov 

K1: Zaradi lažjega opisovanja in 

proučevanja biotske pestrosti posamezne 

vrste poimenujemo. Na podlagi 

sorodnosti vrste združujemo v večje 

skupine, ki jih tudi poimenujemo. 

Skupine organizmov uvrstimo v sistem, 

ki ima hierarhično zgradbo in kaže 

sorodnost med organizmi. 

L. Biotska 

pestrost 

L1: Biotska pestrost je temelj za 

delovanje ekosistemov. 

M. Biomi 

in biosfera 

M1: Različni ekosistemi so med seboj 

povezani prek vplivanja na globalne 

procese. Celoten planet deluje kot 

povezana celota. 

N. Vpliv 

človeka na 

naravo in 

okolje 

N1: Človekove dejavnosti lahko 

vključujejo tveganje s potencialno 

škodljivimi učinki na človeka in naravo. 

Med tvegane aktivnosti spadajo uporaba 

naravnih virov, pridobivanje surovin, rast 

mest, sprememba uporabe zemljišč in 

ravnanje z odpadki. 
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Posodobljeni učni načrt za biologijo v osnovni šoli iz leta 2011 izhaja iz razvoja biologije in 

družbenih potreb po znanju biologije, analiz stanja biološkega izobraževanja, skupnih 

izhodišč posodabljanja učnih načrtov v osnovni šoli ter koncepta sodobnega biološkega 

izobraževanja. Koncept sodobnega biološkega izobraževanja temelji na razvijanju celostnega 

oziroma sistemskega razumevanja temeljnih bioloških konceptov in povezav med njimi 

(Vičar, 2013). 

 

Slika 3: Prikaz sistemskega pristopa k poučevanju biologije (Učni načrt. Program osnovna 

šola: Biologija, 2011, str. 32) 

Sistemski pristop k poučevanju biologije zagovarja, da je za razumevanje višjih in 

kompleksnejših ravni organizacije živih sistemov potrebno najprej postopno razvijanje 

osnovnega celostnega razumevanja manj kompleksnih, nižjih ravni (od celic, organizmov do 

ekosistemov in biosfere). Sistemski pristop k poučevanju biologije prav tako zagovarja načelo 

povezovanja zgradbe, delovanja in okolja, in to na vsaki ravni organizacije živih sistemov, 

medsebojno prepletanje biotskih procesov med vsemi ravnmi pa mora biti vedno 

predstavljeno v luči evolucije (Vičar, 2013). 

Posodobljeni učni načrt za biologijo v osnovni šoli zagovarja tudi postopno obravnavo 

posameznih tem glede na predznanje, razvojno stopnjo in zmožnosti učencev, torej glede na 

tako imenovano izobraževalno vertikalo. Na nižjih razvojnih ravneh se neka tema obravnava 

v poenostavljeni obliki, nato pa se nadgrajuje. Pri tem mora biti ves čas v ospredju celostna 

predstava o živi naravi in hierarhičnih ravneh organizacije živih sistemov, ki se na višjih 

stopnjah dopolnjuje in postaja vse bolj kompleksna (Vičar, 2013) (slika 3). 

Če primerjamo obstoječi učni načrt za biologijo (Učni načrt. Program osnovna šola: Biologija, 

2011) s predhodnim (Učni načrt. Program osnovnošolskega izobraževanja: Biologija, 2003), 

lahko ugotovimo, da se posodobljeni učni načrt od predhodnega razlikuje predvsem vsebinsko 

in po razporeditvi posameznih vsebin po razredih (tabela 3). 
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Tabela 3: Primerjava vsebin pri predmetu biologija v osmem in devetem razredu OŠ po 

starem (2003) in obstoječem (2011) učnem načrtu za biologijo (Učni načrt. Program 

osnovnošolskega izobraževanja: Biologija, 2003; Učni načrt. Program osnovna šola: 

Biologija, 2011) 

 UČNI NAČRT BIOLOGIJA OŠ 2003 UČNI NAČRT BIOLOGIJA OŠ 2011 

 8. RAZRED 8. RAZRED 

Št. ur 52 52 

Vsebine  biologija kot veda o življenju, 

 temelji ekologije, 

 življenjska pestrost, 

 sistematika z evolucijo 

(sistematske kategorije; 

razvrščanje živih v bitij v 

sistem; evolucijski razvoj 

cepljivk, gliv, rastlin in živali – 

poznavanje značilnosti 

predstavnikov omenjenih 

kraljestev ter sistematskih 

kategorij znotraj posameznega 

kraljestva) 

 biologija kot veda, 

 raziskovanje in poskusi, 

 celica in dedovanje, 

 zgradba in delovanje človeka 

(bolezen, prebavni sistem, dihala, 

obtočila, izločala, živčni in  

hormonalni sistem, čutila, mišično-

skeletni sistem, koža, 

razmnoževanje) 

 9. RAZRED 9. RAZRED 

Št. ur 64 64 

Vsebine  človek (celice, tkiva, organi; 

gibala; živčni sistem; čutila; 

dihala; prebavila; 

krvna obtočila; izločala; 

hormonalne žleze ter spolovila 

in razmnoževanje) 

 biologija in družba, 

 raziskovanje in poskusi, 

 kemija živih sistemov, 

 dedovanje, 

 biotehnologija, 

 evolucija, 

 razvrščanje organizmov, 

 biotska pestrost, 

 biomi in biosfera, 

 vpliv človeka na naravo in okolje 

 

Če primerjamo vsebine osmega in devetega razreda po učnem načrtu za biologijo v osnovni 

šoli iz leta 2003 in leta 2011, lahko ugotovimo, da so v obeh učnih načrtih vsebine o zgradbi 

in delovanju človeka, le da po starem učnem načrtu v devetem razredu v večjem obsegu ur 

(64 ur), po novem učnem načrtu pa v osmem razredu v manjšem obsegu ur (52 ur), pri čemer 

se po obstoječem učnem načrtu v osmem razredu poleg vsebin o človeku obravnavajo še 

druge vsebine. Če naredimo primerjavo med učnima načrtoma, ugotovimo tudi, da se po 

obstoječem učnem načrtu pri predmetu biologija ne obravnava več bakterij, gliv, rastlin in 

živali, temveč se te teme v celoti obravnavajo pri biološkem delu predmeta naravoslovje v 6. 

in 7. razredu osnovne šole. Poleg tega obstoječi prenovljeni učni načrt za biologijo vključuje 

vsebine, ki jih predhodni učni načrt za biologijo ni vključeval (genetika, biotehnologija, 
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evolucija) (Učni načrt. Program osnovnošolskega izobraževanja: Biologija, 2003; Učni načrt. 

Program osnovna šola: Biologija, 2011). 

2.5 REZULTATI ZUNANJIH PREVERJANJ ZNANJA 

V Sloveniji izvajamo tri večja zunanja (eksterna) preverjanja znanja, in sicer program 

mednarodne primerjave dosežkov (PISA), mednarodno raziskavo trendov znanja matematike 

in naravoslovja (TIMSS) in nacionalno preverjanje znanja (NPZ).  

2.5.1 RAZISKAVI PISA 2015 IN TIMSS 2015 

Program mednarodne primerjave dosežkov učenk in učencev PISA (Programme for 

International Student Assessment) je dolgoročen projekt primerjanja znanja in spretnosti 

učencev in učenk v državah članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj 

(OECD) in ostalih državah partnericah (Mlekuž, 2016). Raziskavo PISA v Sloveniji izvajamo 

od leta 2006 (PISA 2015. Nacionalno poročilo, 2016). V raziskavo PISA so vključeni učenke 

in učenci, stari od 15 let in treh mesecev do 16 let in dveh mesecev, ne glede na razred ali 

vrsto izobraževalne ustanove, ki jo obiskujejo (večinoma gre za dijake prvega letnika srednjih 

šol). Ta starost omogoča primerjavo dosežkov učenk in učencev po koncu osnovnošolskega 

izobraževanja (PISA 2015. Nacionalno poročilo, 2016). V raziskavi v vsaki od vključenih 

držav sodeluje od 4.500 do 10.000 učencev. Raziskava PISA pokriva področja naravoslovne, 

matematične in bralne pismenosti, a ni toliko usmerjena v znanja, določena v učnem načrtu, 

temveč v znanja in spretnosti, ki jih posameznik potrebuje v vsakdanjem življenju. Raziskava 

PISA se izvaja na tri leta (v triletnih ciklih). Vsaka tri leta je raziskava osredotočena na 

poglobljeno zbiranje podatkov o enem izmed področij pismenosti. V raziskavi PISA 2015 je 

bilo poudarjeno področje naravoslovne pismenosti (PISA 2015. Nacionalno poročilo, 2016). 

»Naravoslovna pismenost je opredeljena kot znanja in spretnosti za naslavljanje 

naravoslovno-znanstvenih vprašanj in zamisli kot razmišljujoč posameznik. Naravoslovno 

pismen posameznik se je pripravljen vključevati v argumentirano razpravo o naravoslovju in 

tehnologiji, kar zahteva kompetence znanstvenega razlaganja pojavov, evalviranja in 

načrtovanja naravoslovnih raziskav ter znanstvenega interpretiranja naravoslovnih podatkov 

in dokazov« (PISA 2015. Nacionalno poročilo, 2016, str. 9). Naravoslovne naloge v raziskavi 

vključujejo tri naravoslovne kompetence (znanstveno razlaganje pojavov, evalviranje in 

snovanje naravoslovno-znanstvenih raziskav, znanstveno interpretiranje podatkov in 

rezultatov), zajemajo tri vsebinska področja (živi sistemi, fizikalni sistemi, sistemi Zemlje in 

vesolja) ter preverjajo tri vrste znanja (vsebinsko, procesno in epistemološko) (PISA 2015. 

Nacionalno poročilo, 2016). Povprečen dosežek držav članic OECD pri naravoslovni 

pismenosti v raziskavi PISA 2015 je bil 493 točk. Povprečni dosežek, ki so ga v raziskavi 

PISA 2015 pri naravoslovni pismenosti dosegli slovenski učenci, pa je znašal 513 točk, kar je 

20 točk višje od povprečja OECD. Ta rezultat Slovenijo uvršča kar na 13. mesto med 72 

državami, ki so sodelovale v raziskavi. Za Slovenijo velja, da so trendi naravoslovne 

pismenosti zelo stabilni, dosežki pa pri naravoslovni pismenosti vsaka tri leta približno enaki 

(PISA 2015. Nacionalno poročilo, 2016). V Sloveniji vsaj temeljno raven naravoslovne 

pismenosti dosega vsaj 85 % učenk in učencev. Če pogledamo dosežke slovenskih učencev z 
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vidika naravoslovnih kompetenc, vidimo, da je dosežek slovenskih učencev pri znanstvenem 

razlaganju pojavov ter evalvaciji in načrtovanju raziskav višji od povprečnega dosežka pri 

naravoslovni pismenosti, medtem ko je pri znanstvenem interpretiranju podatkov in dokazov 

bistveno nižji od povprečnega dosežka pri naravoslovni pismenosti (506 točk). Če pogledamo 

povprečni dosežek na lestvici vrst znanja, pa vidimo, da je dosežek slovenskih učencev pri 

vsebinskih znanjih precej višji od povprečnega dosežka pri naravoslovni pismenosti, pri 

epistemoloških in procesnih znanjih pa precej nižji od povprečnega dosežka pri naravoslovni 

pismenosti. Dosežki raziskave torej kažejo, da je znanje slovenskih učencev močno pri 

razlaganju pojavov, evalvaciji in načrtovanju raziskav, šibkejše pa pri interpretaciji podatkov 

in dokazov. Slovenski učenci dobro poznajo naravoslovne vsebine, slabši pa so pri uporabi 

naravoslovnega znanja (PISA 2015. Nacionalno poročilo, 2016). 

Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) je mednarodno ugotavljanje znanja matematike 

in naravoslovja med učenci četrtega in osmega razreda osnovne šole, ki poteka na štiri leta. 

Leta 2015 je v raziskavi sodelovalo 57 držav (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016). V osmem 

razredu osnovne šole zajemajo naloge iz naravoslovja naslednja vsebinska področja: 

biologija, kemija, fizika in vede o Zemlji, pri čemer je področje biologije med vsemi področji 

najbolj zastopano (35 % nalog). Področja biologije, ki jih preverja TIMSS, so: značilnosti in 

življenjski procesi organizmov; celice in njihove funkcije; življenjski cikli, razmnoževanje in 

dednost; raznolikost, prilagajanje in naravna selekcija; ekosistemi ter zdravje človeka 

(Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja TIMSS 2015. Izhodišča 

raziskave TIMSS 2015, 2013). Naravoslovne naloge v raziskavi TIMSS so razdeljene na tri 

kognitivna področja, in sicer: poznavanje dejstev in postopkov; uporaba znanja in sklepanje. 

Področje poznavanja dejstev in postopkov se nanaša na priklic, prepoznavanje ter opis 

dejstev, pojmov in postopkov, ki so pomembni v naravoslovju. Področje uporabe znanja se 

navezuje na uporabo znanja pri splošnih razlagah in reševanju praktičnih primerov. Področje 

sklepanja pa od učencev zahteva naravoslovno razumevanje za analizo, sintezo, uporabo 

znanja v novih situacijah in reševanje zapletenejših problemov. Raziskava TIMSS omogoča 

državam, sodelujočim v raziskavi, da izmerijo, koliko znanja imajo njihovi učenci na 

posameznih področjih preverjanja ter kaj je v šolskem sistemu posamezne države dobro in kaj 

slabo, ter v skladu s tem stanje izboljšajo (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016). Možnih točk, ki jih 

učenci lahko dosežejo v raziskavi TIMSS, je 1.000, povprečje raziskave TIMSS pa znaša 500 

točk. Slovenski učenci so v raziskavi TIMSS 2015 v povprečju dosegli 551 točk, kar je 51 

točk nad povprečjem TIMSS. Ta rezultat Slovenijo uvršča med sedem držav z visokim 

dosežkom, in sicer na 5. mesto (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016). Če analiziramo dosežke 

slovenskih učencev osmega razreda pri naravoslovnih nalogah na vsebinskih in kognitivnih 

področjih, lahko ugotovimo, da so slovenski osmošolci na področju biologije dosegli nekoliko 

nižji dosežek od povprečnega dosežka preizkusa TIMSS 2015 (Japelj Pavešić in Svetlik, 

2016). Če pogledamo dosežke slovenskih učencev osmega razreda na posameznih kognitivnih 

področjih, lahko ugotovimo, da so dosežki slovenskih osmošolcev pri naravoslovnih nalogah, 

ki zahtevajo poznavanje dejstev in postopkov, precej (558 točk) nad skupnim naravoslovnim 

dosežkom slovenskih osmošolcev (551 točk). Pri naravoslovnih nalogah, ki zahtevajo 
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uporabo znanja, pa opazimo, da je dosežek slovenskih osmošolcev precej nižji (547 točk) od 

njihovega povprečnega naravoslovnega dosežka. Dosežek slovenskih osmošolcev pri 

reševanju naravoslovnih nalog, ki zahtevajo sklepanje (550 točk), je primerljiv s povprečnim 

naravoslovnim dosežkom. Torej lahko zaključimo, da so slovenski osmošolci močni pri 

reševanju nalog, ki od njih zahtevajo poznavanje dejstev in postopkov, ter nekoliko šibki pri 

reševanju nalog, ki od njih zahtevajo uporabo znanja (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016). 

Mednarodni raziskavi PISA in TIMSS sta za slovenske učence pokazali, da so dobri v 

poznavanju in razlaganju naravoslovnih pojavov, dobro poznajo naravoslovne vsebine ter da 

dobro poznajo naravoslovna dejstva in postopke. Slabši pa so pri znanstvenem interpretiranju 

podatkov in dokazov, pri epistemoloških in procesnih znanjih ter pri uporabi naravoslovnega 

znanja. Če primerjamo različna naravoslovna področja, so slovenski učenci izkazali najslabše 

naravoslovno znanja ravno na področju biologije. To potrjuje, da je učni načrt za biologijo v 

osnovni šoli vsebinsko zelo obsežen in daje učencem dobro vsebinsko znanje (dobro 

poznavanje vsebine, dejstev, naravoslovnih pojavov), manjka pa učnih ciljev, ki bi spodbujali 

uporabo znanja, procesna znanja in interpretacijo podatkov, za kar je predpogoj dobro 

razumevanje vsebine. 

2.5.2 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA IZ BIOLOGIJE 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je ena izmed oblik zunanjega preverjanja znanja, ki jo 

izvajamo v Sloveniji. V slovenskem izobraževalnem sistemu je NPZ pomemben element za 

ugotavljanje ter zagotavljanje kakovosti šolskega dela. Glavni namen nacionalnega 

preverjanja znanja je, da tako učenci kot starši, učitelji, strokovni delavci šole in tudi 

strokovnjaki na področju šolstva na nacionalni ravni preverijo, kako uspešni so učenci pri 

doseganju učnih ciljev in standardov znanja, ki so zapisani v učnih načrtih. Namen NPZ je 

tudi ugotavljanje močnih področij učencev pri posameznih predmetih in ugotavljanje 

morebitnih primanjkljajev ter tako načrtovanje učenja in pouka v prihodnje. Dosežki pri NPZ 

ne vplivajo na končno oceno pri preverjanih predmetih, niti na uspešen zaključek osnovne 

šole (razen v izjemnih primerih), prav tako se z dosežki ne meri kakovost posamezne šole in 

učiteljevega dela. NPZ je izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake 

preizkuse znanja pod enakimi pogoji. NPZ preverja le znanja, ki so določena z učnimi načrti. 

NPZ opravljajo učenci ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole in je obvezen za vse učence. Na 

koncu 6. razreda se preverja znanje slovenščine (na dvojezičnih območjih iz italijanščine 

oziroma madžarščine), matematike in tujega jezika (nemščine ali angleščine), na koncu 9. 

razreda pa znanje slovenščine (na dvojezičnih območjih iz italijanščine oziroma madžarščine), 

matematike ter tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo 

(Nacionalno preverjanje znanje. Informacije za učence in starše, 2016). 

Biologija je bila leta 2017 petič tretji predmet na NPZ. Dosežek leta 2017 (50,92 odstotne 

točke) je bil višji od dosežka leta 2014 (48,02 odstotne točke) (Nacionalno preverjanje znanja. 

Letno poročilo o izvedbi v šolskem letu 2016/2017, 2017). V letih 2014 in 2017 so se pri NPZ 

iz biologije preverjala znanja, določena s posodobljenim učnim načrtom za biologijo iz leta 

2011. Analiza nacionalnega preverjanja znanja iz biologije 2017 je pokazala, da so slovenski 
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osnovnošolci izkazali najslabše znanje iz vsebin o celici in celičnih procesih, dedovanju, 

biotehnologiji, evoluciji in naravoslovnem raziskovanju, zaradi česar je bil povprečni rezultat 

na NPZ iz biologije 2017 nizek (Vrbec, 2018). Učenci so torej na NPZ iz biologije 2017 

izkazali slabo naravoslovno znanje predvsem pri vsebinah, ki so del posodobljenega učnega 

načrta za biologijo iz leta 2011, niso pa bile v predhodnem učnem načrtu za biologijo v 

osnovni šoli. Iz tega lahko ugotovimo, da so omenjene vsebine za učence na tej razvojni 

stopnji zelo zahtevne za razumevanje. 

2.6 ZANIMANJE IN ODNOS SLOVENSKIH OSNOVNOŠOLCEV DO PREDMETA 

BIOLOGIJA 

Zadnji dve desetletji je med učenci moč opaziti večje zanimanje za družboslovne smeri kot za 

naravoslovne. Kakšno je zanimanje posameznikov za študij naravoslovja, je odvisno tudi od 

tega, kakšen je pouk naravoslovnih vsebin v osnovnih in srednjih šolah. Zanimanje učencev 

za naravoslovne vsebine pa je odvisno tudi od tega, v kolikšni meri so učni načrti 

naravoslovnih predmetov prilagojeni potrebam učencev. V raziskavi, ki so jo leta 2006 izvedli 

na Univerzi na Primorskem na vzorcu okoli 1.000 učenk in učencev zaključnih razredov 

osnovne šole na osnovi anketnega vprašalnika ROSE, so ugotavljali zanimanje učencev 

devetih razredov za učenje naravoslovnih vsebin. Rezultati so pokazali, da učencev v okviru 

predmeta biologija v povprečju ne zanimajo okoljske teme, teme o rastlinah, nekoliko bolj pa 

jih zanimajo teme o zdravju in biologiji človeka. V raziskavi so prav tako ugotovili, da se 

učencem, sodelujočim v raziskavi, naravoslovni predmeti zdijo zahtevni, in da si jih ne želijo 

v večjem obsegu ur ter da jih nimajo raje kot ostale predmete (Skurjeni, Dolinšek in Strašek, 

2008). 

Do podobnih ugotovitev je v svojem magistrskem delu prišla Tjaša Klinkon, ki ugotavlja, da 

osnovnošolce pri biologiji najbolj zanimajo teme, ki so povezane z njihovim življenjem, kot 

sta zdravje in prehrana. Zanimive se jim zdijo tudi teme o živalih in o zadnjih odkritjih v 

znanosti (Klinkon, 2016). Teja Lavtižar je v svojem magistrskem delu med drugim 

ugotavljala tudi, kako se zdi biologija zahtevna osnovnošolcem in kako srednješolcem. 

Ugotovila je, da se zdi osnovnošolcem precej bolj zahtevna kot srednješolcem (Lavtižar, 

2016). V raziskavi, ki jo je v okviru svojega magistrskega dela izvedla Lea Gešman, se je 

pokazalo, da imajo osnovnošolci v splošnem pozitivno mnenje o biologiji, prav tako menijo, 

da je biologija pomembna za razumevanje življenja in sveta okoli sebe, vendar pa se velik 

delež učencev pri pouku biologije tudi dolgočasi, prav tako se velik delež učencev biologijo 

uči samo zaradi ocenjevanja in je med poukom biologije pod pritiskom (Gešman , 2017). 

Tudi mednarodni raziskavi PISA in TIMSS ugotavljata zanimanje učencev za učenje 

naravoslovja. Raziskava PISA 2015 je pokazala, da sicer ob nadpovprečnih naravoslovnih 

dosežkih slovenski učenci podpovprečno uživajo pri ukvarjanju z naravoslovjem oziroma pri 

učenju naravoslovja, med vsemi državami, vključenimi v raziskavo PISA, pri tem manj 

uživajo le še učenci na Nizozemskem. Če primerjamo rezultat iz leta 2015 z rezultatom iz leta 

2006, so slovenski učenci leta 2006 imeli bolj pozitivna stališča do učenja naravoslovja kot 

leta 2015 (Mlekuž, 2016). Rezultati raziskave TIMSS so pokazali, da imajo slovenski učenci 
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kljub odličnemu znanju naravoslovja nizka stališča do znanja in učenja naravoslovja. Učenci 

se naravoslovja učijo še manj radi kot leta 2011 (Rezultati raziskav TIMSS 2015, 2016). 

Slabše zanimanje učencev za določene biološke teme in biologijo, mnenje osnovnošolcev, da 

je biologija zahtevna, ter podpovprečna raven uživanja pri ukvarjanju z naravoslovjem in 

učenjem tega so lahko posledice vsebinsko preobširnega učenega načrta za biologijo in 

prezahtevnosti posameznih učnih ciljev in vsebin. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilji magistrskega dela: 

 

1. Ugotoviti, ali slovenski osnovnošolski učitelji biologije ocenjujejo, da so učni cilji v 

učnem načrtu za biologijo v devetem razredu primerno zahtevni za to razvojno stopnjo 

učencev. 
 

2. Ugotoviti, ali slovenski osnovnošolski učitelji biologije ocenjujejo, da so učni cilji v 

učnem načrtu za biologijo v devetem razredu pomembni za to razvojno stopnjo učencev. 
 

3. Ugotoviti, ali sta oceni zahtevnosti in pomembnosti učnih ciljev povezani z delovno dobo 

učiteljev biologije in vrsto izobraževalnega programa, v katerem so pridobili veljavno 

izobrazbo za poučevanje biologije v osnovni šoli. 
 

4. Oblikovati povratno informacijo o učiteljskem mnenju glede zahtevnosti in pomembnosti 

bioloških vsebin devetega razreda osnovne šole snovalcem biološkega izobraževanja, kar 

lahko služi pri oblikovanju učnih načrtov v prihodnje. 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 

1. Ali osnovnošolski učitelji biologije menijo, da so učni cilji devetega razreda pri predmetu 

biologija v osnovni šoli po zahtevnosti primerni za učence na tej stopnji izobraževanja? 
 

2. Ali osnovnošolski učitelji biologije menijo, da so učni cilji devetega razreda pri predmetu 

biologija v osnovni šoli pomembni za učence na tej stopnji izobraževanja? 
 

3. Ali sta delovna doba v pedagoškem poklicu in končan izobraževalni program 

osnovnošolskih učiteljev biologije povezana z njihovim mnenjem o zahtevnosti in 

pomembnosti učnih ciljev? 

3.2 METODE DELA 

Raziskovalna metoda, ki smo jo uporabili v okviru magistrskega dela, je kavzalna 

neeksperimentalna, uporabljeni raziskovalni pristop pa kvantitativna raziskava. 

 

Vzorec za izvedbo empiričnega dela magistrskega dela je bil namenski. Vzorec za našo 

raziskavo je predstavljalo 53 slovenskih osnovnošolskih učiteljic in učiteljev biologije, ki so 

se odzvali povabilu na sodelovanje v raziskavi. Glede na delovno dobo so bile štiri 

podskupine zastopane v med seboj podobnem deležu (17,0–18,9 %), nekoliko večji pa je bil 

delež tistih z delovno dobo med 20 in 30 let (28,3 %) (tabela 4). Glede na študijski program, 

ki so ga končali, so prevladovali tisti, ki so končali dvopredmetni študij (71,7 %) (tabela 5). 

