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Dosedanje raziskave kažejo, da se pri učencih pojavljajo težave pri razumevanju
evolucije človeka zaradi težke predstavljivosti in zahtevnosti teme. Cilj
magistrskega dela je bil preučiti znanje hrvaških in slovenskih osnovnošolcev in
gimnazijcev o evoluciji človeka. Preveriti smo hoteli, ali se pojavljajo razlike v
znanju glede na državo, spol in starost. Razen količine znanja nas je zanimalo tudi,
ali imajo učenci v našem vzorcu kakšne značilne napačne predstave o evoluciji
človeka. Poleg tega smo poskušali ugotoviti, kateri ozadenjski dejavniki so
povezani s kognitivnimi dosežki. V raziskavi je sodelovalo 170 učencev, od tega
100 osnovnošolcev iz Slovenije in Hrvaške ter 70 gimnazijcev iz omenjenih držav.
Z raziskavo smo ugotovili, da je znanje vseh učencev o evoluciji človeka
zadovoljivo. Povprečna uspešnost na anonimnem testu znanja je bila 64,8 %.
Testna vprašanja o evoluciji človeka so bolje rešili slovenski učenci, kot pa hrvaški.
Zbrane rezultate smo primerjali in lahko zaključimo, da obstajajo razlike v znanju o
evoluciji človeka med učenci različnih držav in razredov. Na osnovnošolski stopnji
so hrvaški učenci pokazali več znanja kot slovenski. Na gimnazijski stopnji pa so
slovenski dijaki pokazali več znanja kot hrvaški. Slovenski gimnazijci so pokazali
več znanja od slovenskih osnovnošolcev, hrvaški gimnazijci pa manj znanja od
hrvaških osnovnošolcev. Ugotovili smo, da med spoloma obstajajo zanemarljive
razlike v znanju o evoluciji človeka. Prav tako smo ugotovili, da imajo slovenski in
hrvaški učenci nekatere značilne napačne predstave, ki so povezane z našo temo.
Analiza anketnih vprašanj je pokazala, da je ugotovljeno znanje povezano z
nekaterimi ozadenjskimi dejavniki.
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Previous studies shows that students have difficulty in understanding the evolution of
human beings due to difficult conceptions and complexity of the subject. The objective of this
research was to study the knowledge of Croatian and Slovenian elementary and grammar school
students about human evolution. We wanted to see if there was a difference in knowledge between
the students of different countries, genders, and ages. Besides the amount of knowledge, we were
interested in whether there exist some characteristic students' misconceptions about human
evolution. We have also tried to determine whether there are any background factors associated
with cognitive achievements. We conducted a research on 170 students, of which there were 100
primary school students and 70 grammar school students. Research has shown that the knowledge
of tested students about human evolution is satisfying. The overall average success on the
anonymous test of knowledge was 64,8 %. Slovenian students were better at questions about
human evolution than croatian students. We have compared and checked the results that we
collected. We can conclude that there are differences in the knowledge of human evolution
between students of different countries, and grades. Croatian elementary school students showed
more knowledge than Slovenian elementary school students. Slovenian grammar students showed
more knowledge than Croatian grammar school students. Slovenian grammar school students
showed more knowledge than Slovenian elementary school students, and Croatian grammar school
students showed less knowledge than Croatian elementary school students. There are negligible
differences in the knowledge of human evolution between the genders. We also found that Croatian
and Slovenian students have some characteristic misconceptions that are related to our topic. An
analysis of questionnaires has shown that students' knowledge is related to background factors.
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1.