Vabilo smo posredovali vsem slovenskim učiteljicam in učiteljem biologije, katerih 

elektronske naslove smo pridobili na spletnih straneh šol, na katerih so zaposleni. 
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Tabela 4: Predstavitev učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, glede na delovno dobo 

DELOVNA DOBA ŠTEVILO UČITELJEV DELEŽ UČITELJEV 

Manj kot 5 let 10 18,9 % 

Od 5 do 10 let 9 17,0 % 

Od 10 do 20 let 9 17,0 % 

Od 20 do 30 let 15 28,3 % 

Več kot 30 let 10 18,9 % 

Skupaj 53 100 % 

 
Tabela 5: Predstavitev učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, glede na končan študijski 

program, ki so ga obiskovali za pridobitev izobrazbe za poučevanje biologije v osnovni šoli. 

ŠTUDIJSKI PROGRAM ŠTEVILO UČITELJEV DELEŽ UČITELJEV 

Enopredmetna biologija 7 13,2 % 

Dvopredmetna biologija 

(biologija z vezavo) 
38 71,7 % 

Drugo 8 15,1 % 

Skupaj 53 100 % 

 

Za tehniko zbiranja podatkov smo uporabili ocenjevanje, kot merski instrument pa 

ocenjevalno lestvico. Merski instrument smo oblikovali sami v orodju za oblikovanje spletnih 

anket 1ka (priloga A). Učitelji so do merskega instrumenta dostopali prek spleta, prek spleta 

je potekalo tudi zbiranje podatkov. Učitelji so ocenjevali pomembnost in zahtevnost 

posameznih učnih ciljev učnega načrta za biologijo v devetem razredu osnovne šole z 

ocenjevalno lestvico od ena do pet, pri čemer so predhodno dobili pojasnilo o pomenu 

posameznih vrednosti (tabela 6). 

 

Tabela 6: Pomen posameznih vrednosti pri ocenjevanju pomembnosti in zahtevnosti učnih 

ciljev učnega načrta za biologijo v devetem razredu 

POMEMBNOST ZAHTEVNOST 

1 – zelo nepomemben učni cilj 1 – zelo nezahteven učni cilj 

2 – nepomemben učni cilj 2 – nezahteven učni cilj 

3 – srednje pomemben učni cilj 3 – srednje zahteven učni cilj 

4 – pomemben učni cilj 4 – zahteven učni cilj 

5 – zelo pomemben učni cilj 5 – zelo zahteven učni cilj 

 

Učiteljice in učitelji so ocenjevali učne cilje vseh vsebinskih sklopov devetega razreda, 

določene z učnim načrtom za biologijo, razen vsebinskih sklopov razvrščanje organizmov, 

biotska pestrost, biomi in biosfera ter vpliv človeka na naravo in okolje. 
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Veljavnost merskega instrumenta smo preverili tako, da smo se vprašali, ali meri to, kar je 

namen meriti, torej zahtevnost in pomembnost učnih ciljev devetega razreda pri predmetu 

biologija. Objektivnost je bila zagotovljena z anonimnim zbiranjem podatkov prek spleta. 

Podatke smo prek spleta zbirali tri tedne. 

 

Podatke, ki smo jih zbrali v spletnem orodju za izdelavo in izvajanje vprašalnikov 1ka, smo 

vnesli v program SPSS in jih ustrezno statistično obdelali. Najprej smo izračunali aritmetično 

sredino in standardni odklon za oceno pomembnosti in zahtevnosti posameznih učnih ciljev. 

Nato smo s pomočjo preizkusa Kolmogorov-Smirnov določili, kako so podatki porazdeljeni. 

Ugotovili smo, da podatki niso normalno porazdeljeni, zato smo izbirali med 

neparametričnimi testi. Obe spremenljivki (delovna doba, končan študijski program učiteljev) 

sta atributivni in razdelita vzorec na več kot 2 podskupini. Na podlagi tega smo ugotovili, da 

bomo statistično pomembne razlike med podskupinami ugotavljali s preizkusom Kruskal-

Wallis. Na koncu smo izračunali še Spearmanov korelacijski koeficient (r) za ugotavljanje 

statistično značilnih korelacij med pomembnostjo in zahtevnostjo posameznih učnih ciljev. 

 

3.3 REZULTATI 

3.3.1 OCENA POMEMBNOSTI IN ZAHTEVNOSTI UČNIH CILJEV ZA 

BIOLOGIJO V DEVETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 

Glede na zbrane rezultate (tabela 7) lahko ugotovimo, da so slovenski osnovnošolski učitelji 

biologije pri vsebinskem sklopu biologija in družba kot najbolj pomemben učni cilj ocenili 

cilj »Učenci spoznajo, da je biološko znanje temelj za medicino, veterino, farmacijo, 

biotehnologijo, kmetijstvo, gozdarstvo, živinorejo, živilsko industrijo itd.« (M = 4,38), kot 

najmanj pomembnega pa »Učenci spoznajo, da je biološko znanje vse pomembnejše za 

sprejemanje ustrezne nacionalne in mednarodne zakonodaje.« (M = 3,96). Znotraj 

vsebinskega sklopa raziskovanje in poskusi se je učiteljem biologije zdel najpomembnejši 

učni cilj »Učenci razlikujejo med spremenljivimi in kontroliranimi parametri pri poskusu.« 

(M = 4,26), najmanj pa učni cilj »Učenci razlikujejo med linearnimi in nelinearnimi odnosi 

med podatki, prikazanimi na grafu.« (M = 3,83). Pri vsebinskem sklopu kemija živih sistemov 

so učitelji biologije kot najpomembnejši učni cilj ocenili cilj »Učenci razumejo, da v 

organizmih neprestano potekajo kemijske reakcije.« (M = 4,23), kot najmanj pomembnega pa 

»Učenci spoznajo, da so molekule v živih sistemih zgrajene pretežno iz ogljika, vodika, 

dušika, kisika, fosforja in žvepla.« (M = 3,70). V okviru vsebinskega sklopa dedovanje so 

učitelji biologije kot najbolj pomemben učni cilj ocenili cilj »Učenci spoznajo, da pri spolnem 

razmnoževanju nastajajo potomci, ki podedujejo po pol genov od vsakega od staršev, in da se 

pri tem kombinira genetski material (diploidno število kromosomov) iz dveh različnih celic, 

od katerih vsaka izvira od enega izmed staršev.« (M = 4,21), kot najmanj pomemben pa učni 

cilj »Učenci na podlagi opazovanja celic z obarvanimi kromosomi spoznajo, da v fazi med 

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

posameznih kromosomov, med celično delitvijo pa se kromosomska DNA tesno zvije (zato 

pri opazovanju z mikroskopom lahko vidimo posamezne kromosome).« (M = 3,32). Znotraj 
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vsebinskega sklopa biotehnologija so učitelji biologije kot najpomembnejši učni cilj ocenili 

cilj »Učenci spoznajo, da je človek že zelo zgodaj uporabljal organizme za proizvodnjo 

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

mikroorganizmov pri proizvodnji mlečnih izdelkov).« (M = 4,36), kot najmanj pomemben pa 

cilj »Učenci razumejo hiter razvoj genskega inženirstva in njegovo uporabo ter prednosti in 

omejitve njegove uporabe v biotehnologiji.« (M = 3,87). Pri vsebinskem sklopu evolucija so 

učitelji biologije kot najbolj pomemben učni cilj ocenili cilj »Učenci razumejo, da so fosili 

izkazi o tem, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike življenja in okoljske 

razmere.« (M = 4,15), kot najmanj pomembnega pa »Učenci spoznajo, da imajo tudi zelo 

počasni geološki procesi velike učinke skozi dolga časovna obdobja (npr. spremembe v 

položaju celin, fosilni dokazi za obstoj Pangee) in lahko privedejo do razvoja širših skupin 

organizmov (npr. vrečarji v Avstraliji).« (M = 3,38). 

 Če pogledamo vrednosti aritmetičnih sredin za posamezne vsebinske sklope učnega 

načrta pri biologiji v devetem razredu, lahko ugotovimo, da so učitelji biologije kot najbolj 

pomembna ocenili vsebinska sklopa biologija in družba (M = 4,14) ter biotehnologija (M = 

4,14), sledita vsebinska sklopa raziskovanje in poskusi (M = 4,06) in kemija živih sistemov 

(M = 3,96). Kot najmanj pomembna sta bila ocenjena vsebinska sklopa dedovanje (M = 3,85) 

in evolucija (M = 3,84). 

Tabela 7: Aritmetične sredine (M) in standardne deviacije (SD) ocen učiteljev o pomembnosti 

učnih ciljev 

Učni cilj M SD 

Biologija in družba   

Učenci spoznajo, da je biološko znanje temelj za medicino, veterino, farmacijo, 

biotehnologijo, kmetijstvo, gozdarstvo, živinorejo, živilsko industrijo itd. 

4,38 0,765 

Učenci na podlagi primerov razvijajo razumevanje o temeljni in uporabni znanosti ter 

interdisciplinarnosti. 

4,08 0,874 

Učenci spoznajo, da je biološko znanje vse pomembnejše za sprejemanje ustrezne 

nacionalne in mednarodne zakonodaje. 

3,96 1,091 

Skupaj  4,14 0,735 

   

Raziskovanje in poskusi   

Učenci razlikujejo med spremenljivimi in kontroliranimi parametri pri poskusu. 4,26 0,788 

Učenci samostojno postavljajo raziskovalna vprašanja in načrtujejo raziskave. 4,11 0,891 

Učenci znajo  izdelati  ustrezen  graf  za  prikaz  podatkov  in razviti  kvantitativne  trditve  

o odnosih med spremenljivkami. 
4,08 0,937 

Učenci znajo ovrednotiti natančnost meritev in ponovljivost poskusa. 4,04 0,831 

Učenci razlikujejo med linearnimi in nelinearnimi odnosi med podatki, prikazanimi na 

grafu. 
3,83 1,033 

Skupaj 4,06 0,774 

   

 

»Tabela 7 se nadaljuje.« 
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»Nadaljevanje tabele 7.« 

Kemija živih sistemov   

Učenci razumejo, da v organizmih neprestano potekajo kemijske reakcije. 4,23 0,824 

Učenci spoznajo, da organizmi vsebujejo zelo različne molekule, od majhnih (voda, soli) 

do zelo velikih (ogljikovi hidrati, maščobe, beljakovine, DNA). 
4,00 0,855 

Učenci spoznajo, da ima ogljik osrednjo vlogo v živi naravi, ker ima sposobnost za 

tvorjenje mnogih kombinacij s samim seboj in z drugimi elementi. 
3,92 0,917 

Učenci spoznajo, da so molekule v živih sistemih zgrajene pretežno iz ogljika, vodika, 

dušika, kisika, fosforja in žvepla. 
3,70 0,911 

Skupaj 3,96 0,782 

   

Dedovanje   

Učenci spoznajo,  da  pri  spolnem  razmnoževanju  nastajajo  potomci,  ki  podedujejo  po  

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

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

staršev. 

4,21 0,885 

Učenci ponovijo zgradbo celice in razumejo, da je v vsaki celici (celičnem jedru) 

organizma dedni zapis za njegove lastnosti. 
4,15 0,770 

Učenci razumejo, da je v kromosomu vsa genetska informacija shranjena v molekuli 

DNA, beljakovine  pa  pomagajo  podpirati  zgradbo  in  delovanje  kromosoma  (opomba: 

kromosomi so kompleksi DNA in beljakovin). 
4,13 0,761 

Učenci razumejo, da tudi okolje vpliva na izražanje v genih zapisanih lastnosti 

organizmov (zato se lahko isti genotip v različnih okoliščinah izrazi kot različen fenotip). 
4,11 0,800 

Učenci spoznajo, da pri oploditvi ženska in moška spolna celica prispevata po en komplet 

kromosomov, tako da nastane spojek z dvema kompletoma kromosomov. 
4,06 0,969 

Učenci razumejo prednosti in slabosti spolnega in nespolnega razmnoževanja v povezavi s 

stabilnimi oziroma nestabilnimi okoljskimi razmerami. 
4,06 0,908 

Učenci razumejo   osnovna   načela   prenašanja   lastnosti   od   staršev   na   potomce 

(homozigotnost,  heterozigotnost,  dominantnost,  recesivnost,  križanci,  vmesni znaki 

idr.). 
4,02 0,843 

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

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

različna. 
4,00 0,855 

Učenci razumejo  pomen  natančnega  podvojevanja  DNA  za  prenašanje  

nespremenjenega genetskega  zapisa  iz  celice  v  celico  in  iz  roda  v  rod  (spoznajo,  da  

se  med  mitozo podvojena kromosomska DNA razdeli med hčerinski celici, tako da vsaka 

hčerinska celica  prejme  enako  število  kromosomov  istega  tipa,  torej  enak  genski  

zapis; pri diploidnem organizmu sta dva kromosoma istega tipa v vsaki hčerinski celici). 

3,94 1,027 

Učenci razumejo  pomen  mejoze  pri  nastajanju  spolnih  celic (prepolovitev  števila 

kromosomov, nove kombinacije genov na kromosomih). 
3,92 1,016 

Učenci spoznajo,  da  so  nekateri  aleli  dominantni,  kar  pomeni,  da  pri  določanju  

fenotipa njihov vpliv prevlada nad vplivom drugih (recesivnih) alelov. 
3,92 0,895 

Učenci razumejo, da je gen odsek molekule DNA. 3,91 0,925 

Učenci spoznajo  primere  uporabe  kromosomskih  analiz  v  medicini  (npr.  prenatalna 

diagnostika, downov sindrom). 
3,91 0,925 

Učenci spoznajo, da je genetska informacija organizirana v ločene enote – kromosome. 3,87 1,020 

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

podeduje od vsakega od staršev in kako ti aleli delujejo skupaj. 
3,81 1,001 

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

vpliva na več kot eno lastnost organizma. 
3,77 1,012 

Učenci vedo,  da  zbiru  vseh  osebkovih  genov  rečemo  genotip,  zbiru  lastnosti, ki  jih  

ti geni določajo (zgradba, podoba in delovanje osebka), pa fenotip. 
3,66 0,898 

 

»Tabela 7 se nadaljuje.« 



Vrbec, M. (2019). Mnenje osnovnošolskih učiteljev biologije o učnih ciljih za biologijo v 

devetem razredu osnovne šole (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 

Ljubljana. 

24 

 
 

»Nadaljevanje tabele 7.« 

Učenci na podlagi primerov iz literature razumejo načine dedovanja pri človeku (npr. 

barvna slepota, hemofilija) in znajo izdelati rodovnik. 
3,57 1,010 

Učenci razumejo, da so posamezni geni na točno določenem mestu na kromosomu. 3,51 0,993 

Učenci spoznajo, da pri človeku nekatere dedne lastnosti določa samo en gen (npr. 

priraslost ali nepriraslost ušesnih mečic), večino lastnosti pa določa več genov (npr. barva 

las in oči), zato te lastnosti nimajo preprostih vzorcev dedovanja. 
3,47 0,890 

Učenci razumejo pomen odkritja zgradbe DNA (raziskovalci James Watson, Francis Crick 

in Rosalind Franklin) za razvoj sodobne biologije (pomemben mejnik v razvoju biologije). 
3,42 0,949 

Učenci na  podlagi  opazovanja  celic  z  obarvanimi  kromosomi spoznajo,  da  v  fazi  

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

vidimo  posameznih  kromosomov,  med  celično  delitvijo  pa  se  kromosomska  DNA 

tesno  zvije  (zato  pri  opazovanju  z  mikroskopom  lahko  vidimo  posamezne 

kromosome). 

3,32 1,070 

Skupaj 3,85 0,650 

   

Biotehnologija   

Učenci spoznajo, da je človek že zelo zgodaj uporabljal organizme za proizvodnjo 

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

mikroorganizmov pri proizvodnji mlečnih izdelkov). 
4,36 0,682 

Učenci se  seznanijo  z  možnimi  pozitivnimi  in  negativnimi  posledicami  uporabe  

gensko spremenjenih organizmov. 
4,26 0,902 

Učenci spoznajo  namen  uporabe  izvornih  (nediferenciranih, nespecializiranih)  celic  v 

medicini. 
4,23 0,912 

Učenci spoznajo nekaj primerov gensko spremenjenih organizmov. 4,19 0,942 

Učenci spoznajo, da gensko spremenjeni organizmi poleg sebi lastnih vsebujejo tudi tuje 

ali umetno spremenjene gene. 
4,17 0,753 

Učenci razumejo etične dileme poseganja v gensko zasnovo človeka in drugih  

organizmov (kloniranje, gensko spremenjeni organizmi ipd.). 
4,11 0,934 

Učenci razumejo osnovni princip kloniranja (nespolno razmnoževanje). 3,96 0,876 

Učenci razumejo  hiter  razvoj  genskega  inženirstva  in  njegovo  uporabo  ter  prednosti  

in omejitve njegove uporabe v biotehnologiji. 
3,87 0,941 

Skupaj 4,14 0,601 

   

Evolucija   

Učenci razumejo, da so fosili izkazi o tem, kako so se skozi evolucijsko zgodovino 

spreminjale oblike življenja in okoljske razmere. 
4,15 0,794 

Učenci spoznajo primer evolucije rezistence bakterij na antibiotike ali žuželk na 

insekticide. 
4,15 0,864 

Učenci spoznajo,  da  zaradi  mutacij  nekateri  osebki  pridobijo  lastnosti  (alele),  ki  

njim  in njihovim  potomcem  omogočajo  prednost  pri  preživetju  in  razmnoževanju  v 

določenem okolju (naravni izbor), ter da so tako nastale populacije bolje prilagojene na 

določeno okolje. 

4,08 0,958 

Učenci  spoznajo,  da  je  evolucija  postopen  proces,  v  katerem  nove  kompleksne  

lastnosti organizma nastajajo skozi mnoge generacije; mutacije so naključne v smislu, da 

niso usmerjene v izboljšanje organizma; naravni izbor ni naključen. 
4,08 0,851 

Učenci razumejo, da je evolucija ena od temeljnih značilnosti življenja.  4,04 1,018 

Učenci spoznajo,  da  so  genetska  variabilnost  in  okoljski  dejavniki  vzrok  za  

evolucijo in raznovrstnost organizmov. 
4,04 0,876 

Učenci spoznajo, da naključne mutacije v molekuli DNA različnih osebkov povzročajo 

variabilnost določene lastnosti v populaciji. 
3,96 0,980 

 

»Tabela 7 se nadaljuje.« 
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»Nadaljevanje tabele 7.« 

Učenci spoznajo, da prvotno Zemljino ozračje ni vsebovalo kisika, da tedaj ni bilo 

ozonske plasti in da je bilo prvo življenje anaerobno. 
3,85 0,886 

Učenci spoznajo, da so populacije z majhno genetsko variabilnostjo bolj izpostavljene 

izumrtju. 
3,83 0,995 

Učenci znajo razložiti izvor primatov in človeka ter sorodnost človeka z drugimi primati. 3,77 0,847 

Učenci spoznajo izkaze za to, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini  spreminjale  (to 

dokazujejo fosili, lahko tudi embriologija, zakrneli organi idr.) in da z evolucijo vrste 

nastajajo in izumirajo. 
3,72 0,794 

Učenci spoznajo, da ima vsaka vrsta omejeno sposobnost prilagajanja na spremembe 

okolja in da vrsta izumre, če se okolje nenadno preveč spremeni.  
3,72 0,907 

Učenci spoznajo pomen geografske izolacije za evolucijo (npr. na primeru Darwinovih 

ščinkavcev). 
3,72 0,907 

Učenci spoznajo nekatere hipoteze o nastanku življenja, ki nam omogočajo razlago 

nastanka živega po povsem naravni poti, in razumejo pomen vode za življenje. 
3,68 0,936 

Učenci spoznajo, da so evolucijo življenja na Zemlji močno usmerjale tudi globalne 

katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe podnebja). 
3,68 0,728 

Učenci spoznajo, da dokazi na osnovi plasti sedimentnih kamnin in različne metode 

datiranja kažejo, da je Zemlja stara približno 4,6 milijarde let in da obstaja življenje na 

Zemlji že več kot tri milijarde let. 
3,62 0,965 

Učenci spoznajo,  da  so  fotosintetske  cianobakterije  začele  proizvajati  kisik  kot  

stranski produkt  fotosinteze,  kar  je  povzročilo  izumrtje  mnogih  anaerobnih  vrst  

bakterij in omogočilo razvoj aerobnih organizmov. 
3,62 0,965 

Učenci spoznajo,  da  imajo  tudi  zelo  počasni  geološki  procesi  velike  učinke  skozi  

dolga časovna obdobja (npr. spremembe v položaju celin, fosilni dokazi za obstoj Pangee) 

in lahko privedejo do razvoja širših skupin organizmov (npr. vrečarji v Avstraliji). 
3,38 0,837 

Skupaj 3,84 0,634 

 

Iz zbranih rezultatov (tabela 8) lahko ugotovimo, da so slovenski osnovnošolski učitelji 

biologije pri vsebinskem sklopu biologija in družba kot najbolj zahteven učni cilj ocenili cilj 

»Učenci na podlagi primerov razvijajo razumevanje o temeljni in uporabni znanosti ter 

interdisciplinarnosti.« (M = 3,47), kot najmanj zahtevnega pa »Učenci spoznajo, da je 

biološko znanje temelj za medicino, veterino, farmacijo, biotehnologijo, kmetijstvo, 

gozdarstvo, živinorejo, živilsko industrijo itd.« (M = 2,77). V okviru vsebinskega sklopa 

raziskovanje in poskusi so učitelji kot najzahtevnejši učni cilj ocenili cilj »Učenci samostojno 

postavljajo raziskovalna vprašanja in načrtujejo raziskave.« (M = 4,36), kot najmanj 

zahtevnega pa »Učenci znajo izdelati ustrezen graf za prikaz podatkov in razviti kvantitativne 

trditve o odnosih med spremenljivkami.« (M = 4,15). Znotraj vsebinskega sklopa kemija živih 

sistemov so učitelji biologije ocenili, da je najbolj zahteven učni cilj »Učenci spoznajo, da 

ima ogljik osrednjo vlogo v živi naravi, ker ima sposobnost za tvorjenje mnogih kombinacij s 

samim seboj in z drugimi elementi.« (M = 3,25), najmanj zahteven pa učni cilj »Učenci 

spoznajo, da so molekule v živih sistemih zgrajene pretežno iz ogljika, vodika, dušika, kisika, 

fosforja in žvepla.« (M = 2,98). Znotraj vsebinskega sklopa dedovanje so učitelji biologije kot 

najbolj zahteven učni cilj ocenili cilj »Učenci razumejo osnovna načela prenašanja lastnosti 

od staršev na potomce (homozigotnost, heterozigotnost, dominantnost, recesivnost, križanci, 

vmesni znaki idr.).« (M = 4,38), kot najmanj zahtevnega pa »Učenci razumejo pomen odkritja 

zgradbe DNA (raziskovalci James Watson, Francis Crick in Rosalind Franklin) za razvoj 

sodobne biologije (pomemben mejnik v razvoju biologije).« (M = 2,87). V okviru 
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vsebinskega sklopa biotehnologija so učitelji biologije kot najzahtevnejši učni cilj ocenili cilj 

»Učenci spoznajo namen uporabe izvornih (nediferenciranih, nespecializiranih) celic v 

medicini.« (M = 4,06), kot najmanj zahteven pa cilj »Učenci spoznajo, da je človek že zelo 

zgodaj uporabljal organizme za proizvodnjo različnih dobrin (npr. uporaba kvasovk pri 

proizvodnji kruha, piva in vina; uporaba mikroorganizmov pri proizvodnji mlečnih 

izdelkov).« (M = 3,08). Pri vsebinskem sklopu evolucija so učitelji biologije kot najbolj 

zahteven učni cilj ocenili cilj »Učenci spoznajo, da zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo 

lastnosti (alele), ki njim in njihovim potomcem omogočajo prednost pri preživetju in 

razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor), ter da so tako nastale populacije bolje 

prilagojene na določeno okolje.« (M = 4,11), kot najmanj zahtevnega pa »Učenci spoznajo, da 

so fotosintetske cianobakterije začele proizvajati kisik kot stranski produkt fotosinteze, kar je 

povzročilo izumrtje mnogih anaerobnih vrst bakterij in omogočilo razvoj aerobnih 

organizmov.« (M = 3,15). 

Če pogledamo vrednosti aritmetičnih sredin za posamezne vsebinske sklope učnega 

načrta pri biologiji v devetem razredu, lahko ugotovimo, da so učitelji biologije kot daleč 

najbolj zahteven vsebinski sklop ocenili vsebinski sklop raziskovanje in poskusi (M = 4,23), 

sledijo vsebinski sklopi dedovanje (M = 3,83), biotehnologija (M = 3,64) in evolucija (M = 

3,48). Kot najmanj zahtevna vsebinska sklopa so učitelji biologije ocenili vsebinska sklopa 

biologija in družba (M = 3,22) in kemija živih sistemov (M = 3,11). 

 

Tabela 8: Aritmetične sredine (M) in standardne deviacije (SD) ocen učiteljev o zahtevnosti 

učnih ciljev 

Učni cilj M SD 

Biologija in družba   

Učenci na podlagi primerov razvijajo razumevanje o temeljni in uporabni znanosti ter 

interdisciplinarnosti. 
3,47 1,049 

Učenci spoznajo, da je biološko znanje vse pomembnejše za sprejemanje ustrezne 

nacionalne in mednarodne zakonodaje. 
3,42 1,151 

Učenci spoznajo, da je biološko znanje temelj za medicino, veterino, farmacijo, 

biotehnologijo, kmetijstvo, gozdarstvo, živinorejo, živilsko industrijo itd. 
2,77 1,103 

Skupaj  3,22 0,870 

   

Raziskovanje in poskusi   

Učenci samostojno postavljajo raziskovalna vprašanja in načrtujejo raziskave. 4,36 0,811 

Učenci razlikujejo med linearnimi in nelinearnimi odnosi med podatki, prikazanimi na 

grafu. 
4,26 0,880 

Učenci znajo ovrednotiti natančnost meritev in ponovljivost poskusa.  4,23 0,847 

Učenci razlikujejo med spremenljivimi in kontroliranimi parametri pri poskusu. 4,17 0,778 

Učenci znajo izdelati ustrezen graf za prikaz podatkov in razviti kvantitativne trditve  o 

odnosih med spremenljivkami. 
4,15 0,794 

Skupaj 4,23 0,679 

   

 

»Tabela 8 se nadaljuje.« 
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Kemija živih sistemov   

Učenci spoznajo, da ima ogljik osrednjo vlogo v živi naravi, ker ima sposobnost za 

tvorjenje mnogih kombinacij s samim seboj in z drugimi elementi. 
3,25 0,959 

Učenci spoznajo, da organizmi vsebujejo zelo različne molekule, od majhnih (voda, soli) 

do zelo velikih (ogljikovi hidrati, maščobe, beljakovine, DNA). 
3,17 0,975 

Učenci razumejo, da v organizmih neprestano potekajo kemijske reakcije. 3,06 1,099 

Učenci spoznajo, da so molekule v živih sistemih zgrajene pretežno iz ogljika, vodika, 

dušika, kisika, fosforja in žvepla. 
2,98 0,866 

Skupaj 3,11 0,841 

   

Dedovanje   

Učenci razumejo  osnovna  načela  prenašanja  lastnosti  od  staršev  na  potomce 

(homozigotnost, heterozigotnost, dominantnost, recesivnost, križanci, vmesni znaki idr.). 
4,38 0,740 

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

vpliva na več kot eno lastnost organizma. 
4,28 0,841 

Učenci razumejo pomen mejoze pri nastajanju spolnih celic (prepolovitev števila 

kromosomov, nove kombinacije genov na kromosomih). 
4,25 0,875 

Učenci na podlagi primerov iz literature razumejo načine dedovanja pri človeku (npr. 

barvna slepota, hemofilija) in znajo izdelati rodovnik. 
4,25 0,897 

Učenci razumejo pomen natančnega podvojevanja DNA za prenašanje nespremenjenega 

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

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

prejme  enako  število  kromosomov  istega  tipa,  torej  enak  genski  zapis;  pri 

diploidnem organizmu sta dva kromosoma istega tipa v vsaki hčerinski celici). 

4,13 0,900 

Učenci na  podlagi  opazovanja  celic  z  obarvanimi  kromosomi spoznajo,  da  v  fazi  

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

vidimo  posameznih  kromosomov,  med  celično  delitvijo  pa  se  kromosomska  DNA 

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

4,08 0,781 

Učenci razumejo, da je v kromosomu vsa genetska informacija shranjena v molekuli 

DNA, beljakovine  pa  pomagajo  podpirati  zgradbo  in  delovanje  kromosoma  (opomba: 

kromosomi so kompleksi DNA in beljakovin). 
4,04 0,854 

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

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

različna. 
3,98 0,951 

Učenci spoznajo,  da  pri  spolnem  razmnoževanju  nastajajo  potomci,  ki  podedujejo  po  

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

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

staršev. 

3,92 0,851 

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

podeduje od vsakega od staršev in kako ti aleli delujejo skupaj. 
3,92 0,937 

Učenci spoznajo, da pri človeku nekatere dedne lastnosti določa samo en gen (npr. 

priraslost ali nepriraslost ušesnih mečic), večino lastnosti pa določa več genov (npr. barva 

las in oči), zato te lastnosti nimajo preprostih vzorcev dedovanja. 
3,91 0,946 

Učenci spoznajo,  da  so  nekateri  aleli  dominantni,  kar  pomeni,  da  pri  določanju  

fenotipa njihov vpliv prevlada nad vplivom drugih (recesivnih) alelov. 
3,83 0,955 

Učenci spoznajo  primere  uporabe  kromosomskih  analiz  v  medicini  (npr.  prenatalna 

diagnostika, downov sindrom). 
3,81 0,921 

Učenci razumejo, da so posamezni geni na točno določenem mestu na kromosomu. 3,75 0,979 

Učenci razumejo, da tudi okolje vpliva na izražanje v genih zapisanih lastnosti 

organizmov (zato se lahko isti genotip v različnih okoliščinah izrazi kot različen fenotip). 
3,72 0,885 
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Učenci spoznajo, da je genetska informacija organizirana v ločene enote – kromosome. 3,66 1,108 

Učenci spoznajo, da pri oploditvi ženska in moška spolna celica prispevata po en komplet 

kromosomov, tako da nastane spojek z dvema kompletoma kromosomov. 
3,57 0,930 

Učenci vedo,  da  zbiru  vseh  osebkovih  genov  rečemo  genotip,  zbiru  lastnosti, ki  jih  

ti geni določajo (zgradba, podoba in delovanje osebka), pa fenotip. 
3,57 1,047 

Učenci razumejo prednosti in slabosti spolnega in nespolnega razmnoževanja v povezavi s 

stabilnimi oziroma nestabilnimi okoljskimi razmerami. 
3,57 1,065 

Učenci razumejo, da je gen odsek molekule DNA. 3,55 1,084 

Učenci ponovijo zgradbo celice in razumejo, da je v vsaki celici (celičnem jedru) 

organizma dedni zapis za njegove lastnosti. 
3,30 0,992 

Učenci razumejo pomen odkritja zgradbe DNA (raziskovalci James Watson, Francis Crick 

in Rosalind Franklin) za razvoj sodobne biologije (pomemben mejnik v razvoju biologije). 
2,87 1,001 

Skupaj 3,83 0,574 

   

Biotehnologija   

Učenci spoznajo  namen  uporabe  izvornih  (nediferenciranih, nespecializiranih)  celic  v 

medicini. 
4,06 0,929 

Učenci razumejo  hiter  razvoj  genskega  inženirstva  in  njegovo  uporabo  ter  prednosti  

in omejitve njegove uporabe v biotehnologiji. 
3,98 0,951 

Učenci razumejo osnovni princip kloniranja (nespolno razmnoževanje). 3,91 0,815 

Učenci razumejo etične dileme poseganja v gensko zasnovo človeka in drugih  

organizmov (kloniranje, gensko spremenjeni organizmi ipd.). 
3,83 0,893 

Učenci se seznanijo z možnimi pozitivnimi in negativnimi posledicami uporabe gensko 

spremenjenih organizmov. 
3,66 1,037 

Učenci spoznajo, da gensko spremenjeni organizmi poleg sebi lastnih vsebujejo tudi tuje 

ali umetno spremenjene gene. 
3,42 0,969 

Učenci spoznajo nekaj primerov gensko spremenjenih organizmov. 3,21 1,215 

Učenci spoznajo, da je človek že zelo zgodaj uporabljal organizme za proizvodnjo 

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

mikroorganizmov pri proizvodnji mlečnih izdelkov). 
3,08 1,071 

Skupaj 3,64 0,738 

   

Evolucija   

Učenci spoznajo,  da  zaradi  mutacij  nekateri  osebki  pridobijo  lastnosti  (alele),  ki  

njim in njihovim potomcem omogočajo prednost pri preživetju in razmnoževanju v 

določenem okolju (naravni izbor), ter da so tako nastale populacije bolje prilagojene na 

določeno okolje. 

4,11 0,824 

Učenci spoznajo,  da  naključne  mutacije  v  molekuli  DNA  različnih  osebkov  

povzročajo variabilnost določene lastnosti v populaciji. 
4,00 1,038 

Učenci spoznajo, da so genetska variabilnost in okoljski dejavniki vzrok za evolucijo in 

raznovrstnost organizmov. 
3,91 0,925 

Učenci spoznajo, da je evolucija postopen proces, v katerem nove kompleksne lastnosti 

organizma nastajajo skozi mnoge generacije; mutacije so naključne v smislu, da niso 

usmerjene v izboljšanje organizma; naravni izbor ni naključen. 
3,83 1,341 

Učenci spoznajo primer evolucije rezistence bakterij na antibiotike ali žuželk na 

insekticide. 
3,72 0,988 

Učenci spoznajo, da so populacije z majhno genetsko variabilnostjo bolj izpostavljene 

izumrtju. 
3,68 0,915 

Učenci znajo razložiti izvor primatov in človeka ter sorodnost človeka z drugimi primati. 3,55 0,992 
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Učenci spoznajo pomen geografske izolacije za evolucijo (npr. na primeru Darwinovih 

ščinkavcev). 
3,43 0,821 

Učenci spoznajo,  da  imajo  tudi  zelo  počasni  geološki  procesi  velike  učinke  skozi  

dolga časovna obdobja (npr. spremembe v položaju celin, fosilni dokazi za obstoj Pangee) 

in lahko privedejo do razvoja širših skupin organizmov (npr. vrečarji v Avstraliji). 
3,36 0,879 

Učenci razumejo, da je evolucija ena od temeljnih značilnosti življenja. 3,34 1,055 

Učenci spoznajo, da ima vsaka vrsta omejeno sposobnost prilagajanja na spremembe 

okolja in da vrsta izumre, če se okolje nenadno preveč spremeni. 
3,32 0,976 

Učenci spoznajo izkaze za to, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale  (to 

dokazujejo fosili, lahko tudi embriologija, zakrneli organi idr.) in da z evolucijo vrste 

nastajajo in izumirajo. 
3,28 0,907 

Učenci spoznajo nekatere hipoteze o nastanku življenja, ki nam omogočajo razlago 

nastanka živega po povsem naravni poti, in razumejo pomen vode za življenje. 
3,25 0,757 

Učenci spoznajo, da so evolucijo življenja na Zemlji močno usmerjale tudi globalne 

katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe podnebja). 
3,23 0,776 

Učenci spoznajo, da prvotno Zemljino ozračje ni vsebovalo kisika, da tedaj ni bilo 

ozonske plasti in da je bilo prvo življenje anaerobno. 
3,21 1,007 

Učenci razumejo, da so fosili izkazi o tem, kako so se skozi evolucijsko zgodovino 

spreminjale oblike življenja in okoljske razmere.  
3,15 0,886 

Učenci spoznajo, da dokazi na osnovi plasti sedimentnih kamnin in različne metode 

datiranja kažejo, da je Zemlja stara približno 4,6 milijarde let in da obstaja življenje na 

Zemlji že več kot tri milijarde let. 
3,15 0,886 

Učenci spoznajo,  da  so  fotosintetske  cianobakterije  začele  proizvajati  kisik  kot  

stranski produkt fotosinteze, kar je povzročilo izumrtje mnogih anaerobnih vrst bakterij  in 

omogočilo razvoj aerobnih organizmov. 
3,15 0,886 

Skupaj 3,48 0,620 

 

3.3.2 OCENA POMEMBNOSTI IN ZAHTEVNOSTI UČNIH CILJEV GLEDE NA 

DELOVNO DOBO UČITELJEV IN KONČAN IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 

Iz dobljenih vrednosti preizkusa Kruskal-Wallis (tabela 9) lahko ugotovimo, da pri 

vsebinskem sklopu biologija in družba med učitelji z različno dolgo delovno dobo ni 

statistično pomembne razlike v povprečni oceni pomembnosti učnih ciljev znotraj tega 

vsebinskega sklopa. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

 Pri vsebinskem sklopu raziskovanje in poskusi so med učitelji z različno dolgo 

delovno dobo pri učnem cilju »Učenci samostojno postavljajo raziskovalna vprašanja in 

načrtujejo raziskave.« statistično pomembne razlike v povprečni oceni pomembnosti tega 

učnega cilja (χ
2
 = 12,515, g = 4, p = 0,014). Podatke lahko pri tem učnem cilju posplošimo na 

osnovno množico in s tveganjem 1,4 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki imajo 

od 5 do 10 let delovne dobe (M = 4,56), v povprečju višje ocenili pomembnost tega učnega 

cilja kot drugi učitelji. Pri drugih učnih ciljih znotraj vsebinskega sklopa raziskovanje in 

poskusi med učitelji z različno dolgo delovno dobo ni statistično pomembne razlike v 

povprečni oceni pomembnosti učnih ciljev. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. 

 V okviru vsebinskega sklopa kemija živih sistemov med učitelji z različno dolgo 

delovno dobo ni statistično pomembnih razlik v povprečni oceni pomembnosti učnih ciljev 

znotraj tega vsebinskega sklopa. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. 
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 Pri vsebinskem sklopu dedovanje so med učitelji z različno dolgo delovno dobo 

statistično pomembne razlike v povprečni oceni pomembnosti naslednjih učnih ciljev: 

»Učenci razumejo, da je v kromosomu vsa genetska informacija shranjena v molekuli DNA, 

beljakovine pa pomagajo podpirati zgradbo in delovanje kromosoma (opomba: kromosomi so 

kompleksi DNA in beljakovin).« (χ
2
 = 10,321, g = 4, p = 0,035); »Učenci razumejo, da je gen 

odsek molekule DNA.« (χ
2
 = 12,242, g = 4, p = 0,016); »Učenci na podlagi opazovanja celic z 

obarvanimi kromosomi spoznajo, da v fazi med delitvami kromosomska DNA ni tesno zvita, 

zato pri opazovanju z mikroskopom ne vidimo posameznih kromosomov, med celično 

delitvijo pa se kromosomska DNA tesno zvije (zato pri opazovanju z mikroskopom lahko 

vidimo posamezne kromosome).« (χ
2
 = 14,868, g = 4, p = 0,005); »Učenci razumejo pomen 

natančnega podvojevanja DNA za prenašanje nespremenjenega genetskega zapisa iz celice v 

celico in iz roda v rod (spoznajo, da se med mitozo podvojena kromosomska DNA razdeli 

med hčerinski celici, tako da vsaka hčerinska celica prejme enako število kromosomov istega 

tipa, torej enak genski zapis; pri diploidnem organizmu sta dva kromosoma istega tipa v vsaki 

hčerinski celici).« (χ
2
 = 10,895, g = 4, p = 0,028); »Učenci razumejo pomen mejoze pri 

nastajanju spolnih celic (prepolovitev števila kromosomov, nove kombinacije genov na 

kromosomih).« (χ
2
 = 9,924, g = 4, p = 0,042); »Učenci spoznajo, da lahko dedno lastnost 

določa eden ali več genov in da lahko en gen vpliva na več kot eno lastnost organizma.« (χ
2
 = 

9,783, g = 4, p = 0,044); »Učenci razumejo, da so posamezni geni na točno določenem mestu 

na kromosomu.« (χ
2
 = 12,373, g = 4, p = 0,015); »Učenci na podlagi primerov iz literature 

razumejo načine dedovanja pri človeku (npr. barvna slepota, hemofilija) in znajo izdelati 

rodovnik.« (χ
2
 = 11,195, g = 4, p = 0,024). Podatke lahko pri vseh navedenih učnih ciljih 

posplošimo na osnovno množico. Pri učnem cilju »Učenci razumejo, da je v kromosomu vsa 

genetska informacija shranjena v molekuli DNA, beljakovine pa pomagajo podpirati zgradbo 

in delovanje kromosoma (opomba: kromosomi so kompleksi DNA in beljakovin).« s 

tveganjem 3,5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki imajo več kot 30 let delovne 

dobe (M = 4,50), v povprečju višje ocenili pomembnost tega učnega cilja kot drugi učitelji. 

Pri učnem cilju »Učenci razumejo, da je gen odsek molekule DNA.« s tveganjem 1,6 % 

trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki imajo več kot 30 let delovne dobe (M = 4,40) 

v povprečju višje ocenili pomembnost tega učnega cilja kot drugi učitelji. Pri učnem cilju 

»Učenci na podlagi opazovanja celic z obarvanimi kromosomi spoznajo, da v fazi med 

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

posameznih kromosomov, med celično delitvijo pa se kromosomska DNA tesno zvije (zato 

pri opazovanju z mikroskopom lahko vidimo posamezne kromosome).« s tveganjem 0,5 % 

trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki imajo več kot 30 let delovne dobe (M = 4,20), 

v povprečju višje ocenili pomembnost tega učnega cilja kot drugi učitelji. Pri učnem cilju 

»Učenci razumejo pomen natančnega podvojevanja DNA za prenašanje nespremenjenega 

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

kromosomska DNA razdeli med hčerinski celici, tako da vsaka hčerinska celica prejme enako 

število kromosomov istega tipa, torej enak genski zapis; pri diploidnem organizmu sta dva 

kromosoma istega tipa v vsaki hčerinski celici).« s tveganjem 2,8 % trdimo, da bi tudi v 

osnovni množici učitelji, ki imajo več kot 30 let delovne dobe (M=4,40), v povprečju višje 
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ocenili pomembnost tega učnega cilja kot drugi učitelji. Pri učnem cilju »Učenci razumejo 

pomen mejoze pri nastajanju spolnih celic (prepolovitev števila kromosomov, nove 

kombinacije genov na kromosomih).« s tveganjem 4,2 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici 

učitelji, ki imajo 10 do 20 let delovne dobe (M = 4,33), v povprečju višje ocenili pomembnost 

tega učnega cilja kot drugi učitelji. Pri učnem cilju »Učenci spoznajo, da lahko dedno lastnost 

določa eden ali več genov in da lahko en gen vpliva na več kot eno lastnost organizma.« s 

tveganjem 4,4 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki imajo od 10 do 20 let 

delovne dobe (M = 4,22), v povprečju višje ocenili pomembnost omenjenega učnega cilja kot 

drugi učitelji. Pri učnem cilju »Učenci razumejo, da so posamezni geni na točno določenem 

mestu na kromosomu.« s tveganjem 1,5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki 

imajo več kot 30 let delovne dobe (M = 4,20), v povprečju višje ocenili pomembnost 

omenjenega učnega cilja kot drugi učitelji. Pri učnem cilju »Učenci na podlagi primerov iz 

literature razumejo načine dedovanja pri človeku (npr. barvna slepota, hemofilija) in znajo 

izdelati rodovnik.« s tveganjem 2,4 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki imajo 

več kot 30 let delovne dobe (M = 4,20), v povprečju višje ocenili pomembnost tega učnega 

cilja kot drugi učitelji. Pri drugih učnih ciljih znotraj vsebinskega sklopa dedovanje med 

učitelji z različno dolgo delovno dobo ni statistično pomembnih razlik v povprečni oceni 

pomembnosti učnih ciljev. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

 V okviru vsebinskega sklopa biotehnologija med učitelji z različno dolgo delovno 

dobo ni statistično pomembnih razlik v povprečni oceni pomembnosti učnih ciljev znotraj 

tega vsebinskega sklopa. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

 Pri vsebinskem sklopu evolucija so med učitelji z različno dolgo delovno dobo 

statistično pomembne razlike v povprečni oceni pomembnosti naslednjih učnih ciljev: 

»Učenci spoznajo, da so genetska variabilnost in okoljski dejavniki vzrok za evolucijo in 

raznovrstnost organizmov.« (χ
2
 = 11,633, g = 4, p = 0,020); »Učenci spoznajo nekatere 

hipoteze o nastanku življenja, ki nam omogočajo razlago nastanka živega po povsem naravni 

poti, in razumejo pomen vode za življenje.« (χ
2 

= 10,091, g = 4, p = 0,039); »Učenci spoznajo, 

da prvotno Zemljino ozračje ni vsebovalo kisika, da tedaj ni bilo ozonske plasti in da je bilo 

prvo življenje anaerobno.« (χ
2 

= 10,304, g = 4, p = 0,036); »Učenci spoznajo, da imajo tudi 

zelo počasni geološki procesi velike učinke skozi dolga časovna obdobja (npr. spremembe v 

položaju celin, fosilni dokazi za obstoj Pangee) in lahko privedejo do razvoja širših skupin 

organizmov (npr. vrečarji v Avstraliji).« (χ
2 

= 10,081, g = 4, p = 0,039); »Učenci spoznajo, da 

so evolucijo življenja na Zemlji močno usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki vulkanski 

izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe podnebja).« (χ
2 

= 12,093, g = 4, p = 0,017). 

Podatke lahko v primeru vseh navedenih učnih ciljev posplošimo na osnovno množico. Pri 

učnem cilju »Učenci spoznajo, da so genetska variabilnost in okoljski dejavniki vzrok za 

evolucijo in raznovrstnost organizmov.« s tveganjem 2,0 % trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici učitelji, ki imajo več kot 30 let delovne dobe (M = 4,30), v povprečju višje ocenili 

pomembnost tega učnega cilja kot drugi učitelji. Pri učnem cilju »Učenci spoznajo nekatere 

hipoteze o nastanku življenja, ki nam omogočajo razlago nastanka živega po povsem naravni 

poti, in razumejo pomen vode za življenje.« s tveganjem 3,9 % trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici učitelji, ki imajo 20 do 30 let delovne dobe (M = 4,20), v povprečju višje ocenili 
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pomembnost omenjenega učnega cilja kot drugi učitelji. Pri učnem cilju »Učenci spoznajo, da 

prvotno Zemljino ozračje ni vsebovalo kisika, da tedaj ni bilo ozonske plasti in da je bilo prvo 

življenje anaerobno.« s tveganjem 3,6 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki 

imajo 20 do 30 let delovne dobe (M = 4,20), in učitelji, ki imajo več kot 30 let delovne dobe 

(M = 4,20), v povprečju višje ocenili pomembnost tega učnega cilja kot drugi učitelji. Pri 

učnem cilju »Učenci spoznajo, da imajo tudi zelo počasni geološki procesi velike učinke 

skozi dolga časovna obdobja (npr. spremembe v položaju celin, fosilni dokazi za obstoj 

Pangee) in lahko privedejo do razvoja širših skupin organizmov (npr. vrečarji v Avstraliji).« s 

tveganjem 3,9 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki imajo več kot 30 let delovne 

dobe (M = 3,80), v povprečju višje ocenili pomembnost omenjenega učnega cilja kot drugi 

učitelji. Pri učnem cilju »Učenci spoznajo, da so evolucijo življenja na Zemlji močno 

usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne 

spremembe podnebja).« s tveganjem 1,7 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki 

imajo 20 do 30 let delovne dobe (M = 4,00), in učitelji, ki imajo več kot 30 let delovne dobe 

(M = 4,00), v povprečju višje ocenili pomembnost tega učnega cilja kot ostali učitelji. Pri 

drugih učnih ciljih znotraj vsebinskega sklopa evolucija med učitelji z različno dolgo delovno 

dobo ni statistično pomembnih razlik v povprečni oceni pomembnosti učnih ciljev. Podatkov 

ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

 

Tabela 9: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen učiteljev o pomembnosti učnih 

ciljev ter statistična značilnost razlik med njihovimi odgovori glede na delovno dobo 

 

Delovna doba  

Manj kot 5 

let 

Od 5 do 10 

let 

Od 10 do 

20 let 

Od 20 do 

30 let 

Več kot 30 

let 

Preizkus 

Kruskal-Wallis 

Učni cilj M SD M SD M SD M SD M SD χ2 df p 

Biologija in družba              

Učenci spoznajo, da je biološko znanje temelj 

za medicino, veterino, farmacijo, 
biotehnologijo, kmetijstvo, gozdarstvo, 

živinorejo, živilsko industrijo itd. 

4,60 0,699 4,33 0,707 4,44 0,726 4,13 0,834 4,50 0,850 3,036 
 

4 
 

0,552 
 

Učenci na podlagi primerov razvijajo 

razumevanje o temeljni in uporabni znanosti 
ter interdisciplinarnosti. 

4,40 0,843 4,44 0,726 3,78 0,972 3,80 0,862 4,10 0,876 5,554 

 

4 

 

0,235 

 

Učenci spoznajo, da je biološko znanje vse 

pomembnejše za sprejemanje ustrezne 
nacionalne in mednarodne zakonodaje. 

3,80 1,229 3,78 1,093 4,22 0,667 3,80 1,207 4,30 1,160 
2,551 

4 

 
0,636 

Raziskovanje in poskusi              

Učenci samostojno postavljajo raziskovalna 

vprašanja in načrtujejo raziskave. 

3,90 1,197 4,56 0,726 4,44 0,726 3,60 0,632 4,40 0,843 
12,515 

4 
0,014 

Učenci znajo ovrednotiti natančnost meritev 

in ponovljivost poskusa. 

3,70 1,160 3,89 0,601 4,33 0,866 3,87 0,640 4,50 0,707 
7,365 

4 
0,118 

Učenci razlikujejo med spremenljivimi in 
kontroliranimi parametri pri poskusu. 

3,80 1,229 4,33 0,500 4,56 0,527 4,27 0,704 4,40 0,699 
3,142 

4 
0,534 

 

»Tabela 9 se nadaljuje.« 
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»Nadaljevanje tabele 9.« 

Učenci znajo izdelati ustrezen graf za prikaz 

podatkov in razviti kvantitativne trditve o 

odnosih med spremenljivkami. 

3,50 1,269 4,00 0,707 4,22 0,972 4,27 0,799 4,30 0,823 
4,088 

4 
0,394 

Učenci razlikujejo med linearnimi in 

nelinearnimi odnosi med podatki, prikazanimi 

na grafu. 

3,40 1,174 3,56 0,882 3,89 0,782 3,87 1,187 4,40 0,843 
5,602 

4 
0,231 

Kemija živih sistemov              

Učenci spoznajo, da ima ogljik osrednjo 

vlogo v živi naravi, ker ima sposobnost za 
tvorjenje mnogih kombinacij s samim seboj 

in z drugimi elementi. 

3,90 0,994 4,00 1,000 4,22 0,833 3,60 0,910 4,10 0,876 
3,155 

4 
0,532 

Učenci spoznajo, da so molekule v živih 
sistemih zgrajene pretežno iz ogljika, vodika, 

dušika, kisika, fosforja in žvepla. 

3,80 0,919 3,44 0,726 3,78 0,972 3,47 0,834 4,10 1,101 
3,772 

4 
0,438 

Učenci spoznajo, da organizmi vsebujejo zelo 

različne molekule, od majhnih (voda, soli) do 
zelo velikih (ogljikovi hidrati, maščobe, 

beljakovine, DNA). 

4,10 0,876 4,22 0,667 4,11 0,928 3,60 0,910 4,20 0,789 
4,729 

4 
0,316 

Učenci razumejo, da v organizmih neprestano 

potekajo kemijske reakcije. 

4,00 0,943 4,67 0,500 4,33 0,866 4,00 0,845 4,30 0,823 
4,418 

4 
0,352 

Dedovanje              

Učenci ponovijo zgradbo celice in razumejo, 
da je v vsaki celici (celičnem jedru) 

organizma dedni zapis za njegove lastnosti. 

4,10 0,738 3,67 0,866 4,22 0,667 4,13 0,743 4,60 0,699 
6,966 

4 
0,138 

Učenci razumejo, da je v kromosomu vsa 

genetska informacija shranjena v molekuli 
DNA, beljakovine pa pomagajo podpirati 

zgradbo in delovanje kromosoma (opomba: 

kromosomi so kompleksi DNA in 
beljakovin). 

4,20 0,919 3,44 0,527 4,33 0,866 4,13 0,640 4,50 0,527 
10,321 

4 
0,035 

Učenci razumejo, da je gen odsek molekule 

DNA. 

3,70 1,252 3,11 0,601 4,00 1,000 4,13 0,640 4,40 0,699 
12,242 

4 
0,016 

Učenci na podlagi opazovanja celic z 
obarvanimi kromosomi spoznajo, da v fazi 

med delitvami kromosomska DNA ni tesno 

zvita, zato pri opazovanju z mikroskopom ne 
vidimo posameznih kromosomov, med 

celično delitvijo pa se kromosomska DNA 

tesno zvije (zato pri opazovanju z 
mikroskopom lahko vidimo posamezne 

kromosome). 

2,90 1,197 2,44 0,726 3,44 0,882 3,47 0,990 4,20 0,789 
14,868 

4 
0,005 

Učenci spoznajo, da je genetska informacija 

organizirana v ločene enote – kromosome. 

3,80 1,229 3,11 1,167 4,00 1,000 4,00 0,756 4,30 0,823 
6,850 

4 
0,144 

Učenci razumejo pomen odkritja zgradbe 

DNA (raziskovalci James Watson, Francis 
Crick in Rosalind Franklin) za razvoj sodobne 

biologije (pomemben mejnik v razvoju 

biologije). 

3,20 1,033 3,33 0,866 3,56 1,130 3,13 0,640 4,00 1,054 
5,607 

4 
0,230 

Učenci razumejo pomen natančnega 

podvojevanja DNA za prenašanje 

nespremenjenega genetskega zapisa iz celice 

v celico in iz roda v rod (spoznajo, da se med 
mitozo podvojena kromosomska DNA razdeli 

med hčerinski celici, tako da vsaka hčerinska 

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

diploidnem organizmu sta dva kromosoma 

istega tipa v vsaki hčerinski celici). 

3,60 1,350 3,11 0,782 4,22 0,972 4,20 0,775 4,40 0,843 
10,895 

4 
0,028 

 

»Tabela 9 se nadaljuje.« 
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»Nadaljevanje tabele 9.« 

Učenci spoznajo, da pri spolnem 

razmnoževanju nastajajo potomci, ki 

podedujejo po pol genov od vsakega od 
staršev, in da se pri tem kombinira genetski 

material (diploidno število kromosomov) iz 

dveh različnih celic, od katerih vsaka izvira 
od enega izmed staršev. 

3,80 1,229 3,78 1,093 4,22 0,667 4,53 0,640 4,50 0,527 
5,317 

4 
0,256 

Učenci spoznajo, da pri oploditvi ženska in 

moška spolna celica prispevata po en komplet 
kromosomov, tako da nastane spojek z dvema 

kompletoma kromosomov. 

3,40 1,174 4,00 0,866 4,22 0,972 4,33 0,900 4,20 0,789 
5,492 

4 
0,240 

Učenci razumejo pomen mejoze pri 
nastajanju spolnih celic (prepolovitev števila 

kromosomov, nove kombinacije genov na 

kromosomih). 

3,20 1,033 3,44 1,236 4,33 0,500 4,27 0,884 4,20 0,919 
9,924 

4 
0,042 

Učenci spoznajo, da lahko dedno lastnost 

določa eden ali več genov in da lahko en gen 

vpliva na več kot eno lastnost organizma. 

3,20 1,229 3,22 0,667 4,22 0,667 3,93 0,961 4,20 1,033 
9,783 

4 
0,044 

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

določajo (zgradba, podoba in delovanje 

osebka), pa fenotip. 

3,50 0,707 3,44 0,726 3,67 1,414 3,67 0,724 4,00 0,943 
2,914 

4 
0,572 

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

imajo običajno po dve kopiji vsakega gena 

(dva alela) in da sta lahko alela enaka ali 
različna. 

4,10 0,994 3,44 0,882 4,22 0,972 3,93 0,704 4,30 0,675 
6,535 

4 
0,163 

Učenci razumejo, da so posamezni geni na 

točno določenem mestu na kromosomu. 

2,90 1,197 3,00 0,500 3,89 1,054 3,53 0,834 4,20 0,789 
12,373 

4 
0,015 

Učenci spoznajo, da so nekateri aleli 

dominantni, kar pomeni, da pri določanju 

fenotipa njihov vpliv prevlada nad vplivom 
drugih (recesivnih) alelov. 

3,70 0,949 3,44 1,014 4,11 1,054 4,13 0,640 4,10 0,876 
5,033 

4 
0,284 

Učenci spoznajo, da so dedne lastnosti osebka 

odvisne od tega, katere alele osebek podeduje 
od vsakega od staršev in kako ti aleli delujejo 

skupaj. 

3,60 0,966 3,44 0,882 3,89 1,269 3,87 0,915 4,20 1,033 
4,490 

4 
0,344 

Učenci razumejo osnovna načela prenašanja 

lastnosti od staršev na potomce 
(homozigotnost, heterozigotnost, 

dominantnost, recesivnost, križanci, vmesni 

znaki idr.). 

4,20 0,919 3,44 0,726 4,11 0,782 3,93 0,961 4,40 0,516 
6,635 

4 
0,156 

Učenci razumejo, da tudi okolje vpliva na 

izražanje v genih zapisanih lastnosti 

organizmov (zato se lahko isti genotip v 
različnih okoliščinah izrazi kot različen 

fenotip). 

4,10 0,994 4,11 0,782 4,11 0,928 4,00 0,756 4,30 0,675 
1,022 

4 
0,906 

Učenci razumejo prednosti in slabosti 

spolnega in nespolnega razmnoževanja v 
povezavi s stabilnimi oziroma nestabilnimi 

okoljskimi razmerami. 

3,70 1,252 4,00 1,000 4,33 0,707 3,93 0,799 4,40 0,699 
3,231 

4 
0,520 

Učenci spoznajo, da pri človeku nekatere 

dedne lastnosti določa samo en gen (npr. 

priraslost ali nepriraslost ušesnih mečic), 

večino lastnosti pa določa več genov (npr. 
barva las in oči), zato te lastnosti nimajo 

preprostih vzorcev dedovanja. 

3,00 0,943 3,22 0,441 3,67 1,000 3,40 0,828 4,10 0,876 
8,760 

4 
0,067 

Učenci na podlagi primerov iz literature 

razumejo načine dedovanja pri človeku (npr. 
barvna slepota, hemofilija) in znajo izdelati 

rodovnik. 

3,30 1,160 2,78 1,202 3,78 1,093 3,67 0,724 4,20 0,422 
11,195 

4 
0,024 

Učenci spoznajo primere uporabe 
kromosomskih analiz v medicini (npr. 

prenatalna diagnostika, downov sindrom). 

3,40 0,966 3,78 1,093 3,67 0,866 4,13 0,516 4,40 1,075 
8,098 

4 
0,088 

 

»Tabela 9 se nadaljuje.« 
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»Nadaljevanje tabele 9.« 

Biotehnologija              

Učenci spoznajo, da je človek že zelo zgodaj 
uporabljal organizme za proizvodnjo različnih 

dobrin (npr. uporaba kvasovk pri proizvodnji 

kruha, piva in vina; uporaba 
mikroorganizmov pri proizvodnji mlečnih 

izdelkov). 

4,60 0,516 4,22 0,833 4,11 0,782 4,20 0,676 4,70 0,483 
5,759 

4 
0,218 

Učenci spoznajo, da gensko spremenjeni 
organizmi poleg sebi lastnih vsebujejo tudi 

tuje ali umetno spremenjene gene. 

4,10 0,994 3,89 0,782 4,11 0,782 4,13 0,640 4,60 0,516 
4,949 

4 
0,293 

Učenci spoznajo nekaj primerov gensko 

spremenjenih organizmov. 

4,10 1,197 4,33 0,707 4,44 0,527 3,67 1,113 4,70 0,483 
8,927 

4 
0,063 

Učenci se seznanijo z možnimi pozitivnimi in 

negativnimi posledicami uporabe gensko 

spremenjenih organizmov. 

3,90 1,197 4,44 0,726 4,22 1,093 4,27 0,799 4,50 0,707 
2,087 

4 
0,720 

Učenci razumejo osnovni princip kloniranja 

(nespolno razmnoževanje). 

3,90 0,876 3,78 0,972 4,11 1,054 3,93 0,704 4,10 0,994 
1,325 

4 
0,857 

Učenci razumejo etične dileme poseganja v 

gensko zasnovo človeka in drugih 
organizmov (kloniranje, gensko spremenjeni 

organizmi ipd.). 

3,40 1,265 4,11 0,782 4,44 0,726 4,27 0,799 4,30 0,823 
5,730 

4 
0,220 

Učenci razumejo hiter razvoj genskega 
inženirstva in njegovo uporabo ter prednosti 

in omejitve njegove uporabe v biotehnologiji. 

3,20 1,135 3,78 0,833 4,22 0,833 3,93 0,704 4,20 1,033 
7,152 

4 
0,128 

Učenci spoznajo namen uporabe izvornih 

(nediferenciranih, nespecializiranih) celic v 
medicini. 

3,70 1,059 4,44 0,726 4,56 0,527 4,07 1,163 4,50 0,527 
5,231 

4 
0,264 

Evolucija              

Učenci razumejo, da je evolucija ena od 

temeljnih značilnosti življenja. 

3,50 1,179 4,11 0,928 4,11 1,269 4,07 0,884 4,40 0,843 
4,401 

4 
0,354 

Učenci spoznajo, da so genetska variabilnost 

in okoljski dejavniki vzrok za evolucijo in 
raznovrstnost organizmov. 

3,30 0,675 4,22 0,667 4,22 1,302 4,13 0,743 4,30 0,675 
11,633 

4 
0,020 

Učenci spoznajo, da naključne mutacije v 

molekuli DNA različnih osebkov povzročajo 

variabilnost določene lastnosti v populaciji. 

3,40 0,966 3,89 1,054 4,00 1,000 4,27 0,799 4,10 1,101 
5,296 

4 
0,258 

Učenci spoznajo, da zaradi mutacij nekateri 

osebki pridobijo lastnosti (alele), ki njim in 

njihovim potomcem omogočajo prednost pri 
preživetju in razmnoževanju v določenem 

okolju (naravni izbor), ter da so tako nastale 

populacije bolje prilagojene na določeno 
okolje. 

3,40 0,966 4,22 0,972 4,22 1,093 4,27 0,704 4,20 1,033 
6,390 

4 
0,172 

Učenci spoznajo, da je evolucija postopen 

proces, v katerem nove kompleksne lastnosti 
organizma nastajajo skozi mnoge generacije; 

mutacije so naključne v smislu, da niso 

usmerjene v izboljšanje organizma; naravni 
izbor ni naključen. 

3,90 0,994 3,89 0,782 4,11 0,928 4,27 0,799 4,10 0,876 
1,691 

4 
0,792 

Učenci spoznajo, da so populacije z majhno 

genetsko variabilnostjo bolj izpostavljene 

izumrtju. 

3,30 0,949 4,00 1,000 3,89 1,364 4,00 0,845 3,90 0,876 
4,163 

4 
0,384 

Učenci razumejo, da so fosili izkazi o tem, 

kako so se skozi evolucijsko zgodovino 

spreminjale oblike življenja in okoljske 
razmere. 

4,40 0,843 3,78 0,833 4,33 0,866 4,00 0,655 4,30 0,823 
4,735 

4 
0,316 

Učenci spoznajo, da dokazi na osnovi plasti 

sedimentnih kamnin in različne metode 

datiranja kažejo, da je Zemlja stara približno 
4,6 milijarde let in da obstaja življenje na 

Zemlji že več kot tri milijarde let. 

3,30 0,949 3,11 0,928 3,67 1,225 3,93 0,799 3,90 0,876 
6,201 

4 
0,185 

 

»Tabela 9 se nadaljuje.« 
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»Nadaljevanje tabele 9.« 

Učenci spoznajo nekatere hipoteze o nastanku 

življenja, ki nam omogočajo razlago nastanka 

živega po povsem naravni poti, in razumejo 
pomen vode za življenje. 

3,20 0,919 3,33 0,707 3,44 1,236 4,20 0,676 3,90 0,876 
10,091 

4 
0,039 

Učenci spoznajo, da prvotno Zemljino ozračje 

ni vsebovalo kisika, da tedaj ni bilo ozonske 
plasti in da je bilo prvo življenje anaerobno. 

3,70 1,160 3,33 0,500 3,56 1,130 4,20 0,561 4,20 0,789 
10,304 

4 
0,036 

Učenci spoznajo, da so fotosintetske 

cianobakterije začele proizvajati kisik kot 
stranski produkt fotosinteze, kar je povzročilo 

izumrtje mnogih anaerobnih vrst bakterij in 

omogočilo razvoj aerobnih organizmov. 

3,40 1,265 3,33 0,707 3,56 1,130 3,60 0,632 4,20 1,033 
4,354 

4 
0,360 

Učenci spoznajo, da imajo tudi zelo počasni 
geološki procesi velike učinke skozi dolga 

časovna obdobja (npr. spremembe v položaju 

celin, fosilni dokazi za obstoj Pangee) in 

lahko privedejo do razvoja širših skupin 

organizmov (npr. vrečarji v Avstraliji). 

2,70 0,675 3,22 0,667 3,56 1,014 3,53 0,743 3,80 0,789 
10,081 

4 
0,039 

Učenci spoznajo izkaze za to, da so se vrste v 
svoji evolucijski zgodovini spreminjale (to 

dokazujejo fosili, lahko tudi embriologija, 

zakrneli organi idr.) in da z evolucijo vrste 
nastajajo in izumirajo. 

3,60 0,966 3,33 0,707 3,78 0,972 3,80 0,561 4,00 0,816 
3,582 

4 
0,466 

Učenci spoznajo primer evolucije rezistence 

bakterij na antibiotike ali žuželk na 

insekticide. 

3,90 0,994 3,78 0,833 4,11 1,054 4,27 0,704 4,60 0,699 
5,840 

4 
0,211 

Učenci spoznajo, da so evolucijo življenja na 

Zemlji močno usmerjale tudi globalne 

katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki 
asteroidov, globalne spremembe podnebja). 

3,30 0,483 3,22 0,441 3,67 0,500 4,00 0,535 4,00 1,155 
12,093 

4 
0,017 

Učenci spoznajo, da ima vsaka vrsta omejeno 

sposobnost prilagajanja na spremembe okolja 

in da vrsta izumre, če se okolje nenadno 
preveč spremeni. 

3,30 0,675 3,67 0,866 3,44 1,333 4,07 0,704 3,90 0,876 
5,401 

4 
0,249 

Učenci spoznajo pomen geografske izolacije 

za evolucijo (npr. na primeru Darwinovih 
ščinkavcev). 

3,50 0,850 3,56 0,726 3,22 1,302 4,07 0,458 4,00 1,054 
6,926 

4 
0,140 

Učenci znajo razložiti izvor primatov in 

človeka ter sorodnost človeka z drugimi 
primati. 

3,60 0,699 3,56 0,527 3,67 1,225 3,93 0,799 4,00 0,943 
2,296 4 0,682 

 

Iz dobljenih vrednosti preizkusa Kruskal-Wallis (tabela 10) lahko ugotovimo, da pri 

vsebinskem sklopu biologija in družba med učitelji, ki so zaključili različne študijske 

programe za poučevanje biologije, ni statistično pomembnih razlik v povprečni oceni 

pomembnosti učnih ciljev znotraj tega vsebinskega sklopa. Podatkov ne moremo posplošiti na 

osnovno množico. 

Pri vsebinskem sklopu raziskovanje in poskusi so med učitelji, ki so zaključili različne 

študijske programe, pri učnem cilju »Učenci razlikujejo med spremenljivimi in kontroliranimi 

parametri pri poskusu.« statistično pomembne razlike v povprečni oceni pomembnosti tega 

učnega cilja (χ
2
 = 8,802, g = 2, p = 0,012). Podatke lahko pri tem učnem cilju posplošimo na 

osnovno množico in s tveganjem 1,2 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki so 

končali dvopredmetno biologijo (M = 4,39), v povprečju višje ocenili pomembnost tega 

učnega cilja, kot drugi učitelji. Pri drugih učnih ciljih znotraj vsebinskega sklopa raziskovanje 

in poskusi med učitelji, ki so zaključili različne študijske programe, ni statistično pomembnih 

razlik v povprečni oceni pomembnosti učnih ciljev. Podatkov ne moremo posplošiti na 

osnovno množico. 
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V okviru vsebinskih sklopov kemija živih sistemov in dedovanje med učitelji, ki so 

zaključili različne študijske programe, ni statistično pomembnih razlik v povprečni oceni 

pomembnosti učnih ciljev znotraj teh dveh vsebinskih sklopov. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico. 

Pri vsebinskem sklopu biotehnologija so med učitelji, ki so zaključili različne študijske 

programe, pri učnem cilju »Učenci razumejo hiter razvoj genskega inženirstva in njegovo 

uporabo ter prednosti in omejitve njegove uporabe v biotehnologiji.« statistično pomembne 

razlike v povprečni oceni pomembnosti tega učnega cilja (χ
2
 = 6,629, g = 2, p = 0,036). 

Podatke lahko pri tem učnem cilju posplošimo na osnovno množico in s tveganjem 3,6 % 

trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki so končali dvopredmetno biologijo (M = 

4,08), v povprečju višje ocenili pomembnost tega učnega cilja kot drugi učitelji. Pri drugih 

učnih ciljih znotraj vsebinskega sklopa biotehnologija med učitelji, ki so zaključili različne 

študijske programe, ni statistično pomembnih razlik v povprečni oceni pomembnosti učnih 

ciljev. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

V okviru vsebinskega sklopa evolucija med učitelji, ki so zaključili različne študijske 

programe, ni statistično pomembnih razlik v povprečni oceni pomembnosti učnih ciljev 

znotraj tega vsebinskega sklopa. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

 

Tabela 10: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen učiteljev o pomembnosti učnih 

ciljev ter statistična značilnost razlik med njihovimi odgovori glede na študijski program 

 

Študijski program 

Enopredmetna 

biologija 

Dvopredmetna 

biologija 

(biologija z 

vezavo) 

Drugo 
Preizkus 

Kruskal-Wallis 

Učni cilj M SD M SD M SD χ2 df p 

Biologija in družba          

Učenci spoznajo, da je biološko znanje temelj za 
medicino, veterino, farmacijo, biotehnologijo, 

kmetijstvo, gozdarstvo, živinorejo, živilsko industrijo 

itd. 

3,86 0,900 4,42 0,722 4,63 0,744 
3,949 2 0,139 

Učenci na podlagi primerov razvijajo razumevanje o 

temeljni in uporabni znanosti ter interdisciplinarnosti. 

4,00 0,816 3,97 0,822 4,63 1,061 
5,626 

2 
0,060 

Učenci spoznajo, da je biološko znanje vse 

pomembnejše za sprejemanje ustrezne nacionalne in 

mednarodne zakonodaje. 

4,00 0,816 4,08 0,912 3,38 1,847 
0,568 

2 
0,753 

Raziskovanje in poskusi          

Učenci samostojno postavljajo raziskovalna vprašanja in 

načrtujejo raziskave. 

3,57 0,535 4,29 0,694 3,75 1,581 
5,213 

2 
0,074 

Učenci znajo ovrednotiti natančnost meritev in 

ponovljivost poskusa. 

3,57 0,535 4,18 0,692 3,75 1,389 
4,227 

2 
0,121 

Učenci razlikujejo med spremenljivimi in kontroliranimi 
parametri pri poskusu. 

3,57 0,535 4,39 0,595 4,25 1,389 
8,802 

2 
0,012 

Učenci znajo izdelati ustrezen graf za prikaz podatkov in 

razviti kvantitativne trditve o odnosih med 

spremenljivkami. 

3,71 0,756 4,18 0,834 3,88 1,458 
2,252 

2 
0,324 

Učenci razlikujejo med linearnimi in nelinearnimi odnosi 
med podatki, prikazanimi na grafu. 

3,57 0,787 3,92 0,882 3,63 1,768 
1,129 

2 
0,569 

»Tabela 10 se nadaljuje.« 
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»Nadaljevanje tabele 10.« 

Kemija živih sistemov          

Učenci spoznajo, da ima ogljik osrednjo vlogo v živi 
naravi, ker ima sposobnost za tvorjenje mnogih 

kombinacij s samim seboj in z drugimi elementi. 

4,14 0,378 3,84 0,945 4,13 1,126 
1,189 

2 
0,552 

Učenci spoznajo, da so molekule v živih sistemih 

zgrajene pretežno iz ogljika, vodika, dušika, kisika, 
fosforja in žvepla. 

4,00 0,577 3,58 0,889 4,00 1,195 
2,537 

2 
0,281 

Učenci spoznajo, da organizmi vsebujejo zelo različne 

molekule, od majhnih (voda, soli) do zelo velikih 
(ogljikovi hidrati, maščobe, beljakovine, DNA). 

4,29 0,756 3,87 0,844 4,38 0,916 
3,222 

2 
0,200 

Učenci razumejo, da v organizmih neprestano potekajo 
kemijske reakcije. 

4,43 0,535 4,13 0,875 4,50 0,756 
1,512 

2 
0,470 

Dedovanje          

Učenci ponovijo zgradbo celice in razumejo, da je v 

vsaki celici (celičnem jedru) organizma dedni zapis za 
njegove lastnosti. 

4,29 0,756 4,13 0,777 4,13 0,835 
0,221 

2 
0,895 

Učenci razumejo, da je v kromosomu vsa genetska 

informacija shranjena v molekuli DNA, beljakovine pa 

pomagajo podpirati zgradbo in delovanje kromosoma 
(opomba: kromosomi so kompleksi DNA in beljakovin). 

4,43 0,535 4,11 0,764 4,00 0,926 
1,174 

2 
0,556 

Učenci razumejo, da je gen odsek molekule DNA. 
4,29 0,756 3,87 0,875 3,75 1,282 

1,346 
2 

0,510 

Učenci na podlagi opazovanja celic z obarvanimi 
kromosomi spoznajo, da v fazi med delitvami 

kromosomska DNA ni tesno zvita, zato pri opazovanju z 

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

(zato pri opazovanju z mikroskopom lahko vidimo 

posamezne kromosome). 

3,29 1,380 3,37 0,998 3,13 1,246 
0,599 

2 
0,741 

Učenci spoznajo, da je genetska informacija organizirana 

v ločene enote – kromosome. 

4,29 0,756 3,82 0,982 3,75 1,389 
1,295 

2 
0,523 

Učenci razumejo pomen odkritja zgradbe DNA 

(raziskovalci James Watson, Francis Crick in Rosalind 
Franklin) za razvoj sodobne biologije (pomemben 

mejnik v razvoju biologije). 

3,00 0,816 3,50 1,007 3,38 0,744 
1,754 

2 
0,416 

Učenci razumejo pomen natančnega podvojevanja DNA 
za prenašanje nespremenjenega genetskega zapisa iz 

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

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

enako število kromosomov istega tipa, torej enak genski 

zapis; pri diploidnem organizmu sta dva kromosoma 
istega tipa v vsaki hčerinski celici). 

3,86 0,900 4,00 0,986 3,75 1,389 
0,357 

2 
0,837 

Učenci spoznajo, da pri spolnem razmnoževanju 

nastajajo potomci, ki podedujejo po pol genov od 
vsakega od staršev, in da se pri tem kombinira genetski 

material (diploidno število kromosomov) iz dveh 

različnih celic, od katerih vsaka izvira od enega izmed 
staršev. 

4,57 0,787 4,18 0,865 4,00 1,069 
1,821 

2 
0,402 

Učenci spoznajo, da pri oploditvi ženska in moška 

spolna celica prispevata po en komplet kromosomov, 

tako da nastane spojek z dvema kompletoma 
kromosomov. 

4,00 1,155 4,11 0,924 3,88 1,126 
0,267 

2 
0,875 

Učenci razumejo pomen mejoze pri nastajanju spolnih 

celic (prepolovitev števila kromosomov, nove 
kombinacije genov na kromosomih). 

3,57 1,134 4,03 1,000 3,75 1,035 
1,615 

2 
0,446 

Učenci spoznajo, da lahko dedno lastnost določa eden ali 

več genov in da lahko en gen vpliva na več kot eno 

lastnost organizma. 

3,57 1,134 3,84 1,001 3,63 1,061 
0,702 

2 
0,704 

 

»Tabela 10 se nadaljuje.« 
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»Nadaljevanje tabele 10.« 

Učenci vedo, da zbiru vseh osebkovih genov rečemo 

genotip, zbiru lastnosti, ki jih ti geni določajo (zgradba, 

podoba in delovanje osebka), pa fenotip. 

3,29 0,488 3,68 0,989 3,88 0,641 
2,363 

2 
0,307 

Učenci spoznajo, da rastlinske in živalske celice 

vsebujejo več tisoč različnih genov, da imajo običajno 

po dve kopiji vsakega gena (dva alela) in da sta lahko 
alela enaka ali različna. 

3,86 0,900 4,03 0,788 4,00 1,195 
0,399 

2 
0,819 

Učenci razumejo, da so posamezni geni na točno 
določenem mestu na kromosomu. 

3,14 0,690 3,63 0,970 3,25 1,282 
1,686 

2 
0,430 

Učenci spoznajo, da so nekateri aleli dominantni, kar 

pomeni, da pri določanju fenotipa njihov vpliv prevlada 

nad vplivom drugih (recesivnih) alelov. 

3,71 1,113 4,03 0,822 3,63 1,061 
1,534 

2 
0,464 

Učenci spoznajo, da so dedne lastnosti osebka odvisne 
od tega, katere alele osebek podeduje od vsakega od 

staršev in kako ti aleli delujejo skupaj. 

3,43 0,787 3,92 1,024 3,63 1,061 
2,516 

2 
0,284 

Učenci razumejo osnovna načela prenašanja lastnosti od 
staršev na potomce (homozigotnost, heterozigotnost, 

dominantnost, recesivnost, križanci, vmesni znaki idr.). 

4,00 1,000 4,13 0,741 3,50 1,069 
3,088 

2 
0,214 

Učenci razumejo, da tudi okolje vpliva na izražanje v 

genih zapisanih lastnosti organizmov (zato se lahko isti 
genotip v različnih okoliščinah izrazi kot različen 

fenotip). 

4,29 0,756 4,13 0,777 3,88 0,991 
0,994 

2 
0,608 

Učenci razumejo prednosti in slabosti spolnega in 
nespolnega razmnoževanja v povezavi s stabilnimi 

oziroma nestabilnimi okoljskimi razmerami. 

3,86 1,069 4,16 0,823 3,75 1,165 
1,192 

2 
0,551 

Učenci spoznajo, da pri človeku nekatere dedne lastnosti 

določa samo en gen (npr. priraslost ali nepriraslost 
ušesnih mečic), večino lastnosti pa določa več genov 

(npr. barva las in oči), zato te lastnosti nimajo preprostih 

vzorcev dedovanja. 

3,14 0,378 3,55 0,921 3,38 1,061 
1,818 

2 
0,403 

Učenci na podlagi primerov iz literature razumejo načine 

dedovanja pri človeku (npr. barvna slepota, hemofilija) 

in znajo izdelati rodovnik. 

3,43 0,787 3,74 0,891 2,88 1,458 
3,192 

2 
0,203 

Učenci spoznajo primere uporabe kromosomskih analiz 

v medicini (npr. prenatalna diagnostika, downov 

sindrom). 

3,57 0,535 4,11 0,831 3,25 1,282 
5,670 

2 
0,059 

Biotehnologija          

Učenci spoznajo, da je človek že zelo zgodaj uporabljal 

organizme za proizvodnjo različnih dobrin (npr. uporaba 
kvasovk pri proizvodnji kruha, piva in vina; uporaba 

mikroorganizmov pri proizvodnji mlečnih izdelkov). 

4,43 0,535 4,29 0,732 4,63 0,518 
1,387 

2 
0,500 

Učenci spoznajo, da gensko spremenjeni organizmi 
poleg sebi lastnih vsebujejo tudi tuje ali umetno 

spremenjene gene. 

4,14 0,690 4,21 0,741 4,00 0,926 
0,297 

2 
0,862 

Učenci spoznajo nekaj primerov gensko spremenjenih 

organizmov. 

4,29 0,488 4,21 0,935 4,00 1,309 
0,113 

2 
0,945 

Učenci se seznanijo z možnimi pozitivnimi in 

negativnimi posledicami uporabe gensko spremenjenih 

organizmov. 

4,29 0,488 4,39 0,790 3,63 1,408 
2,886 

2 
0,236 

Učenci razumejo osnovni princip kloniranja (nespolno 

razmnoževanje). 

3,14 0,900 4,11 0,831 4,00 0,756 
5,967 

2 
0,051 

Učenci razumejo etične dileme poseganja v gensko 

zasnovo človeka in drugih organizmov (kloniranje, 
gensko spremenjeni organizmi ipd.). 

4,00 1,000 4,26 0,760 3,50 1,414 
2,558 

2 
0,278 

Učenci razumejo hiter razvoj genskega inženirstva in 

njegovo uporabo ter prednosti in omejitve njegove 

uporabe v biotehnologiji. 

3,43 0,535 4,08 0,818 3,25 1,389 
6,629 

2 
0,036 

Učenci spoznajo namen uporabe izvornih 

(nediferenciranih, nespecializiranih) celic v medicini. 

3,86 0,378 4,39 0,790 3,75 1,488 
5,281 

2 
0,071 

 

»Tabela 10 se nadaljuje.« 

 



Vrbec, M. (2019). Mnenje osnovnošolskih učiteljev biologije o učnih ciljih za biologijo v 

devetem razredu osnovne šole (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 

Ljubljana. 

40 

 
 

»Nadaljevanje tabele 10.« 

Evolucija          

Učenci razumejo, da je evolucija ena od temeljnih 
značilnosti življenja. 

4,00 0,816 4,00 0,959 4,25 1,488 
1,944 

2 
0,378 

Učenci spoznajo, da so genetska variabilnost in okoljski 

dejavniki vzrok za evolucijo in raznovrstnost 

organizmov. 

3,57 0,787 4,11 0,894 4,13 0,835 
3,053 

2 
0,217 

Učenci spoznajo, da naključne mutacije v molekuli DNA 

različnih osebkov povzročajo variabilnost določene 

lastnosti v populaciji. 

4,00 1,000 4,03 0,944 3,63 1,188 
0,825 

2 
0,662 

Učenci spoznajo, da zaradi mutacij nekateri osebki 
pridobijo lastnosti (alele), ki njim in njihovim potomcem 

omogočajo prednost pri preživetju in razmnoževanju v 
določenem okolju (naravni izbor), ter da so tako nastale 

populacije bolje prilagojene na določeno okolje. 

3,86 1,215 4,11 0,924 4,13 0,991 
0,220 

2 
0,896 

Učenci spoznajo, da je evolucija postopen proces, v 

katerem nove kompleksne lastnosti organizma nastajajo 
skozi mnoge generacije; mutacije so naključne v smislu, 

da niso usmerjene v izboljšanje organizma; naravni izbor 

ni naključen. 

4,43 0,787 4,00 0,838 4,13 0,991 
1,761 

2 
0,415 

Učenci spoznajo, da so populacije z majhno genetsko 
variabilnostjo bolj izpostavljene izumrtju. 

3,86 0,900 3,84 0,973 3,75 1,282 
0,017 

2 
0,991 

Učenci razumejo, da so fosili izkazi o tem, kako so se 

skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike življenja 
in okoljske razmere. 

4,29 0,488 4,11 0,863 4,25 0,707 
0,208 

2 
0,901 

Učenci spoznajo, da dokazi na osnovi plasti sedimentnih 

kamnin in različne metode datiranja kažejo, da je Zemlja 

stara približno 4,6 milijarde let in da obstaja življenje na 
Zemlji že več kot tri milijarde let. 

3,57 0,787 3,53 1,033 4,13 0,641 
2,629 

2 
0,269 

Učenci spoznajo nekatere hipoteze o nastanku življenja, 

ki nam omogočajo razlago nastanka živega po povsem 
naravni poti, in razumejo pomen vode za življenje. 

3,57 0,976 3,66 0,938 3,88 0,991 
0,611 

2 
0,737 

Učenci spoznajo, da prvotno Zemljino ozračje ni 

vsebovalo kisika, da tedaj ni bilo ozonske plasti in da je 

bilo prvo življenje anaerobno. 

4,43 0,535 3,79 0,843 3,63 1,188 
4,120 

2 
0,127 

Učenci spoznajo, da so fotosintetske cianobakterije 

začele proizvajati kisik kot stranski produkt fotosinteze, 

kar je povzročilo izumrtje mnogih anaerobnih vrst 
bakterij in omogočilo razvoj aerobnih organizmov. 

3,29 0,951 3,68 0,904 3,63 1,302 
1,587 

2 
0,452 

Učenci spoznajo, da imajo tudi zelo počasni geološki 

procesi velike učinke skozi dolga časovna obdobja (npr. 
spremembe v položaju celin, fosilni dokazi za obstoj 

Pangee) in lahko privedejo do razvoja širših skupin 

organizmov (npr. vrečarji v Avstraliji). 

3,14 0,690 3,37 0,852 3,63 0,916 
1,385 

2 
0,500 

Učenci spoznajo izkaze za to, da so se vrste v svoji 
evolucijski zgodovini spreminjale (to dokazujejo fosili, 

lahko tudi embriologija, zakrneli organi idr.) in da z 

evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 

3,57 0,535 3,76 0,751 3,63 1,188 
0,378 

2 
0,828 

Učenci spoznajo primer evolucije rezistence bakterij na 
antibiotike ali žuželk na insekticide. 

4,43 0,787 4,18 0,834 3,75 1,035 
2,162 

2 
0,339 

Učenci spoznajo, da so evolucijo življenja na Zemlji 

močno usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki 
vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe 

podnebja). 

3,43 0,535 3,76 0,714 3,50 0,926 
1,551 

2 
0,461 

Učenci spoznajo, da ima vsaka vrsta omejeno sposobnost 

prilagajanja na spremembe okolja in da vrsta izumre, če 
se okolje nenadno preveč spremeni. 

3,71 0,488 3,74 1,005 3,63 0,744 
0,366 

2 
0,833 

Učenci spoznajo pomen geografske izolacije za 

evolucijo (npr. na primeru Darwinovih ščinkavcev). 

3,71 0,951 3,74 0,921 3,63 0,916 
0,094 

2 
0,954 

Učenci znajo razložiti izvor primatov in človeka ter 
sorodnost človeka z drugimi primati. 

4,29 0,488 3,71 0,898 3,63 0,744 
3,688 

2 
0,158 
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Iz dobljenih vrednosti preizkusa Kruskal-Wallis (tabela 11) lahko ugotovimo, da so pri 

vsebinskem sklopu biologija in družba med učitelji z različno dolgo delovno dobo pri učnem 

cilju »Učenci na podlagi primerov razvijajo razumevanje o temeljni in uporabni znanosti ter 

interdisciplinarnosti.« statistično pomembne razlike v povprečni oceni zahtevnosti tega 

učnega cilja (χ
2
 = 18,468, g = 4, p = 0,001). Podatke lahko pri tem učnem cilju posplošimo na 

osnovno množico in s tveganjem 0,1 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki imajo 

več kot 30 let delovne dobe (M = 4,10), v povprečju višje ocenili zahtevnost tega učnega cilja 

kot drugi učitelji. Pri drugih učnih ciljih znotraj vsebinskega sklopa biologija in družba med 

učitelji z različno dolgo delovno dobo ni statistično pomembnih razlik v povprečni oceni 

zahtevnosti učnih ciljev. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

V okviru vsebinskega sklopa raziskovanje in poskusi med učitelji z različno dolgo 

delovno dobo ni statistično pomembnih razlik v povprečni oceni zahtevnosti učnih ciljev 

znotraj tega vsebinskega sklopa. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

Pri vsebinskem sklopu kemija živih sistemov so med učitelji z različno dolgo delovno 

dobo pri učnem cilju »Učenci spoznajo, da organizmi vsebujejo zelo različne molekule, od 

majhnih (voda, soli) do zelo velikih (ogljikovi hidrati, maščobe, beljakovine, DNA).« 

statistično pomembne razlike v povprečni oceni zahtevnosti tega učnega cilja (χ
2
 = 11,182,  

g = 4, p = 0,025). Podatke lahko pri tem učnem cilju posplošimo na osnovno množico in s 

tveganjem 2,5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki imajo več kot 30 let delovne 

dobe (M = 4,10), v povprečju višje ocenili zahtevnost tega učnega cilja kot drugi učitelji. Pri 

drugih učnih ciljih znotraj vsebinskega sklopa kemija živih sistemov med učitelji z različno 

dolgo delovno dobo ni statistično pomembnih razlik v povprečni oceni zahtevnosti učnih 

ciljev. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

 V okviru vsebinskih sklopov dedovanje, biotehnologija in evolucija med učitelji z 

različno dolgo delovno dobo ni statistično pomembnih razlik v povprečni oceni zahtevnosti 

učnih ciljev znotraj teh vsebinskih sklopov. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. 

Tabela 11: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen učiteljev o zahtevnosti učnih 

ciljev ter statistična značilnost razlik med njihovimi odgovori glede na delovno dobo 

 

Delovna doba  

Manj kot 5 

let 

Od 5 do 10 

let 

Od 10 do 

20 let 

Od 20 do 

30 let 

Več kot 30 

let 

Preizkus 

Kruskal-Wallis 

Učni cilj M SD M SD M SD M SD M SD χ2 df p 

Biologija in družba              

Učenci spoznajo, da je biološko znanje temelj 

za medicino, veterino, farmacijo, 

biotehnologijo, kmetijstvo, gozdarstvo, 
živinorejo, živilsko industrijo itd. 

3,20 1,229 2,67 1,118 2,00 0,707 2,67 1,113 3,30 0,949 
9,409 4 0,052 

Učenci na podlagi primerov razvijajo 

razumevanje o temeljni in uporabni znanosti 

ter interdisciplinarnosti. 

3,50 1,354 3,89 0,601 2,22 0,441 3,53 0,834 4,10 0,876 
18,468 

4 
0,001 

Učenci spoznajo, da je biološko znanje vse 

pomembnejše za sprejemanje ustrezne 

nacionalne in mednarodne zakonodaje. 

3,30 1,337 3,56 1,236 2,78 0,972 3,53 1,125 3,80 1,033 
3,873 

4 
0,423 

»Tabela 11 se nadaljuje.« 
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»Nadaljevanje tabele 11.« 

Raziskovanje in poskusi              

Učenci samostojno postavljajo raziskovalna 

vprašanja in načrtujejo raziskave. 

4,20 1,033 4,67 0,500 4,22 1,093 4,40 0,737 4,30 0,675 
1,560 

4 
0,816 

Učenci znajo ovrednotiti natančnost meritev 

in ponovljivost poskusa. 

3,90 0,876 4,22 0,833 4,33 1,000 4,20 0,862 4,50 0,707 
3,112 

4 
0,390 

Učenci razlikujejo med spremenljivimi in 
kontroliranimi parametri pri poskusu. 

3,80 0,789 4,11 0,782 4,33 0,866 4,33 0,724 4,20 0,789 
3,399 

4 
0,493 

Učenci znajo izdelati ustrezen graf za prikaz 

podatkov in razviti kvantitativne trditve o 
odnosih med spremenljivkami. 

3,90 0,994 4,00 0,707 4,11 0,928 4,33 0,724 4,30 0,675 
2,100 

4 
0,717 

Učenci razlikujejo med linearnimi in 

nelinearnimi odnosi med podatki, prikazanimi 

na grafu. 

4,10 1,101 4,22 0,972 4,22 0,833 4,33 0,816 4,40 0,843 
0,503 

4 
0,973 

Kemija živih sistemov              

Učenci spoznajo, da ima ogljik osrednjo 

vlogo v živi naravi, ker ima sposobnost za 
tvorjenje mnogih kombinacij s samim seboj 

in z drugimi elementi. 

3,70 1,059 2,89 1,269 2,78 0,667 3,13 0,640 3,70 0,949 
7,256 

4 
0,123 

Učenci spoznajo, da so molekule v živih 
sistemih zgrajene pretežno iz ogljika, vodika, 

dušika, kisika, fosforja in žvepla. 

3,20 0,919 2,67 0,866 2,67 0,866 2,93 0,799 3,40 0,843 
4,846 

4 
0,303 

Učenci spoznajo, da organizmi vsebujejo zelo 

različne molekule, od majhnih (voda, soli) do 
zelo velikih (ogljikovi hidrati, maščobe, 

beljakovine, DNA). 

3,30 0,823 2,78 0,833 2,89 1,054 2,87 0,743 4,10 0,994 
11,182 

4 
0,025 

Učenci razumejo, da v organizmih neprestano 

potekajo kemijske reakcije. 

3,00 0,943 3,11 1,167 2,67 1,225 2,80 1,014 3,80 1,033 
4,787 

4 
0,310 

Dedovanje              

Učenci ponovijo zgradbo celice in razumejo, 

da je v vsaki celici (celičnem jedru) 

organizma dedni zapis za njegove lastnosti. 

3,30 1,059 3,78 0,833 3,11 0,928 2,93 0,961 3,60 1,075 
5,482 

4 
0,240 

Učenci razumejo, da je v kromosomu vsa 
genetska informacija shranjena v molekuli 

DNA, beljakovine pa pomagajo podpirati 

zgradbo in delovanje kromosoma (opomba: 
kromosomi so kompleksi DNA in 

beljakovin). 

3,90 0,738 4,11 0,782 3,78 0,972 4,07 0,799 4,30 1,059 
2,667 

4 
0,615 

Učenci razumejo, da je gen odsek molekule 

DNA. 

3,20 1,229 4,00 0,500 3,44 1,236 3,53 1,060 3,60 1,265 
2,248 

4 
0,690 

Učenci na podlagi opazovanja celic z 
obarvanimi kromosomi spoznajo, da v fazi 

med delitvami kromosomska DNA ni tesno 

zvita, zato pri opazovanju z mikroskopom ne 
vidimo posameznih kromosomov, med 

celično delitvijo pa se kromosomska DNA 

tesno zvije (zato pri opazovanju z 
mikroskopom lahko vidimo posamezne 

kromosome). 

3,90 0,876 4,00 1,000 3,67 0,500 4,20 0,775 4,50 0,527 
6,835 

4 
0,145 

Učenci spoznajo, da je genetska informacija 

organizirana v ločene enote – kromosome. 

3,30 1,252 3,78 1,202 3,78 1,093 3,53 1,060 4,00 1,054 
2,449 

4 
0,654 

Učenci razumejo pomen odkritja zgradbe 

DNA (raziskovalci James Watson, Francis 
Crick in Rosalind Franklin) za razvoj sodobne 

biologije (pomemben mejnik v razvoju 

biologije). 

2,60 1,174 2,33 0,866 2,67 0,866 3,07 0,799 3,50 1,080 
8,267 

4 
0,082 

 

»Tabela 11 se nadaljuje.« 
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»Nadaljevanje tabele 11.« 

Učenci razumejo pomen natančnega 

podvojevanja DNA za prenašanje 

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

mitozo podvojena kromosomska DNA razdeli 

med hčerinski celici, tako da vsaka hčerinska 
celica prejme enako število kromosomov 

istega tipa, torej enak genski zapis; pri 
diploidnem organizmu sta dva kromosoma 

istega tipa v vsaki hčerinski celici). 

3,90 1,101 3,89 0,928 4,11 0,782 4,33 0,976 4,30 0,675 
2,626 

4 
0,622 

Učenci spoznajo, da pri spolnem 

razmnoževanju nastajajo potomci, ki 
podedujejo po pol genov od vsakega od 

staršev, in da se pri tem kombinira genetski 

material (diploidno število kromosomov) iz 
dveh različnih celic, od katerih vsaka izvira 

od enega izmed staršev. 

3,90 0,738 4,00 0,707 3,67 1,000 4,07 0,961 3,90 0,876 
1,326 

4 
0,857 

Učenci spoznajo, da pri oploditvi ženska in 
moška spolna celica prispevata po en komplet 

kromosomov, tako da nastane spojek z dvema 

kompletoma kromosomov. 

3,70 0,949 3,56 0,527 3,11 1,167 3,80 1,014 3,50 0,850 
3,174 

4 
0,529 

Učenci razumejo pomen mejoze pri 
nastajanju spolnih celic (prepolovitev števila 

kromosomov, nove kombinacije genov na 

kromosomih). 

4,30 0,823 3,89 1,054 4,11 1,054 4,40 0,828 4,40 0,699 
2,032 

4 
0,730 

Učenci spoznajo, da lahko dedno lastnost 

določa eden ali več genov in da lahko en gen 

vpliva na več kot eno lastnost organizma. 

4,10 1,101 3,89 0,782 4,22 0,667 4,40 0,910 4,70 0,483 
5,727 

4 
0,220 

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

določajo (zgradba, podoba in delovanje 

osebka), pa fenotip. 

3,20 1,033 3,33 0,707 3,44 1,236 3,73 1,033 4,00 1,155 
3,624 

4 
0,459 

Učenci spoznajo, da rastlinske in živalske 

celice vsebujejo več tisoč različnih genov, da 

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

različna. 

3,80 1,135 3,56 0,527 3,89 1,054 4,07 1,033 4,50 0,707 
6,397 

4 
0,171 

Učenci razumejo, da so posamezni geni na 

točno določenem mestu na kromosomu. 

3,20 0,919 3,67 0,866 3,89 1,167 3,73 0,961 4,30 0,823 
6,516 

4 
0,164 

Učenci spoznajo, da so nekateri aleli 

dominantni, kar pomeni, da pri določanju 
fenotipa njihov vpliv prevlada nad vplivom 

drugih (recesivnih) alelov. 

3,80 0,919 3,22 0,833 4,00 1,000 3,93 1,033 4,10 0,876 
4,660 

4 
0,324 

Učenci spoznajo, da so dedne lastnosti osebka 

odvisne od tega, katere alele osebek podeduje 
od vsakega od staršev in kako ti aleli delujejo 

skupaj. 

3,80 0,919 3,89 0,782 3,67 1,225 4,07 0,961 4,10 0,876 
1,391 

4 
0,846 

Učenci razumejo osnovna načela prenašanja 
lastnosti od staršev na potomce 

(homozigotnost, heterozigotnost, 

dominantnost, recesivnost, križanci, vmesni 
znaki idr.). 

4,10 0,994 4,00 0,707 4,67 0,707 4,60 0,507 4,40 0,699 
6,689 

4 
0,153 

Učenci razumejo, da tudi okolje vpliva na 

izražanje v genih zapisanih lastnosti 

organizmov (zato se lahko isti genotip v 
različnih okoliščinah izrazi kot različen 

fenotip). 

3,60 0,966 3,11 0,782 3,78 0,833 4,00 0,845 3,90 0,876 
6,764 

4 
0,149 

Učenci razumejo prednosti in slabosti 
spolnega in nespolnega razmnoževanja v 

povezavi s stabilnimi oziroma nestabilnimi 

okoljskimi razmerami. 

3,40 1,265 3,22 0,972 3,78 1,093 3,53 1,125 3,90 0,876 
2,581 

4 
0,630 
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»Nadaljevanje tabele 11.« 

Učenci spoznajo, da pri človeku nekatere 

dedne lastnosti določa samo en gen (npr. 

priraslost ali nepriraslost ušesnih mečic), 
večino lastnosti pa določa več genov (npr. 

barva las in oči), zato te lastnosti nimajo 

preprostih vzorcev dedovanja. 

3,50 1,080 3,44 0,882 4,22 0,667 4,07 1,033 4,20 0,789 
6,082 

4 
0,193 

Učenci na podlagi primerov iz literature 

razumejo načine dedovanja pri človeku (npr. 

barvna slepota, hemofilija) in znajo izdelati 
rodovnik. 

3,80 1,033 4,33 0,707 4,33 0,866 4,27 0,961 4,50 0,850 
3,352 

4 
0,501 

Učenci spoznajo primere uporabe 

kromosomskih analiz v medicini (npr. 
prenatalna diagnostika, downov sindrom). 

3,60 1,075 3,89 0,601 3,78 1,093 3,80 1,014 4,00 0,816 
0,680 

4 
0,954 

Biotehnologija            
4 

 

Učenci spoznajo, da je človek že zelo zgodaj 
uporabljal organizme za proizvodnjo različnih 

dobrin (npr. uporaba kvasovk pri proizvodnji 

kruha, piva in vina; uporaba 
mikroorganizmov pri proizvodnji mlečnih 

izdelkov). 

3,10 0,994 2,11 0,928 3,11 0,928 3,33 0,976 3,50 1,179 
9,312 

4 
0,054 

Učenci spoznajo, da gensko spremenjeni 
organizmi poleg sebi lastnih vsebujejo tudi 

tuje ali umetno spremenjene gene. 

3,50 1,080 2,78 0,833 3,78 0,972 3,33 0,976 3,70 0,823 
6,654 

4 
0,155 

Učenci spoznajo nekaj primerov gensko 

spremenjenih organizmov. 

3,20 1,549 2,89 1,054 3,78 0,441 3,07 1,280 3,20 1,398 
3,214 

4 
0,524 

Učenci se seznanijo z možnimi pozitivnimi in 

negativnimi posledicami uporabe gensko 

spremenjenih organizmov. 

3,90 0,994 3,11 1,167 4,00 1,000 3,60 0,986 3,70 1,059 
3,800 

4 
0,434 

Učenci razumejo osnovni princip kloniranja 

(nespolno razmnoževanje). 

3,80 0,789 3,67 0,707 4,00 0,707 3,73 0,884 4,40 0,843 
5,284 

4 
0,259 

Učenci razumejo etične dileme poseganja v 

gensko zasnovo človeka in drugih 

organizmov (kloniranje, gensko spremenjeni 

organizmi ipd.). 

3,80 0,919 3,56 1,014 4,11 0,928 3,80 0,941 3,90 0,738 
1,369 

4 
0,850 

Učenci razumejo hiter razvoj genskega 

inženirstva in njegovo uporabo ter prednosti 
in omejitve njegove uporabe v biotehnologiji. 

4,00 0,816 3,56 1,014 4,22 1,093 3,80 0,941 4,40 0,843 
5,115 

4 
0,276 

Učenci spoznajo namen uporabe izvornih 

(nediferenciranih, nespecializiranih) celic v 
medicini. 

3,70 0,949 3,67 1,118 4,33 0,707 4,13 0,915 4,40 0,843 
4,842 

4 
0,304 

Evolucija              

Učenci razumejo, da je evolucija ena od 
temeljnih značilnosti življenja. 

3,30 1,160 3,22 0,667 3,22 1,481 3,20 0,862 3,80 1,135 
2,069 

4 
0,723 

Učenci spoznajo, da so genetska variabilnost 

in okoljski dejavniki vzrok za evolucijo in 
raznovrstnost organizmov. 

4,50 0,707 3,22 0,667 3,89 0,928 3,93 0,884 3,90 1,101 
9,344 

4 
0,053 

Učenci spoznajo, da naključne mutacije v 

molekuli DNA različnih osebkov povzročajo 

variabilnost določene lastnosti v populaciji. 

4,20 1,033 3,67 1,000 3,89 1,269 4,07 0,961 4,10 1,101 
1,730 

4 
0,785 

Učenci spoznajo, da zaradi mutacij nekateri 

osebki pridobijo lastnosti (alele), ki njim in 

njihovim potomcem omogočajo prednost pri 
preživetju in razmnoževanju v določenem 

okolju (naravni izbor), ter da so tako nastale 

populacije bolje prilagojene na določeno 
okolje. 

4,10 0,994 3,78 0,972 4,33 0,866 4,00 0,655 4,40 0,699 
3,780 

4 
0,437 

Učenci spoznajo, da je evolucija postopen 

proces, v katerem nove kompleksne lastnosti 

organizma nastajajo skozi mnoge generacije; 
mutacije so naključne v smislu, da niso 

usmerjene v izboljšanje organizma; naravni 

izbor ni naključen. 

4,00 1,054 3,56 0,882 3,78 1,202 3,60 1,957 4,30 0,949 
4,069 

4 
0,397 

»Tabela 11 se nadaljuje.« 
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»Nadaljevanje tabele 11.« 

Učenci spoznajo, da so populacije z majhno 

genetsko variabilnostjo bolj izpostavljene 

izumrtju. 

3,60 1,174 3,56 0,726 3,67 0,866 3,73 0,799 3,80 1,135 
0,510 

4 
0,973 

Učenci razumejo, da so fosili izkazi o tem, 

kako so se skozi evolucijsko zgodovino 

spreminjale oblike življenja in okoljske 
razmere. 

3,10 1,197 2,89 0,601 3,11 0,601 3,20 0,862 3,40 1,075 
1,430 

4 
0,839 

Učenci spoznajo, da dokazi na osnovi plasti 

sedimentnih kamnin in različne metode 
datiranja kažejo, da je Zemlja stara približno 

4,6 milijarde let in da obstaja življenje na 

Zemlji že več kot tri milijarde let. 

3,00 0,816 2,78 0,667 3,33 1,000 3,20 1,014 3,40 0,843 
3,298 

4 
0,509 

Učenci spoznajo nekatere hipoteze o nastanku 
življenja, ki nam omogočajo razlago nastanka 

živega po povsem naravni poti, in razumejo 

pomen vode za življenje. 

3,40 0,699 2,78 0,441 3,56 0,882 3,00 0,655 3,60 0,843 
8,791 

4 
0,067 

Učenci spoznajo, da prvotno Zemljino ozračje 

ni vsebovalo kisika, da tedaj ni bilo ozonske 

plasti in da je bilo prvo življenje anaerobno. 

3,30 1,160 2,78 0,667 3,33 1,323 3,20 0,676 3,40 1,265 
2,098 

4 
0,718 

Učenci spoznajo, da so fotosintetske 
cianobakterije začele proizvajati kisik kot 

stranski produkt fotosinteze, kar je povzročilo 

izumrtje mnogih anaerobnih vrst bakterij in 
omogočilo razvoj aerobnih organizmov. 

3,40 0,966 2,78 0,441 3,44 1,130 2,87 0,834 3,40 0,843 
5,768 

4 
0,217 

Učenci spoznajo, da imajo tudi zelo počasni 

geološki procesi velike učinke skozi dolga 
časovna obdobja (npr. spremembe v položaju 

celin, fosilni dokazi za obstoj Pangee) in 

lahko privedejo do razvoja širših skupin 
organizmov (npr. vrečarji v Avstraliji). 

3,30 0,823 3,11 0,601 3,78 1,093 3,13 0,834 3,60 0,966 
3,961 

4 
0,411 

Učenci spoznajo izkaze za to, da so se vrste v 

svoji evolucijski zgodovini spreminjale (to 

dokazujejo fosili, lahko tudi embriologija, 
zakrneli organi idr.) in da z evolucijo vrste 

nastajajo in izumirajo. 

3,40 1,075 3,00 0,500 3,44 1,130 3,13 0,834 3,50 0,972 
1,854 

4 
0,763 

Učenci spoznajo primer evolucije rezistence 
bakterij na antibiotike ali žuželk na 

insekticide. 

3,50 1,354 3,78 0,833 3,67 1,000 3,73 0,884 3,90 0,994 
0,752 

4 
0,945 

Učenci spoznajo, da so evolucijo življenja na 
Zemlji močno usmerjale tudi globalne 

katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki 

asteroidov, globalne spremembe podnebja). 

3,10 0,994 3,00 0,707 3,44 0,726 3,00 0,535 3,70 0,823 
6,526 

4 
0,163 

Učenci spoznajo, da ima vsaka vrsta omejeno 
sposobnost prilagajanja na spremembe okolja 

in da vrsta izumre, če se okolje nenadno 

preveč spremeni. 

3,50 1,080 2,78 0,441 3,33 1,323 3,27 0,884 3,70 0,949 
4,549 

4 
0,337 

Učenci spoznajo pomen geografske izolacije 

za evolucijo (npr. na primeru Darwinovih 

ščinkavcev). 

3,80 0,789 3,11 0,601 3,22 0,972 3,27 0,799 3,80 0,789 
6,259 

4 
0,181 

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

primati. 

3,30 1,337 3,22 0,667 3,33 0,707 3,87 0,990 3,80 1,033 
4,050 

4 
0,399 

 

Iz dobljenih vrednosti preizkusa Kruskal-Wallis (tabela 12) lahko ugotovimo, da so pri 

vsebinskem sklopu biologija in družba med učitelji, ki so zaključili različne študijske 

programe za poučevanje biologije, statistično pomembne razlike v povprečni oceni 

zahtevnosti naslednjih dveh učnih ciljev: »Učenci spoznajo, da je biološko znanje temelj za 

medicino, veterino, farmacijo, biotehnologijo, kmetijstvo, gozdarstvo, živinorejo, živilsko 

industrijo itd.« (χ
2 

= 7,199, g = 2, p = 0,027) in »Učenci spoznajo, da je biološko znanje vse 

pomembnejše za sprejemanje ustrezne nacionalne in mednarodne zakonodaje.« (χ
2 

= 7,028, g 

= 2, p = 0,030). Podatke lahko pri obeh navedenih učnih ciljih posplošimo na osnovno 
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množico. Pri učnem cilju »Učenci spoznajo, da je biološko znanje temelj za medicino, 

veterino, farmacijo, biotehnologijo, kmetijstvo, gozdarstvo, živinorejo, živilsko industrijo 

itd.« s tveganjem 2,7 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki so končali druge 

študijske programe (M = 3,88), v povprečju višje ocenili zahtevnost tega učnega cilja kot 

drugi učitelji. Pri učnem cilju »Učenci spoznajo, da je biološko znanje vse pomembnejše za 

sprejemanje ustrezne nacionalne in mednarodne zakonodaje.« s tveganjem 3,0 % trdimo, da bi 

tudi v osnovni množici učitelji, ki so končali druge študijske programe (M = 4,25), v 

povprečju višje ocenili zahtevnost tega učnega cilja kot drugi učitelji. Pri drugem učnem cilju 

vsebinskega sklopa biologija in družba med učitelji, ki so zaključili različne študijske 

programe, ni statistično pomembnih razlik v povprečni oceni zahtevnosti tega učnega cilja. 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

Pri vsebinskem sklopu raziskovanje in poskusi se med učitelji, ki so zaključili različne 

študijske programe, pri učnem cilju »Učenci samostojno postavljajo raziskovalna vprašanja in 

načrtujejo raziskave.« pojavljajo statistično pomembne razlike v povprečni oceni zahtevnosti 

tega učnega cilja (χ
2
 = 7,719, g = 2, p = 0,021). Podatke lahko v primeru tega učnega cilja 

posplošimo na osnovno množico in s tveganjem 2,1 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici 

učitelji, ki so končali druge študijske programe (M = 5,00), v povprečju višje ocenili 

zahtevnost tega učnega cilja kot ostali učitelji. Pri ostalih učnih ciljih znotraj vsebinskega 

sklopa raziskovanje in poskusi se med učitelji, ki so zaključili različne študijske programe, ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v povprečni oceni zahtevnosti učnih ciljev. Podatkov 

ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

V okviru vsebinskega sklopa kemija živih sistemov med učitelji, ki so zaključili 

različne študijske programe, ni statistično pomembnih razlik v povprečni oceni zahtevnosti 

učnih ciljev znotraj tega vsebinskega sklopa. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. 

Pri vsebinskem sklopu dedovanje so med učitelji, ki so zaključili različne študijske 

programe, pri učnem cilju »Učenci razumejo prednosti in slabosti spolnega in nespolnega 

razmnoževanja v povezavi s stabilnimi oziroma nestabilnimi okoljskimi razmerami.«, 

statistično pomembne razlike v povprečni oceni zahtevnosti tega učnega cilja (χ
2
 = 11,124,  

g = 2, p = 0,004). Podatke lahko pri tem učnem cilju posplošimo na osnovno množico in s 

tveganjem 0,4 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki so končali druge študijske 

programe (M = 4,50), v povprečju višje ocenili zahtevnost tega učnega cilja kot drugi učitelji. 

Pri drugih učnih ciljih znotraj vsebinskega sklopa dedovanje med učitelji, ki so zaključili 

različne študijske programe, ni statistično pomembnih razlik v povprečni oceni zahtevnosti 

učnih ciljev. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

V okviru vsebinskega sklopa biotehnologija med učitelji, ki so zaključili različne 

študijske programe, so statistično pomembne razlike v povprečni oceni zahtevnosti naslednjih 

dveh učnih ciljev: »Učenci spoznajo, da gensko spremenjeni organizmi poleg sebi lastnih 

vsebujejo tudi tuje ali umetno spremenjene gene.« (χ
2 

= 6,312, g = 2, p = 0,043) in »Učenci 

razumejo etične dileme poseganja v gensko zasnovo človeka in drugih organizmov 

(kloniranje, gensko spremenjeni organizmi ipd.).« (χ
2 

= 6,076, g = 2, p = 0,048). Podatke 

lahko pri obeh navedenih učnih ciljih posplošimo na osnovno množico. V primeru učnega 
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cilja »Učenci spoznajo, da gensko spremenjeni organizmi poleg sebi lastnih vsebujejo tudi 

tuje ali umetno spremenjene gene.« s tveganjem 4,3 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici 

učitelji, ki so končali druge študijske programe (M = 4,13), v povprečju višje ocenili 

zahtevnost tega učnega cilja kot drugi dve skupini učiteljev. Pri učnem cilju »Učenci 

razumejo etične dileme poseganja v gensko zasnovo človeka in drugih organizmov 

(kloniranje, gensko spremenjeni organizmi ipd.).« s tveganjem 4,8 % trdimo, da bi tudi v 

osnovni množici učitelji, ki so končali druge študijske programe (M = 4,50), v povprečju višje 

ocenili zahtevnost tega učnega cilja kot drugi dve skupini učiteljev. Pri drugih učnih ciljih 

znotraj vsebinskega sklopa biotehnologija med učitelji, ki so zaključili različne študijske 

programe, ni statistično pomembnih razlik v povprečni oceni zahtevnosti učnih ciljev. 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

Pri vsebinskem sklopu evolucija so med učitelji, ki so zaključili različne študijske 

programe, statistično pomembne razlike v povprečni oceni zahtevnosti naslednjih učnih 

ciljev: »Učenci spoznajo, da so genetska variabilnost in okoljski dejavniki vzrok za evolucijo 

in raznovrstnost organizmov.« (χ
2 

= 6,480, g = 2, p = 0,039); »Učenci spoznajo, da naključne 

mutacije v molekuli DNA različnih osebkov povzročajo variabilnost določene lastnosti v 

populaciji.« (χ
2 

= 9,677, g = 2, p = 0,008); »Učenci spoznajo, da so fotosintetske 

cianobakterije začele proizvajati kisik kot stranski produkt fotosinteze, kar je povzročilo 

izumrtje mnogih anaerobnih vrst bakterij in omogočilo razvoj aerobnih organizmov.« (χ
2 

= 

6,091, g = 2, p = 0,048); »Učenci spoznajo pomen geografske izolacije za evolucijo (npr. na 

primeru Darwinovih ščinkavcev).« (χ
2 

= 11,556, g = 2, p = 0,003). Podatke lahko v primeru 

vseh navedenih učnih ciljev posplošimo na osnovno množico. Pri učnem cilju »Učenci 

spoznajo, da so genetska variabilnost in okoljski dejavniki vzrok za evolucijo in raznovrstnost 

organizmov.« s tveganjem 3,9 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki so končali 

enopredmetno biologijo (M = 4,57), v povprečju višje ocenili zahtevnost tega učnega cilja kot 

drugi učitelji. Pri učnem cilju »Učenci spoznajo, da naključne mutacije v molekuli DNA 

različnih osebkov povzročajo variabilnost določene lastnosti v populaciji.« s tveganjem 0,8 % 

trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki so končali druge študijske programe (M = 

4,75), v povprečju višje ocenili zahtevnost tega učnega cilja kot učitelji v drugih dveh 

skupinah. Pri učnem cilju »Učenci spoznajo, da so fotosintetske cianobakterije začele 

proizvajati kisik kot stranski produkt fotosinteze, kar je povzročilo izumrtje mnogih 

anaerobnih vrst bakterij in omogočilo razvoj aerobnih organizmov.« s tveganjem 4,8 % 

trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji, ki so zaključili druge študijske programe (M = 

4,00), v povprečju višje ocenili zahtevnost tega učnega cilja kot učitelji v drugih dveh 

skupinah. V primeru učnega cilja »Učenci spoznajo pomen geografske izolacije za evolucijo 

(npr. na primeru Darwinovih ščinkavcev).« s tveganjem 0,3 % trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici učitelji, ki so končali enopredmetno biologijo (M = 4,00), in učitelji, ki so zaključili 

druge študijske programe (M = 4,00), v povprečju višje ocenili zahtevnost tega učnega cilja 

kot učitelji, ki so končali dvopredmetno biologijo. Pri drugih učnih ciljih znotraj vsebinskega 

sklopa evolucija med učitelji, ki so zaključili različne študijske programe, ni statistično 

pomembnih razlik v povprečni oceni zahtevnosti učnih ciljev. Podatkov ne moremo posplošiti 

na osnovno množico. 
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Tabela 12: Aritmetične sredine in standardne deviacije ocen učiteljev o zahtevnosti učnih 

ciljev ter statistična značilnost razlik med njihovimi odgovori glede na študijski program 

 

Študijski program 

Enopredmetna 

biologija 

Dvopredmetna 

biologija 

(biologija z 

vezavo) 

Drugo 
Preizkus 

Kruskal-Wallis 

Učni cilj M SD M SD M SD χ2 df p 

Biologija in družba          

Učenci spoznajo, da je biološko znanje temelj za 

medicino, veterino, farmacijo, biotehnologijo, 
kmetijstvo, gozdarstvo, živinorejo, živilsko industrijo 

itd. 

2,71 1,113 2,55 0,891 3,88 1,458 
7,199 2 0,027 

Učenci na podlagi primerov razvijajo razumevanje o 

temeljni in uporabni znanosti ter interdisciplinarnosti. 

3,29 0,488 3,37 0,998 4,13 1,458 
4,552 

2 
0,103 

Učenci spoznajo, da je biološko znanje vse 
pomembnejše za sprejemanje ustrezne nacionalne in 

mednarodne zakonodaje. 

3,71 0,488 3,18 1,087 4,25 1,488 
7,028 

2 
0,030 

Raziskovanje in poskusi          

Učenci samostojno postavljajo raziskovalna vprašanja in 

načrtujejo raziskave. 

4,29 0,488 4,24 0,883 5,00 0,000 
7,719 

2 
0,021 

Učenci znajo ovrednotiti natančnost meritev in 

ponovljivost poskusa. 

4,00 0,577 4,26 0,860 4,25 1,035 
1,363 

2 
0,506 

Učenci razlikujejo med spremenljivimi in kontroliranimi 

parametri pri poskusu. 

4,14 0,378 4,13 0,811 4,38 0,916 
0,868 

2 
0,648 

Učenci znajo izdelati ustrezen graf za prikaz podatkov in 
razviti kvantitativne trditve o odnosih med 

spremenljivkami. 

4,14 0,378 4,08 0,818 4,50 0,926 
2,393 

2 
0,302 

Učenci razlikujejo med linearnimi in nelinearnimi 

odnosi med podatki, prikazanimi na grafu. 

4,14 0,690 4,24 0,913 4,50 0,926 
1,270 

2 
0,530 

Kemija živih sistemov          

Učenci spoznajo, da ima ogljik osrednjo vlogo v živi 

naravi, ker ima sposobnost za tvorjenje mnogih 
kombinacij s samim seboj in z drugimi elementi. 

3,57 0,787 3,08 0,882 3,75 1,282 
3,700 

2 
0,157 

Učenci spoznajo, da so molekule v živih sistemih 

zgrajene pretežno iz ogljika, vodika, dušika, kisika, 
fosforja in žvepla. 

3,14 0,690 2,87 0,875 3,38 0,916 
2,390 

2 
0,303 

Učenci spoznajo, da organizmi vsebujejo zelo različne 

molekule, od majhnih (voda, soli) do zelo velikih 

(ogljikovi hidrati, maščobe, beljakovine, DNA). 

3,14 0,690 3,08 0,997 3,63 1,061 
1,983 

2 
0,317 

Učenci razumejo, da v organizmih neprestano potekajo 
kemijske reakcije. 

2,71 0,951 3,08 1,075 3,25 1,389 
0,922 

2 
0,631 

Dedovanje          

Učenci ponovijo zgradbo celice in razumejo, da je v 

vsaki celici (celičnem jedru) organizma dedni zapis za 

njegove lastnosti. 

2,71 0,951 3,29 0,956 3,88 0,991 
5,137 

2 
0,077 

Učenci razumejo, da je v kromosomu vsa genetska 
informacija shranjena v molekuli DNA, beljakovine pa 

pomagajo podpirati zgradbo in delovanje kromosoma 
(opomba: kromosomi so kompleksi DNA in beljakovin). 

3,43 0,787 4,18 0,801 3,88 0,991 
4,780 

2 
0,092 

Učenci razumejo, da je gen odsek molekule DNA. 
3,43 1,134 3,58 1,004 3,50 1,512 

0,112 
2 

0,946 

 

»Tabela 12 se nadaljuje.« 
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Učenci na podlagi opazovanja celic z obarvanimi 

kromosomi spoznajo, da v fazi med delitvami 

kromosomska DNA ni tesno zvita, zato pri opazovanju z 
mikroskopom ne vidimo posameznih kromosomov, med 

celično delitvijo pa se kromosomska DNA tesno zvije 

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

4,00 0,816 4,11 0,727 4,00 1,069 
0,107 

2 
0,948 

Učenci spoznajo, da je genetska informacija 

organizirana v ločene enote – kromosome. 

3,14 1,069 3,79 0,991 3,50 1,604 
2,154 

2 
0,341 

Učenci razumejo pomen odkritja zgradbe DNA 

(raziskovalci James Watson, Francis Crick in Rosalind 

Franklin) za razvoj sodobne biologije (pomemben 
mejnik v razvoju biologije). 

3,00 1,000 2,74 0,921 3,38 1,302 
1,882 

2 
0,390 

Učenci razumejo pomen natančnega podvojevanja DNA 

za prenašanje nespremenjenega genetskega zapisa iz 

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

mitozo podvojena kromosomska DNA razdeli med 

hčerinski celici, tako da vsaka hčerinska celica prejme 
enako število kromosomov istega tipa, torej enak genski 

zapis; pri diploidnem organizmu sta dva kromosoma 

istega tipa v vsaki hčerinski celici). 

4,57 0,787 4,13 0,811 3,75 1,282 
2,640 

2 
0,267 

Učenci spoznajo, da pri spolnem razmnoževanju 
nastajajo potomci, ki podedujejo po pol genov od 

vsakega od staršev, in da se pri tem kombinira genetski 

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

staršev. 

4,29 0,756 3,87 0,844 3,88 0,991 
1,434 

2 
0,488 

Učenci spoznajo, da pri oploditvi ženska in moška 
spolna celica prispevata po en komplet kromosomov, 

tako da nastane spojek z dvema kompletoma 

kromosomov. 

3,43 0,976 3,61 0,916 3,50 1,069 
0,350 

2 
0,839 

Učenci razumejo pomen mejoze pri nastajanju spolnih 
celic (prepolovitev števila kromosomov, nove 

kombinacije genov na kromosomih). 

4,57 0,535 4,21 0,875 4,13 1,126 
0,834 

2 
0,659 

Učenci spoznajo, da lahko dedno lastnost določa eden ali 
več genov in da lahko en gen vpliva na več kot eno 

lastnost organizma. 

4,71 0,488 4,18 0,865 4,38 0,916 
2,431 

2 
0,297 

Učenci vedo, da zbiru vseh osebkovih genov rečemo 
genotip, zbiru lastnosti, ki jih ti geni določajo (zgradba, 

podoba in delovanje osebka), pa fenotip. 

3,14 0,690 3,55 1,108 4,00 0,926 
2,623 

2 
0,269 

Učenci spoznajo, da rastlinske in živalske celice 

vsebujejo več tisoč različnih genov, da imajo običajno 
po dve kopiji vsakega gena (dva alela) in da sta lahko 

alela enaka ali različna. 

4,57 0,535 3,82 0,982 4,25 0,886 
4,383 

2 
0,112 

Učenci razumejo, da so posamezni geni na točno 

določenem mestu na kromosomu. 

3,86 0,900 3,76 0,943 3,63 1,302 
0,131 

2 
0,936 

Učenci spoznajo, da so nekateri aleli dominantni, kar 

pomeni, da pri določanju fenotipa njihov vpliv prevlada 
nad vplivom drugih (recesivnih) alelov. 

3,86 0,690 3,82 0,955 3,88 1,246 
0,040 

2 
0,980 

Učenci spoznajo, da so dedne lastnosti osebka odvisne 

od tega, katere alele osebek podeduje od vsakega od 

staršev in kako ti aleli delujejo skupaj. 

4,14 0,900 3,79 0,935 4,38 0,916 
2,984 

2 
0,225 

Učenci razumejo osnovna načela prenašanja lastnosti od 

staršev na potomce (homozigotnost, heterozigotnost, 

dominantnost, recesivnost, križanci, vmesni znaki idr.). 

4,57 0,535 4,32 0,775 4,50 0,756 
0,827 

2 
0,661 

Učenci razumejo, da tudi okolje vpliva na izražanje v 
genih zapisanih lastnosti organizmov (zato se lahko isti 

genotip v različnih okoliščinah izrazi kot različen 

fenotip). 

3,71 0,756 3,61 0,855 4,25 1,035 
2,870 

2 
0,238 

Učenci razumejo prednosti in slabosti spolnega in 

nespolnega razmnoževanja v povezavi s stabilnimi 

oziroma nestabilnimi okoljskimi razmerami. 

4,14 0,690 3,26 1,005 4,50 0,926 
11,124 

2 
0,004 

 

»Tabela 12 se nadaljuje.« 



Vrbec, M. (2019). Mnenje osnovnošolskih učiteljev biologije o učnih ciljih za biologijo v 

devetem razredu osnovne šole (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 

Ljubljana. 

50 

 
 

»Nadaljevanje tabele 12.« 

Učenci spoznajo, da pri človeku nekatere dedne lastnosti 

določa samo en gen (npr. priraslost ali nepriraslost 

ušesnih mečic), večino lastnosti pa določa več genov 
(npr. barva las in oči), zato te lastnosti nimajo preprostih 

vzorcev dedovanja. 

4,14 1,069 3,79 0,935 4,25 0,886 
2,296 

2 
0,317 

Učenci na podlagi primerov iz literature razumejo načine 
dedovanja pri človeku (npr. barvna slepota, hemofilija) 

in znajo izdelati rodovnik. 

4,43 0,535 4,13 0,963 4,63 0,744 
2,146 

2 
0,342 

Učenci spoznajo primere uporabe kromosomskih analiz 
v medicini (npr. prenatalna diagnostika, downov 

sindrom). 

4,14 0,690 3,63 0,913 4,38 0,916 
5,302 

2 
0,071 

Biotehnologija          

Učenci spoznajo, da je človek že zelo zgodaj uporabljal 

organizme za proizvodnjo različnih dobrin (npr. uporaba 

kvasovk pri proizvodnji kruha, piva in vina; uporaba 
mikroorganizmov pri proizvodnji mlečnih izdelkov). 

3,43 1,134 2,95 1,012 3,38 1,302 
1,580 

2 
0,454 

Učenci spoznajo, da gensko spremenjeni organizmi 

poleg sebi lastnih vsebujejo tudi tuje ali umetno 
spremenjene gene. 

3,71 0,951 3,21 0,905 4,13 0,991 
6,312 

2 
0,043 

Učenci spoznajo nekaj primerov gensko spremenjenih 
organizmov. 

3,57 1,134 3,00 1,115 3,88 1,553 
4,266 

2 
0,118 

Učenci se seznanijo z možnimi pozitivnimi in 
negativnimi posledicami uporabe gensko spremenjenih 

organizmov. 

3,71 0,951 3,53 1,006 4,25 1,165 
3,592 

2 
0,166 

Učenci razumejo osnovni princip kloniranja (nespolno 
razmnoževanje). 

4,14 0,690 3,79 0,777 4,25 1,035 
2,638 

2 
0,267 

Učenci razumejo etične dileme poseganja v gensko 

zasnovo človeka in drugih organizmov (kloniranje, 

gensko spremenjeni organizmi ipd.). 

4,00 1,000 3,66 0,847 4,50 0,756 
6,076 

2 
0,048 

Učenci razumejo hiter razvoj genskega inženirstva in 
njegovo uporabo ter prednosti in omejitve njegove 

uporabe v biotehnologiji. 

3,86 0,690 3,97 0,944 4,13 1,246 
0,635 

2 
0,728 

Učenci spoznajo namen uporabe izvornih 
(nediferenciranih, nespecializiranih) celic v medicini. 

4,29 0,756 3,95 0,957 4,38 0,916 
1,813 

2 
0,404 

Evolucija          

Učenci razumejo, da je evolucija ena od temeljnih 
značilnosti življenja. 

3,86 0,900 3,24 0,998 3,38 1,408 
2,183 

2 
0,336 

Učenci spoznajo, da so genetska variabilnost in okoljski 

dejavniki vzrok za evolucijo in raznovrstnost 

organizmov. 

4,57 0,535 3,71 0,927 4,25 0,886 
6,480 

2 
0,039 

Učenci spoznajo, da naključne mutacije v molekuli 

DNA različnih osebkov povzročajo variabilnost 

določene lastnosti v populaciji. 

4,57 0,787 3,74 1,032 4,75 0,707 
9,677 

2 
0,008 

Učenci spoznajo, da zaradi mutacij nekateri osebki 
pridobijo lastnosti (alele), ki njim in njihovim potomcem 

omogočajo prednost pri preživetju in razmnoževanju v 

določenem okolju (naravni izbor), ter da so tako nastale 
populacije bolje prilagojene na določeno okolje. 

4,43 0,535 4,00 0,838 4,38 0,916 
2,596 

2 
0,273 

Učenci spoznajo, da je evolucija postopen proces, v 

katerem nove kompleksne lastnosti organizma nastajajo 
skozi mnoge generacije; mutacije so naključne v smislu, 

da niso usmerjene v izboljšanje organizma; naravni izbor 

ni naključen. 

4,00 1,000 3,66 1,457 4,50 0,756 
4,132 

2 
0,127 

Učenci spoznajo, da so populacije z majhno genetsko 
variabilnostjo bolj izpostavljene izumrtju. 

3,57 0,976 3,63 0,883 4,00 1,069 
1,358 

2 
0,507 

Učenci razumejo, da so fosili izkazi o tem, kako so se 

skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike življenja 

in okoljske razmere. 

3,43 1,272 3,11 0,798 3,13 0,991 
0,327 

2 
0,849 

Učenci spoznajo, da dokazi na osnovi plasti sedimentnih 

kamnin in različne metode datiranja kažejo, da je Zemlja 

stara približno 4,6 milijarde let in da obstaja življenje na 
Zemlji že več kot tri milijarde let. 

3,29 1,380 3,05 0,804 3,50 0,756 
1,822 

2 
0,402 

»Tabela 12 se nadaljuje.« 
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Učenci spoznajo nekatere hipoteze o nastanku življenja, 

ki nam omogočajo razlago nastanka živega po povsem 

naravni poti, in razumejo pomen vode za življenje. 

3,29 0,756 3,18 0,652 3,50 1,195 
1,066 

2 
0,587 

Učenci spoznajo, da prvotno Zemljino ozračje ni 

vsebovalo kisika, da tedaj ni bilo ozonske plasti in da je 

bilo prvo življenje anaerobno. 

3,43 0,976 3,05 0,957 3,75 1,165 
3,371 

2 
0,185 

Učenci spoznajo, da so fotosintetske cianobakterije 
začele proizvajati kisik kot stranski produkt fotosinteze, 

kar je povzročilo izumrtje mnogih anaerobnih vrst 
bakterij in omogočilo razvoj aerobnih organizmov. 

3,00 0,577 3,00 0,805 4,00 1,069 
6,091 

2 
0,048 

Učenci spoznajo, da imajo tudi zelo počasni geološki 

procesi velike učinke skozi dolga časovna obdobja (npr. 

spremembe v položaju celin, fosilni dokazi za obstoj 
Pangee) in lahko privedejo do razvoja širših skupin 

organizmov (npr. vrečarji v Avstraliji). 

3,14 0,690 3,32 0,842 3,75 1,165 
1,401 

2 
0,486 

Učenci spoznajo izkaze za to, da so se vrste v svoji 

evolucijski zgodovini spreminjale (to dokazujejo fosili, 

lahko tudi embriologija, zakrneli organi idr.) in da z 

evolucijo vrste nastajajo in izumirajo. 

3,57 0,976 3,11 0,831 3,88 0,991 
5,127 

2 
0,077 

Učenci spoznajo primer evolucije rezistence bakterij na 
antibiotike ali žuželk na insekticide. 

4,29 0,756 3,53 0,979 4,13 0,991 
4,891 

2 
0,087 

Učenci spoznajo, da so evolucijo življenja na Zemlji 

močno usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki 

vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe 
podnebja). 

3,14 0,690 3,16 0,718 3,63 1,061 
1,641 

2 
0,440 

Učenci spoznajo, da ima vsaka vrsta omejeno 

sposobnost prilagajanja na spremembe okolja in da vrsta 
izumre, če se okolje nenadno preveč spremeni. 

3,71 1,254 3,16 0,916 3,75 0,886 
3,939 

2 
0,140 

Učenci spoznajo pomen geografske izolacije za 

evolucijo (npr. na primeru Darwinovih ščinkavcev). 

4,00 0,000 3,21 0,777 4,00 0,926 
11,556 

2 
0,003 

Učenci znajo razložiti izvor primatov in človeka ter 

sorodnost človeka z drugimi primati. 

4,14 1,215 3,37 0,819 3,88 1,356 
4,373 

2 
0,112 

 
 

3.3.3 KORELACIJE MED OCENO POMEMBNOSTI IN ZAHTEVNOSTI UČNIH 

CILJEV ZA BIOLOGIJO V DEVETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 

Med zahtevnostjo in pomembnostjo posameznih učnih ciljev znotraj vsebinskega sklopa 

biologija in družba sta dve statistično značilni korelaciji (tabela 13). Obe sta pozitivni in 

srednje močni (0,30 < r < 0,70). Statistično značilni korelaciji sta med pomembnostjo in 

zahtevnostjo učnega cilja »Učenci spoznajo, da je biološko znanje temelj za medicino, 

veterino, farmacijo, biotehnologijo, kmetijstvo, gozdarstvo, živinorejo, živilsko industrijo 

itd.« in učnega cilja »Učenci spoznajo, da je biološko znanje vse pomembnejše za 

sprejemanje ustrezne nacionalne in mednarodne zakonodaje.«. 
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Tabela 13: Korelacije med oceno učiteljev o pomembnosti in zahtevnosti učnih ciljev v 

sklopu biologija in družba 

 

UČNI  CILJI 

Korelacija med 

pomembnostjo in 

zahtevnostjo cilja  

1 
Učenci spoznajo, da je biološko znanje temelj za medicino, veterino, farmacijo, 

biotehnologijo, kmetijstvo, gozdarstvo, živinorejo, živilsko industrijo itd. 
0,41** 

2 
Učenci na podlagi primerov razvijajo razumevanje o temeljni in uporabni znanosti ter 

interdisciplinarnosti. 
0,23 

3 
Učenci spoznajo, da je biološko znanje vse pomembnejše za sprejemanje ustrezne 

nacionalne in mednarodne zakonodaje. 
0,36** 

** Korelacija je statistično značilna pri p = 0,01. 

 *   Korelacija je statistično značilna pri p = 0,05. 

 

Med zahtevnostjo in pomembnostjo posameznih učnih ciljev znotraj vsebinskega sklopa 

raziskovanje in poskusi so tri statistično značilne korelacije (tabela 14). Vse so pozitivne in 

srednje močne (0,30 < r < 0,70). Statistično značilne korelacije so med pomembnostjo in 

zahtevnostjo naslednjih učnih ciljev: »Učenci znajo ovrednotiti natančnost meritev in 

ponovljivost poskusa.«, »Učenci razlikujejo med spremenljivimi in kontroliranimi parametri 

pri poskusu.« in »Učenci znajo izdelati ustrezen graf za prikaz podatkov in razviti 

kvantitativne trditve o odnosih med spremenljivkami.«. 

 

Tabela 14: Korelacije med oceno učiteljev o pomembnosti in zahtevnosti učnih ciljev v 

sklopu raziskovanje in poskusi 

** Korelacija je statistično značilna pri p = 0,01. 

*   Korelacija je statistično značilna pri p = 0,05. 

 

Med zahtevnostjo in pomembnostjo posameznih učnih ciljev znotraj vsebinskega sklopa 

kemija živih sistemov sta dve statistično značilni korelaciji (tabela 15). Obe sta pozitivni in 

srednje močni (0,30 < r < 0,70). Statistično značilne korelacije so med pomembnostjo in 

zahtevnostjo učnega cilja »Učenci spoznajo, da ima ogljik osrednjo vlogo v živi naravi, ker 

ima sposobnost za tvorjenje mnogih kombinacij s samim seboj in z drugimi elementi.« in 

učnega cilja »Učenci spoznajo, da so molekule v živih sistemih zgrajene pretežno iz ogljika, 

vodika, dušika, kisika, fosforja in žvepla.«. 

 

 

 

UČNI  CILJI 

Korelacija med 

pomembnostjo in 

zahtevnostjo cilja  

1 Učenci samostojno postavljajo raziskovalna vprašanja in načrtujejo raziskave. 0,17 

2 Učenci znajo ovrednotiti natančnost meritev in ponovljivost poskusa. 0,37** 

3 Učenci razlikujejo med spremenljivimi in kontroliranimi parametri pri poskusu. 0,33* 

4 
Učenci znajo izdelati ustrezen graf za prikaz podatkov in razviti kvantitativne trditve o 

odnosih med spremenljivkami. 
0,33* 

5 
Učenci razlikujejo med linearnimi in nelinearnimi odnosi med podatki, prikazanimi na 

grafu. 
0,23 
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Tabela 15: Korelacije med oceno učiteljev o pomembnosti in zahtevnosti učnih ciljev v 

sklopu kemija živih sistemov 

 

UČNI  CILJI 

Korelacija med 

pomembnostjo in 

zahtevnostjo cilja  

1 
Učenci spoznajo, da ima ogljik osrednjo vlogo v živi naravi, ker ima sposobnost za tvorjenje 

mnogih kombinacij s samim seboj in z drugimi elementi. 
0,36** 

2 
Učenci spoznajo, da so molekule v živih sistemih zgrajene pretežno iz ogljika, vodika, 

dušika, kisika, fosforja in žvepla. 
0,44** 

3 
Učenci spoznajo, da organizmi vsebujejo zelo različne molekule, od majhnih (voda, soli) do 

zelo velikih (ogljikovi hidrati, maščobe, beljakovine, DNA). 
0,10 

4 Učenci razumejo, da v organizmih neprestano potekajo kemijske reakcije. 0,09 

** Korelacija je statistično značilna pri p = 0,01. 

*   Korelacija je statistično značilna pri p = 0,05. 

 

Med zahtevnostjo in pomembnostjo posameznih učnih ciljev znotraj vsebinskega sklopa 

dedovanje so štiri statistično značilne korelacije (tabela 16). Vse so pozitivne, od tega dve 

šibki (r < 0,30) in dve srednje močni (0,30 < r < 0,70). Statistično značilne korelacije so med 

pomembnostjo in zahtevnostjo naslednjih učnih ciljev: »Učenci spoznajo, da je genetska 

informacija organizirana v ločene enote – kromosome.«, »Učenci razumejo pomen odkritja 

zgradbe DNA (raziskovalci James Watson, Francis Crick in Rosalind Franklin) za razvoj 

sodobne biologije (pomemben mejnik v razvoju biologije).«, »Učenci vedo, da zbiru vseh 

osebkovih genov rečemo genotip, zbiru lastnosti, ki jih ti geni določajo (zgradba, podoba in 

delovanje osebka), pa fenotip.« in »Učenci spoznajo, da rastlinske in živalske celice vsebujejo 

več tisoč različnih genov, da imajo običajno po dve kopiji vsakega gena (dva alela) in da sta 

lahko alela enaka ali različna.«. 
 

Tabela 16: Korelacije med oceno učiteljev o pomembnosti in zahtevnosti učnih ciljev v 

sklopu dedovanje 

 

UČNI  CILJI 

Korelacija med 

pomembnostjo in 

zahtevnostjo cilja  

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

organizma dedni zapis za njegove lastnosti. 
–0,03 

2 

Učenci razumejo, da je v kromosomu vsa genetska informacija shranjena v molekuli 

DNA, beljakovine pa pomagajo podpirati zgradbo in delovanje kromosoma (opomba: 

kromosomi so kompleksi DNA in beljakovin). 

0,21 

3 
Učenci razumejo, da je gen odsek molekule DNA. 

0,20 

4 

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

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

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

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

0,07 

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

0,27* 

6 

Učenci razumejo pomen odkritja zgradbe DNA (raziskovalci James Watson, Francis 

Crick in Rosalind Franklin) za razvoj sodobne biologije (pomemben mejnik v razvoju 

biologije). 
0,32* 

»Tabela 16 se nadaljuje.« 
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»Nadaljevanje tabele 16.« 

7 

Učenci razumejo pomen natančnega podvojevanja DNA za prenašanje nespremenjenega 

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

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

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

diploidnem organizmu sta dva kromosoma istega tipa v vsaki hčerinski celici). 

0,13 

8 

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

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

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

staršev. 

0,13 

9 

Učenci spoznajo, da pri oploditvi ženska in moška spolna celica prispevata po en komplet 

kromosomov, tako da nastane spojek z dvema kompletoma kromosomov. -0,01 

10 

Učenci razumejo pomen mejoze pri nastajanju spolnih celic (prepolovitev števila 

kromosomov, nove kombinacije genov na kromosomih). -0,09 

11 

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

vpliva na več kot eno lastnost organizma. 0,14 

12 

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

določajo (zgradba, podoba in delovanje osebka), pa fenotip. 0,45** 

13 

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

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

različna. 
0,28* 

14 
Učenci razumejo, da so posamezni geni na točno določenem mestu na kromosomu. 

0,23 

15 

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

njihov vpliv prevlada nad vplivom drugih (recesivnih) alelov. 0,01 

16 

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

podeduje od vsakega od staršev in kako ti aleli delujejo skupaj. 0,21 

17 

Učenci razumejo osnovna načela prenašanja lastnosti od staršev na potomce 

(homozigotnost, heterozigotnost, dominantnost, recesivnost, križanci, vmesni znaki idr.). 0,18 

18 

Učenci razumejo, da tudi okolje vpliva na izražanje v genih zapisanih lastnosti 

organizmov (zato se lahko isti genotip v različnih okoliščinah izrazi kot različen fenotip). 0,16 

19 

Učenci razumejo prednosti in slabosti spolnega in nespolnega razmnoževanja v povezavi 

s stabilnimi oziroma nestabilnimi okoljskimi razmerami. –0,04 

20 

Učenci spoznajo, da pri človeku nekatere dedne lastnosti določa samo en gen (npr. 

priraslost ali nepriraslost ušesnih mečic), večino lastnosti pa določa več genov (npr. barva 

las in oči), zato te lastnosti nimajo preprostih vzorcev dedovanja. 
0,08 

21 

Učenci na podlagi primerov iz literature razumejo načine dedovanja pri človeku (npr. 

barvna slepota, hemofilija) in znajo izdelati rodovnik. 0,07 

22 

Učenci spoznajo primere uporabe kromosomskih analiz v medicini (npr. prenatalna 

diagnostika, downov sindrom). –0,01 

** Korelacija je statistično značilna pri p = 0,01. 

*   Korelacija je statistično značilna pri p = 0,05. 
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Med zahtevnostjo in pomembnostjo posameznih učnih ciljev znotraj vsebinskega sklopa 

biotehnologija se ne pojavljajo statistično značilne korelacije (Tabela 17). 

Tabela 17: Korelacije med oceno učiteljev o pomembnosti in zahtevnosti učnih ciljev v 

sklopu biotehnologija 

 

UČNI  CILJI 

Korelacija med 

pomembnostjo in 

zahtevnostjo cilja  

1 

Učenci spoznajo, da je človek že zelo zgodaj uporabljal organizme za proizvodnjo 

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

mikroorganizmov pri proizvodnji mlečnih izdelkov). 

-0,11 

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

ali umetno spremenjene gene. 
0,13 

3 Učenci spoznajo nekaj primerov gensko spremenjenih organizmov. 0,19 

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

spremenjenih organizmov. 
0,16 

5 Učenci razumejo osnovni princip kloniranja (nespolno razmnoževanje). 0,12 

6 
Učenci razumejo etične dileme poseganja v gensko zasnovo človeka in drugih 

organizmov (kloniranje, gensko spremenjeni organizmi ipd.). 
0,21 

7 
Učenci razumejo hiter razvoj genskega inženirstva in njegovo uporabo ter prednosti in 

omejitve njegove uporabe v biotehnologiji. 
0,20 

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

medicini. 
0,17 

** Korelacija je statistično značilna pri p = 0,01. 

*   Korelacija je statistično značilna pri p = 0,05. 

 

Med zahtevnostjo in pomembnostjo posameznih učnih ciljev znotraj vsebinskega sklopa 

evolucija je šest statistično značilnih korelacij (tabela 18). Vse so pozitivne, od tega ena šibka 

(r < 0,30) in pet srednje močnih (0,30 < r < 0,70). Statistično značilne korelacije so med 

pomembnostjo in zahtevnostjo naslednjih učnih ciljev: »Učenci spoznajo, da so populacije z 

majhno genetsko variabilnostjo bolj izpostavljene izumrtju.«, »Učenci spoznajo, da dokazi na 

osnovi plasti sedimentnih kamnin in različne metode datiranja kažejo, da je Zemlja stara 

približno 4,6 milijarde let in da obstaja življenje na Zemlji že več kot tri milijarde let.«, 

»Učenci spoznajo, da imajo tudi zelo počasni geološki procesi velike učinke skozi dolga 

časovna obdobja (npr. spremembe v položaju celin, fosilni dokazi za obstoj Pangee) in lahko 

privedejo do razvoja širših skupin organizmov (npr. vrečarji v Avstraliji).«, »Učenci spoznajo, 

da so evolucijo življenja na Zemlji močno usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki vulkanski 

izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe podnebja).«, »Učenci spoznajo, da ima vsaka 

vrsta omejeno sposobnost prilagajanja na spremembe okolja in da vrsta izumre, če se okolje 

nenadno preveč spremeni.« in »Učenci spoznajo pomen geografske izolacije za evolucijo 

(npr. na primeru Darwinovih ščinkavcev).«. 
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Tabela 18: Korelacije med oceno učiteljev o pomembnosti in zahtevnosti učnih ciljev v 

sklopu evolucija 

 

UČNI  CILJI 

Korelacija med 

pomembnostjo in 

zahtevnostjo cilja  

1 Učenci razumejo, da je evolucija ena od temeljnih značilnosti življenja. 0,19 

2 
Učenci spoznajo, da so genetska variabilnost in okoljski dejavniki vzrok za evolucijo in 

raznovrstnost organizmov. 
-0.12 

3 
Učenci spoznajo, da naključne mutacije v molekuli DNA različnih osebkov povzročajo 

variabilnost določene lastnosti v populaciji. 
0,02 

4 

Učenci spoznajo, da zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo lastnosti (alele), ki njim in 

njihovim potomcem omogočajo prednost pri preživetju in razmnoževanju v določenem 

okolju (naravni izbor), ter da so tako nastale populacije bolje prilagojene na določeno 

okolje. 

0,18 

5 

Učenci spoznajo, da je evolucija postopen proces, v katerem nove kompleksne lastnosti 

organizma nastajajo skozi mnoge generacije; mutacije so naključne v smislu, da niso 

usmerjene v izboljšanje organizma; naravni izbor ni naključen. 

0,23 

6 
Učenci spoznajo, da so populacije z majhno genetsko variabilnostjo bolj izpostavljene 

izumrtju. 
0,34* 

7 
Učenci razumejo, da so fosili izkazi o tem, kako so se skozi evolucijsko zgodovino 

spreminjale oblike življenja in okoljske razmere. 
0,04 

8 

Učenci spoznajo, da dokazi na osnovi plasti sedimentnih kamnin in različne metode 

datiranja kažejo, da je Zemlja stara približno 4,6 milijarde let in da obstaja življenje na 

Zemlji že več kot tri milijarde let. 
0,31* 

9 
Učenci spoznajo nekatere hipoteze o nastanku življenja, ki nam omogočajo razlago 

nastanka živega po povsem naravni poti, in razumejo pomen vode za življenje. 
0,19 

10 
Učenci spoznajo, da prvotno Zemljino ozračje ni vsebovalo kisika, da tedaj ni bilo 

ozonske plasti in da je bilo prvo življenje anaerobno. 
0,18 

11 

Učenci spoznajo, da so fotosintetske cianobakterije začele proizvajati kisik kot stranski 

produkt fotosinteze, kar je povzročilo izumrtje mnogih anaerobnih vrst bakterij in 

omogočilo razvoj aerobnih organizmov. 

0,12 

12 

Učenci spoznajo, da imajo tudi zelo počasni geološki procesi velike učinke skozi dolga 

časovna obdobja (npr. spremembe v položaju celin, fosilni dokazi za obstoj Pangee) in 

lahko privedejo do razvoja širših skupin organizmov (npr. vrečarji v Avstraliji). 
0,39** 

13 

Učenci spoznajo izkaze za to, da so se vrste v svoji evolucijski zgodovini spreminjale (to 

dokazujejo fosili, lahko tudi embriologija, zakrneli organi idr.) in da z evolucijo vrste 

nastajajo in izumirajo. 

0,21 

14 
Učenci spoznajo primer evolucije rezistence bakterij na antibiotike ali žuželk na 

insekticide. 
0,24 

15 
Učenci spoznajo, da so evolucijo življenja na Zemlji močno usmerjale tudi globalne 

katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe podnebja). 
0,27* 

16 
Učenci spoznajo, da ima vsaka vrsta omejeno sposobnost prilagajanja na spremembe 

okolja in da vrsta izumre, če se okolje nenadno preveč spremeni. 
0,32* 

17 
Učenci spoznajo pomen geografske izolacije za evolucijo (npr. na primeru Darwinovih 

ščinkavcev). 
0,35** 

18 Učenci znajo razložiti izvor primatov in človeka ter sorodnost človeka z drugimi primati. 0,27 

** Korelacija je statistično značilna pri p = 0,01. 

*   Korelacija je statistično značilna pri p = 0,05. 
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4 RAZPRAVA 

 

V okviru magistrskega dela smo želeli ugotoviti, kakšno je mnenje osnovnošolskih učiteljev 

biologije glede zahtevnosti in pomembnosti učnih ciljev pri predmetu biologija v devetem 

razredu osnovne šole. Prav tako nas je zanimalo, kakšne so razlike v mnenju osnovnošolskih 

učiteljev biologije o zahtevnosti in pomembnosti učnih ciljev devetega razreda pri predmetu 

biologija glede na njihovo delovno dobo in zaključen izobraževalni program. Glede na 

rezultate, ki smo jih zbrali v okviru raziskave, lahko odgovorimo na vsa tri raziskovalna 

vprašanja: 

1. Ali osnovnošolski učitelji biologije menijo, da so učni cilji devetega razreda pri predmetu 

biologija v osnovni šoli po zahtevnosti primerni za učence na tej stopnji izobraževanja? 

Osnovnošolski učitelji biologije so kot najzahtevnejši vsebinski sklop za učence devetega 

razreda pri predmetu biologija ocenili sklop raziskovanje in poskusi. Znotraj tega 

vsebinskega sklopa so učitelji vse uče cilje ocenili kot zelo zahtevne. Ti učni cilji so: 

»Učenci samostojno postavljajo raziskovalna vprašanja in načrtujejo raziskave.«; »Učenci 

razlikujejo med linearnimi in nelinearnimi odnosi med podatki, prikazanimi na grafu.«; 

»Učenci znajo ovrednotiti natančnost meritev in ponovljivost poskusa.«; »Učenci 

razlikujejo med spremenljivimi in kontroliranimi parametri pri poskusu.« in »Učenci znajo 

izdelati ustrezen graf za prikaz podatkov in razviti kvantitativne trditve o odnosih med 

spremenljivkami.«. 

Vsebinski sklop, ki so ga učitelji biologije v osnovni šoli ocenili kot drugega najbolj 

zahtevnega, je dedovanje. Znotraj vsebinskega sklopa dedovanje lahko izpostavimo 

naslednje učne cilje, za katere osnovnošolski učitelji biologije menijo, da so za učence 

devetega razreda zelo zahtevni: »Učenci razumejo osnovna načela prenašanja lastnosti od 

staršev na potomce (homozigotnost, heterozigotnost, dominantnost, recesivnost, križanci, 

vmesni znaki idr.).«; »Učenci spoznajo, da lahko dedno lastnost določa eden ali več genov 

in da lahko en gen vpliva na več kot eno lastnost organizma.«; »Učenci razumejo pomen 

mejoze pri nastajanju spolnih celic (prepolovitev števila kromosomov, nove kombinacije 

genov na kromosomih).«; »Učenci na podlagi primerov iz literature razumejo načine 

dedovanja pri človeku (npr. barvna slepota, hemofilija) in znajo izdelati rodovnik.«; 

»Učenci razumejo pomen natančnega podvojevanja DNA za prenašanje nespremenjenega 

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

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

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

organizmu sta dva kromosoma istega tipa v vsaki hčerinski celici).«; »Učenci na podlagi 

opazovanja celic z obarvanimi kromosomi spoznajo, da v fazi med delitvami 

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

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

zato pri opazovanju z mikroskopom lahko vidimo posamezne kromosome).« in »Učenci 

razumejo, da je v kromosomu vsa genetska informacija shranjena v molekuli DNA, 
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beljakovine pa pomagajo podpirati zgradbo in delovanje kromosoma (opomba: 

kromosomi so kompleksi DNA in beljakovin).« 

Kot tretji najbolj zahteven vsebinski sklop pri biologiji v devetem razredu so učitelji 

ocenili vsebinski sklop biotehnologija. V okviru tega vsebinskega sklopa so učitelji kot 

zelo zahteven učni cilj ocenili cilj »Učenci spoznajo namen uporabe izvornih 

(nediferenciranih, nespecializiranih) celic v medicini.«. 

Osnovnošolski učitelji biologije menijo, da omenjenim trem vsebinskim sklopom pri 

predmetu biologija v devetem razredu po zahtevnosti sledi vsebinski sklop evolucija. 

Učitelji biologije v osnovni šoli menijo, da sta pri vsebinskem sklopu evolucija za učence 

zelo zahtevna za razumevanje učna cilja: »Učenci spoznajo, da zaradi mutacij nekateri 

osebki pridobijo lastnosti (alele), ki njim in njihovim potomcem omogočajo prednost pri 

preživetju in razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor), ter da so tako nastale 

populacije bolje prilagojene na določeno okolje.« in »Učenci spoznajo, da naključne 

mutacije v molekuli DNA različnih osebkov povzročajo variabilnost določene lastnosti v 

populaciji.«.  

Učne cilje znotraj vsebinskih sklopov biologija in družba ter kemija živih sistemov so 

osnovnošolski učitelji biologije ocenili kot manj zahtevne za učence devetega razreda. 

Ugotovimo torej lahko, da je večji delež učnih ciljev pri predmetu biologija v devetem 

razredu osnovne šole po mnenju osnovnošolskih učiteljev biologije primerno zahteven za 

učence na tej stopnji izobraževanja. Učitelji biologije v osnovni šoli pa so kot bolj 

zahtevne ali zelo zahtevne za učence ocenili učne cilje iz vsebinskega sklopa raziskovanje 

in poskusi ter posamezne učne cilje vsebinskih sklopov dedovanje, biotehnologija in 

evolucija. 

2. Ali osnovnošolski učitelji biologije menijo, da so učni cilji devetega razreda pri predmetu 

biologija v osnovni šoli pomembni za učence na tej stopnji izobraževanja? 

Osnovnošolski učitelji biologije menijo, da sta najpomembnejša vsebinska sklopa pri 

biologiji v devetem razredu osnovne šole vsebinska sklopa biologija in družba ter 

biotehnologija. V okviru vsebinskega sklopa biologija in družba osnovnošolski učitelji 

biologije menijo, da so za učence devetega razreda zelo pomembni vsi učni cilji. Pri 

vsebinskem sklopu biotehnologija so osnovnošolski učitelji biologije večino učnih ciljev 

ocenili kot zelo pomembne za učence devetega razreda, učna cilja, ki so jima učitelji 

pripisali manjšo pomembnost, pa sta: »Učenci razumejo osnovni princip kloniranja 

(nespolno razmnoževanje).« in »Učenci razumejo hiter razvoj genskega inženirstva in 

njegovo uporabo ter prednosti in omejitve njegove uporabe v biotehnologiji.«. 

Vsebinski sklop, ki so ga osnovnošolski učitelji biologije ocenili kot naslednjega najbolj 

pomembnega pri biologiji v devetem razredu, je raziskovanje in poskusi. V okviru 

vsebinskega sklopa raziskovanje in poskusi so učitelji mnenja, da so vsi učni cilji tega 

sklopa, razen učnega cilja »Učenci razlikujejo med linearnimi in nelinearnimi odnosi med 

podatki, prikazanimi na grafu.«, za učence zelo pomembni. 
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Kot naslednji najbolj pomemben vsebinski sklop pri biologiji v devetem razredu so 

osnovnošolski učitelji biologije ocenili vsebinski sklop kemija živih sistemov. Učitelji 

menijo, da sta znotraj tega vsebinskega sklopa za učence devetega razreda najbolj 

pomembna učna cilja: »Učenci razumejo, da v organizmih neprestano potekajo kemijske 

reakcije.« in »Učenci spoznajo, da organizmi vsebujejo zelo različne molekule, od 

majhnih (voda, soli) do zelo velikih (ogljikovi hidrati, maščobe, beljakovine, DNA).«. 

Kot najmanj pomembna vsebinska sklopa pri biologiji v devetem razredu osnovne šole so 

osnovnošolski učitelji biologije ocenili sklopa dedovanje in evolucija. Znotraj vsebinskega 

sklopa dedovanje so učitelji kot zelo pomembne za učence devetega razreda prepoznali 

naslednje učne cilje: »Učenci spoznajo, da pri spolnem razmnoževanju nastajajo potomci, 

ki podedujejo po pol genov od vsakega od staršev, in da se pri tem kombinira genetski 

material (diploidno število kromosomov) iz dveh različnih celic, od katerih vsaka izvira od 

enega izmed staršev.«; »Učenci ponovijo zgradbo celice in razumejo, da je v vsaki celici 

(celičnem jedru) organizma dedni zapis za njegove lastnosti.«; »Učenci razumejo, da je v 

kromosomu vsa genetska informacija shranjena v molekuli DNA, beljakovine pa 

pomagajo podpirati zgradbo in delovanje kromosoma (opomba: kromosomi so kompleksi 

DNA in beljakovin).«; »Učenci razumejo, da tudi okolje vpliva na izražanje v genih 

zapisanih lastnosti organizmov (zato se lahko isti genotip v različnih okoliščinah izrazi kot 

različen fenotip).«; »Učenci spoznajo, da pri oploditvi ženska in moška spolna celica 

prispevata po en komplet kromosomov, tako da nastane spojek z dvema kompletoma 

kromosomov.«; »Učenci razumejo prednosti in slabosti spolnega in nespolnega 

razmnoževanja v povezavi s stabilnimi oziroma nestabilnimi okoljskimi razmerami.«; 

»Učenci razumejo osnovna načela prenašanja lastnosti od staršev na potomce 

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

in »Učenci spoznajo, da rastlinske in živalske celice vsebujejo več tisoč različnih genov, 

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

različna.«. Pri vsebinskem sklopu evolucija osnovnošolski učitelji biologije menijo, da so 

za učence devetega razreda zelo pomembni naslednji učni cilji: »Učenci razumejo, da so 

fosili izkazi o tem, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike življenja in 

okoljske razmere.«; »Učenci spoznajo primer evolucije rezistence bakterij na antibiotike 

ali žuželk na insekticide.«; »Učenci spoznajo, da zaradi mutacij nekateri osebki pridobijo 

lastnosti (alele), ki njim in njihovim potomcem omogočajo prednost pri preživetju in 

razmnoževanju v določenem okolju (naravni izbor), ter da so tako nastale populacije bolje 

prilagojene na določeno okolje.«; »Učenci spoznajo, da je evolucija postopen proces, v 

katerem nove kompleksne lastnosti organizma nastajajo skozi mnoge generacije; mutacije 

so naključne v smislu, da niso usmerjene v izboljšanje organizma; naravni izbor ni 

naključen.«; »Učenci razumejo, da je evolucija ena od temeljnih značilnosti življenja.« in 

»Učenci spoznajo, da so genetska variabilnost in okoljski dejavniki vzrok za evolucijo in 

raznovrstnost organizmov.«. 

Ugotovimo torej lahko, da osnovnošolski učitelji biologije menijo, da je velik delež učnih 

ciljev pri predmetu biologija v devetem razredu osnovne šole zelo pomemben za učence 
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na tej stopnji izobraževanja. Ugotovimo lahko tudi, da so učitelji biologije v osnovni šoli 

kot najbolj pomembne za učence devetega razreda ocenili cilje vsebinskih sklopov 

biologija in družba, raziskovanje in poskusi, biotehnologija ter posamezne učne cilje 

vsebinskih sklopov kemija živih sistemov, dedovanje in evolucija. 

3. Ali sta delovna doba v pedagoškem poklicu in končani izobraževalni program 

osnovnošolskih učiteljev biologije povezana z njihovim mnenjem o zahtevnosti in 

pomembnosti učnih ciljev? 

Delovna doba in zahtevnost ciljev: Delovna doba osnovnošolskih učiteljev biologije je 

povezana z njihovim mnenjem o zahtevnosti dveh učnih ciljev pri biologiji v devetem 

razredu osnovne šole. Med osnovnošolskimi učitelji biologije z različno dolgo delovno 

dobo so se pojavile razlike v oceni zahtevnosti učnega cilja »Učenci na podlagi primerov 

razvijajo razumevanje o temeljni in uporabni znanosti ter interdisciplinarnosti.« pri 

vsebinskem sklopu biologija in družba in učnega cilja »Učenci spoznajo, da organizmi 

vsebujejo zelo različne molekule, od majhnih (voda, soli) do zelo velikih (ogljikovi 

hidrati, maščobe, beljakovine, DNA).« znotraj vsebinskega sklopa kemija živih sistemov. 

Delovna doba in pomembnost ciljev: Delovna doba osnovnošolskih učiteljev biologije je 

povezana z njihovim mnenjem o pomembnosti štirinajstih učnih ciljev pri biologiji v 

devetem razredu osnovne šole. Med osnovnošolskimi učitelji biologije z različno dolgo 

delovno dobo so se pojavile razlike v oceni pomembnosti naslednjih učnih ciljev: »Učenci 

samostojno postavljajo raziskovalna vprašanja in načrtujejo raziskave.« pri vsebinskem 

sklopu raziskovanje in poskusi, »Učenci razumejo, da je v kromosomu vsa genetska 

informacija shranjena v molekuli DNA, beljakovine pa pomagajo podpirati zgradbo in 

delovanje kromosoma (opomba: kromosomi so kompleksi DNA in beljakovin).«; »Učenci 

razumejo, da je gen odsek molekule DNA.«; »Učenci na podlagi opazovanja celic z 

obarvanimi kromosomi spoznajo, da v fazi med delitvami kromosomska DNA ni tesno 

zvita, zato pri opazovanju z mikroskopom ne vidimo posameznih kromosomov, med 

celično delitvijo pa se kromosomska DNA tesno zvije (zato pri opazovanju z 

mikroskopom lahko vidimo posamezne kromosome).«; »Učenci razumejo pomen 

natančnega podvojevanja DNA za prenašanje nespremenjenega genetskega zapisa iz 

celice v celico in iz roda v rod (spoznajo, da se med mitozo podvojena kromosomska 

DNA razdeli med hčerinski celici, tako da vsaka hčerinska celica prejme enako število 

kromosomov istega tipa, torej enak genski zapis; pri diploidnem organizmu sta dva 

kromosoma istega tipa v vsaki hčerinski celici).«; »Učenci razumejo pomen mejoze pri 

nastajanju spolnih celic (prepolovitev števila kromosomov, nove kombinacije genov na 

kromosomih).«; »Učenci spoznajo, da lahko dedno lastnost določa eden ali več genov in 

da lahko en gen vpliva na več kot eno lastnost organizma.«; »Učenci razumejo, da so 

posamezni geni na točno določenem mestu na kromosomu.« in »Učenci na podlagi 

primerov iz literature razumejo načine dedovanja pri človeku (npr. barvna slepota, 

hemofilija) in znajo izdelati rodovnik.« znotraj vsebinskega sklopa dedovanje ter »Učenci 

spoznajo, da so genetska variabilnost in okoljski dejavniki vzrok za evolucijo in 

raznovrstnost organizmov.«; »Učenci spoznajo nekatere hipoteze o nastanku življenja, ki 
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nam omogočajo razlago nastanka živega po povsem naravni poti, in razumejo pomen vode 

za življenje.«; »Učenci spoznajo, da prvotno Zemljino ozračje ni vsebovalo kisika, da 

tedaj ni bilo ozonske plasti in da je bilo prvo življenje anaerobno.«; »Učenci spoznajo, da 

so evolucijo življenja na Zemlji močno usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki 

vulkanski izbruhi, trki asteroidov, globalne spremembe podnebja).« in »Učenci spoznajo, 

da imajo tudi zelo počasni geološki procesi velike učinke skozi dolga časovna obdobja 

(npr. spremembe v položaju celin, fosilni dokazi za obstoj Pangee) in lahko privedejo do 

razvoja širših skupin organizmov (npr. vrečarji v Avstraliji).« znotraj vsebinskega sklopa 

evolucija. 

Končani izobraževalni program in zahtevnost ciljev: Končani izobraževalni program 

osnovnošolskih učiteljev biologije je povezan z njihovim mnenjem o zahtevnosti desetih 

učnih ciljev pri biologiji v devetem razredu osnovne šole. Med osnovnošolskimi učitelji 

biologije, ki so zaključili različne izobraževalne programe, so se pojavile razlike v oceni 

zahtevnosti naslednjih učnih ciljev: »Učenci spoznajo, da je biološko znanje vse 

pomembnejše za sprejemanje ustrezne nacionalne in mednarodne zakonodaje.« in »Učenci 

spoznajo, da je biološko znanje temelj za medicino, veterino, farmacijo, biotehnologijo, 

kmetijstvo, gozdarstvo, živinorejo, živilsko industrijo itd.« znotraj vsebinskega sklopa 

biologija in družba, »Učenci samostojno postavljajo raziskovalna vprašanja in načrtujejo 

raziskave.« znotraj vsebinskega sklopa raziskovanje in poskusi, »Učenci razumejo 

prednosti in slabosti spolnega in nespolnega razmnoževanja v povezavi s stabilnimi 

oziroma nestabilnimi okoljskimi razmerami.« v okviru vsebinskega sklopa dedovanje, 

»Učenci spoznajo, da gensko spremenjeni organizmi poleg sebi lastnih vsebujejo tudi tuje 

ali umetno spremenjene gene.« in »Učenci razumejo etične dileme poseganja v gensko 

zasnovo človeka in drugih organizmov (kloniranje, gensko spremenjeni organizmi ipd.).« 

v okviru vsebinskega sklopa biotehnologija ter »Učenci spoznajo, da so genetska 

variabilnost in okoljski dejavniki vzrok za evolucijo in raznovrstnost organizmov.«; 

»Učenci spoznajo, da naključne mutacije v molekuli DNA različnih osebkov povzročajo 

variabilnost določene lastnosti v populaciji.«; »Učenci spoznajo, da so fotosintetske 

cianobakterije začele proizvajati kisik kot stranski produkt fotosinteze, kar je povzročilo 

izumrtje mnogih anaerobnih vrst bakterij in omogočilo razvoj aerobnih organizmov.« in 

»Učenci spoznajo pomen geografske izolacije za evolucijo (npr. na primeru Darwinovih 

ščinkavcev).« znotraj vsebinskega sklopa evolucija. 

Končani izobraževalni program in pomembnost ciljev: Končan izobraževalni program 

osnovnošolskih učiteljev biologije je povezan z njihovim mnenjem o pomembnosti dveh 

učnih ciljev pri biologiji v devetem razredu osnovne šole, in sicer: »Učenci razlikujejo 

med spremenljivimi in kontroliranimi parametri pri poskusu.« znotraj vsebinskega sklopa 

raziskovanje in poskusi in »Učenci razumejo hiter razvoj genskega inženirstva in njegovo 

uporabo ter prednosti in omejitve njegove uporabe v biotehnologiji.« v okviru vsebinskega 

sklopa biotehnologija. 
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Korelacije med pomembnostjo in zahtevnostjo učnih ciljev 

 

Glede na rezultate, ki smo jih pridobili v okviru raziskave, lahko podamo tudi informacijo 

o učnih ciljih pri predmetu biologija v devetem razredu osnovne šole, pri katerih se 

pojavljajo korelacije med oceno pomembnosti in zahtevnosti.  

Med ocenami pomembnosti in zahtevnosti učnih ciljev, ki so jih podali osnovnošolski 

učitelji biologije, so se pri nekaterih učnih ciljih predmeta biologija v devetem razredu 

osnovne šole pojavile korelacije med pomembnostjo in zahtevnostjo posameznega učnega 

cilja. Učni cilji, ki so jih učitelji ocenili kot zelo pomembne in hkrati zelo zahtevne, so: 

»Učenci spoznajo, da je biološko znanje vse pomembnejše za sprejemanje ustrezne 

nacionalne in mednarodne zakonodaje.« in »Učenci spoznajo, da je biološko znanje temelj 

za medicino, veterino, farmacijo, biotehnologijo, kmetijstvo, gozdarstvo, živinorejo, 

živilsko industrijo itd.« znotraj vsebinskega sklopa biologija in družba, »Učenci znajo 

ovrednotiti natančnost meritev in ponovljivost poskusa.«; »Učenci razlikujejo med 

spremenljivimi in kontroliranimi parametri pri poskusu.« in »Učenci znajo izdelati 

ustrezen graf za prikaz podatkov in razviti kvantitativne trditve o odnosih med 

spremenljivkami.« znotraj vsebinskega sklopa raziskovanje in poskusi, »Učenci spoznajo, 

da ima ogljik osrednjo vlogo v živi naravi, ker ima sposobnost za tvorjenje mnogih 

kombinacij s samim seboj in z drugimi elementi.« in »Učenci spoznajo, da so molekule v 

živih sistemih zgrajene pretežno iz ogljika, vodika, dušika, kisika, fosforja in žvepla.« v 

okviru vsebinskega sklopa kemija živih sistemov, »Učenci vedo, da zbiru vseh osebkovih 

genov rečemo genotip, zbiru lastnosti, ki jih ti geni določajo (zgradba, podoba in 

delovanje osebka), pa fenotip.«; »Učenci spoznajo, da rastlinske in živalske celice 

vsebujejo več tisoč različnih genov, da imajo običajno po dve kopiji vsakega gena (dva 

alela) in da sta lahko alela enaka ali različna.«; »Učenci spoznajo, da je genetska 

informacija organizirana v ločene enote – kromosome.« in »Učenci razumejo pomen 

odkritja zgradbe DNA (raziskovalci James Watson, Francis Crick in Rosalind Franklin) za 

razvoj sodobne biologije (pomemben mejnik v razvoju biologije).« v okviru vsebinskega 

sklopa dedovanje ter »Učenci spoznajo, da so populacije z majhno genetsko variabilnostjo 

bolj izpostavljene izumrtju.«; Učenci spoznajo, da dokazi na osnovi plasti sedimentnih 

kamnin in različne metode datiranja kažejo, da je Zemlja stara približno 4,6 milijarde let in 

da obstaja življenje na Zemlji že več kot tri milijarde let.«; Učenci spoznajo, da imajo tudi 

zelo počasni geološki procesi velike učinke skozi dolga časovna obdobja (npr. spremembe 

v položaju celin, fosilni dokazi za obstoj Pangee) in lahko privedejo do razvoja širših 

skupin organizmov (npr. vrečarji v Avstraliji).«; »Učenci spoznajo, da so evolucijo 

življenja na Zemlji močno usmerjale tudi globalne katastrofe (veliki vulkanski izbruhi, trki 

asteroidov, globalne spremembe podnebja).«; Učenci spoznajo, da ima vsaka vrsta 

omejeno sposobnost prilagajanja na spremembe okolja in da vrsta izumre, če se okolje 

nenadno preveč spremeni.« in »Učenci spoznajo pomen geografske izolacije za evolucijo 

(npr. na primeru Darwinovih ščinkavcev).« znotraj vsebinskega sklopa evolucija. 
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Povezovanje ugotovitev z ugotovitvami drugih raziskav 

 

Rezultati so pokazali, da osnovnošolski učitelji biologije določeno število učnih ciljev pri 

predmetu biologija v devetem razredu osnovne šole ocenjujejo kot zelo zahtevne za 

učence devetega razreda. Rezultati raziskave so pokazali tudi, da so osnovnošolski učitelji 

biologije nekatere učne cilje devetega razreda pri predmetu biologija ocenili kot manj 

pomembne. Iz tega sledi, da se pri predmetu biologija v devetem razredu med velikim 

številom učnih ciljev pojavljajo tudi manj pomembni učni cilji. Zaradi tega bi učitelji 

biologije pri obravnavi posameznih vsebinskih sklopov najbrž želeli izpustiti kakšen za 

učence manj pomemben učni cilj. S tem bi dosegli, da bi bila učna vsebina pri predmetu 

biologija nekoliko manj obširna. To bi pomenilo, da bi imeli učitelji biologije na voljo več 

časa za bolj poglobljeno obravnavo učnih ciljev, ki so jih ocenili kot zelo zahtevne za 

razumevanje, učenci pa bi bili manj obremenjeni s šolskim delom. Mnenje osnovnošolskih 

učiteljev biologije o preobširnosti učnega načrta za biologijo in prezahtevnosti nekaterih 

učnih ciljev pri predmetu biologija v devetem razredu potrjujejo tudi nižji rezultati na 

področju biologije v okviru mednarodnih raziskav PISA in TIMSS 2015 v primerjavi z 

drugimi naravoslovnimi področji. Mnenje učiteljev biologije o preobširnosti učnega načrta 

in prezahtevnosti nekaterih učnih ciljev pri predmetu biologija v devetem razredu 

potrjujeta tudi podpovprečna raven uživanja učencev pri ukvarjanju z naravoslovjem in 

nizka stališča do učenja naravoslovja (tudi biologije), izmerjena v okviru mednarodnih 

raziskav PISA in TIMSS. Menimo, da je zato, ker je učni načrt za biologijo v devetem 

razredu preobširen in vključuje za učence na tej razvojni stopnji prezahtevne učne cilje, 

njihovo zanimanje za predmet manjše. 
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5 SKLEP 

 

Na osnovi postavljenih raziskovalnih vprašanj lahko ugotovimo, da osnovnošolski učitelji 

biologije velik del učnih ciljev pri biologiji v devetem razredu ocenjujejo kot primerno 

zahteven za učence devetega razreda. Določene učne cilje pri predmetu biologija v devetem 

razredu osnovne šole pa prepoznavajo kot bolj zahtevne za razumevanje za učence na tej 

razvojni stopnji. Gre za učne cilje vsebinskega sklopa raziskovanje in poskusi ter nekatere 

učne cilje vsebinskih sklopov dedovanje, biotehnologija in evolucija. 

 Prav tako lahko ugotovimo, da učitelji biologije v osnovni šoli menijo, da je večji 

delež učnih ciljev pri pouku biologije v devetem razredu pomemben za učence na tej stopnji 

izobraževanja. Osnovnošolski učitelji biologije kot pomembnejše prepoznavajo učne cilje 

vsebinskih sklopov biologija in družba, raziskovanje in poskusi, biotehnologija ter določene 

učne cilje vsebinskih sklopov kemija živih sistemov, dedovanje in evolucija. Znotraj zadnjih 

treh vsebinskih sklopov nekatere učne cilje prepoznavajo kot manj pomembne za učence 

devetega razreda. 

 Na osnovi rezultatov lahko ugotovimo tudi, da sta tako delovna doba učiteljev 

biologije kot izobraževalni program, ki so ga končali, povezana z njihovim mnenjem o 

pomembnosti in zahtevnosti učnih ciljev pri predmetu biologija v devetem razredu osnovne 

šole. Med učitelji z različno dolgo delovno dobo se pojavlja največ razlik glede njihove ocene 

pomembnosti posameznih učnih ciljev. Med učitelji, ki so končali različne izobraževalne 

programe, pa so razlike predvsem glede njihove ocene zahtevnosti posameznih učnih ciljev. 

 Na podlagi rezultatov raziskave lahko sklenemo, da osnovnošolski učitelji biologije 

menijo, da je učni načrt za biologijo v devetem razredu osnovne šole nekoliko preobširen, saj 

vsebuje tudi manj pomembne učne cilje. Učitelji biologije v devetem razredu menijo tudi, da 

učni načrt za biologijo v devetem razredu vključuje tudi nekatere za učence na tej razvojni 

stopnji zelo zahtevne učne cilje. Mnenje osnovnošolskih učiteljev biologije o preobširnosti 

učnega načrta za biologijo v devetem razredu osnovne šole in o zahtevnosti nekaterih učnih 

ciljev potrjujeta tudi mednarodni raziskavi PISA in TIMSS. 

 Rezultati opravljene raziskave bodo lahko v prihodnje v pomoč snovalcem novega 

učnega načrta za biologijo v osnovni šoli. Snovalci novega učnega načrta za biologijo bodo 

tako lahko dobili vpogled v mnenje učiteljev biologije o pomembnosti in zahtevnosti 

posameznih učnih ciljev pri predmetu biologija, to védenje pa je uporabno pri oblikovanju 

novega učnega načrta za biologijo v osnovni šoli. 

 Opravljena raziskava predstavlja izhodišče za nadaljnje raziskovanje pomembnosti in 

zahtevnosti učnih ciljev učnega načrta za biologijo v devetem razredu. Pomembnost in 

zahtevnost učnih ciljev pri biologiji v osnovni šoli bi lahko namreč dali v ocenjevanje 

učencem in tako ugotavljali, ali se pri oceni pomembnosti in zahtevnosti posameznih učnih 

ciljev učnega načrta za biologijo v osnovni šoli med učitelji in učenci pojavljajo razlike. Na 

podlagi tega bi lahko podali celostno oceno o obremenjenosti učencev s šolskim delom. 
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7 PRILOGE 

 

Priloga: Merski instrument za ocenjevanje pomembnosti in zahtevnosti učnih ciljev za 

biologijo v devetem razredu osnovne šole, kakršen je bil posredovan učiteljem biologije 

 

 

 
 



Vrbec, M. (2019). Mnenje osnovnošolskih učiteljev biologije o učnih ciljih za biologijo v 

devetem razredu osnovne šole (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 

Ljubljana. 

69 

 
 

 

 
 



Vrbec, M. (2019). Mnenje osnovnošolskih učiteljev biologije o učnih ciljih za biologijo v 

devetem razredu osnovne šole (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 

Ljubljana. 

70 

 
 

 

 
 



Vrbec, M. (2019). Mnenje osnovnošolskih učiteljev biologije o učnih ciljih za biologijo v 

devetem razredu osnovne šole (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 

Ljubljana. 

71 

 
 

 

 
 



Vrbec, M. (2019). Mnenje osnovnošolskih učiteljev biologije o učnih ciljih za biologijo v 

devetem razredu osnovne šole (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 

Ljubljana. 

72 

 
 

 

 
 



Vrbec, M. (2019). Mnenje osnovnošolskih učiteljev biologije o učnih ciljih za biologijo v 

devetem razredu osnovne šole (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 

Ljubljana. 

73 

 
 

 

  
 



Vrbec, M. (2019). Mnenje osnovnošolskih učiteljev biologije o učnih ciljih za biologijo v 

devetem razredu osnovne šole (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 

Ljubljana. 

74 

 
 

 

  
 