UVOD

1.1

OPREDELITEV PROBLEMA

1

Evolucija je pomemben in osrednji znanstveni koncept (Ridley, 2004). Še posebej
evolucija človeka je tema, ki vzbuja zanimanje povsod po svetu (Pobiner, 2016). Bybee
(2004) meni, da je razumevanje evolucije ena izmed bistvenih sestavin naravoslovne
pismenosti učencev. Hkrati je to zahtevna tema, ki jo učenci težko razumejo. Vzrok temu
so med drugim tudi različni čustveni, epistemološki in religiozni dejavniki, ki prispevajo k
takemu pogledu na svet, ki ni evolucijski (Nehm in sod., 2007 in Smith, 2010).
Že v 19. stoletju je Charles Robert Darwin razvil teorijo o evoluciji in napisal knjigo „O
nastanku vrst“, v kateri je predstavil, da so se vsa živa bitja razvila iz skupnega prednika.
Ta trditev povzroča veliko zmede med učenci in dijaki ter napačne predstave o izvoru
človeka. K temu prispeva tudi dejstvo, da vsebujejo slovenski in hrvaški učni načrti malo
število ciljev o evoluciji človeka. Evolucija človeka je proces, ki še vedno traja. To dejstvo
nam nakazuje pomembnost kakovostnega poučevanja učencev in dijakov o evoluciji
človeka, kajti ti so naša prihodnost. Različni avtorji ugotavljajo, da se morajo pristopi in
orodja za poučevanje evolucije človeka izboljšati in v ta namen predlagajo različne metode
dela (Flammer, 2003; Pobiner, 2012; Price, 2012). Učitelji morajo pri poučevanju
evolucije slediti teoričnim izhodiščem. Pristop k poučevanju evolucije mora biti objektiven
in učiteljev osebni odnos do religije ne sme vplivati na učence (Smith, 2010). Alles in
Stevenson (2003) pravita, da je za razumevanje pomembno, da učencem ponudimo
predvsem temeljno ogrodje evolucije človeka in ne podrobnih spiskov imen, ki vnašajo
zmedo.
Naš namen je bil, da prispevamo podatke, ki bi pomagali izboljšati poučevanje in učenje o
evoluciji človeka, zato smo preučili, kateri dejavniki pri tem predstavljajo ovire in težave.
To bo v pomoč učencem pri usvajanju novega znanja, oz. preoblikovanju obstoječega in
pri odpravljanju napačnih predstav.Glede na rezultate testa znanjasmo predlagali možne
rešitve za kakovostni pouk evolucije človeka.
1.2

CILJI NALOGE

Naš cilj je bil preučiti znanje osnovnošolcev in gimnazijcev izbranih šol v Republiki
Hrvaški in v Republiki Sloveniji o evoluciji človeka. Želeli smo ugotoviti, ali se
osnovnošolsko znanje razlikuje od gimnazijskega. Prav tako nas je zanimalo, ali obstajajo
razlike v dosežkih med državama in spoloma. Razen količine znanja nas je zanimalo tudi,
ali imajo učenci v našem vzorcu kakšne značilne napačne predstave o evoluciji človeka.
Poskušali smo tudi ugotoviti, kateri ozadenjski dejavniki so povezani s kognitivnimi
dosežki. Na temelju ugotovitev smo predlagali izboljšave, ki bi lahko prispevale k
boljšemu razumevanju evolucije človeka med učenci.
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1.3

2

DELOVNE HIPOTEZE

Postavili smo naslednje hipoteze:
1. Na koncu osnovnošolskega izobraževanja je znanje o evolucijskem razvoju vrste Homo
sapiens zadovoljivo.
2. Med osnovnošolci in gimnazijci ni razlik v znanju evolucije človeka.
3. Med učenci iste starosti v Republiki Hrvaški in v Republiki Sloveniji ni razlik v znanju
evolucije človeka.
4. Med dekleti in fanti ni razlik v znanju evolucije človeka.
5. Osnovnošolci in gimnazijci imajo nekatere značilne napačne predstave, povezane z
evolucijo človeka.
6. Ugotovljeno znanje je povezano z nekaterimi ozadenjskimi dejavniki.
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2.

PREGLED OBJAV

2.1

EVOLUCIJA ČLOVEKA

3

Strokovnjaki neprestano dopolnjujejonaše znanje o nastanku in raznolikosti vrst. Tako tudi
o razvoju vrste sodobni človek (Homo sapiens), ki jo uvrščamo v kraljevstvo živali in
razred sesalcev ter pripada rodu Homo – človek. Sodobni človek se je razvil v procesu
naravne selekcije, tako kot vse druge vrste (Facchini, 2007). Danes imamo veliko dokazov
o evoluciji človeka, ki jih je prispevala veda, imenovana paleoantropologija. Ta se ukvarja
s preučevanjem fosilov človeških prednikov in z razvojem človeka na splošno. Pri
raziskovanju tega področja sodelujejo tudi druge vede. Tako Facchini (2007) predstavlja
paleontologijo kot vedo, ki se ukvarja s preučevanjem življenja vpreteklosti, fosilnimi
ostanki, začetkom in razvojem živih bitij, življenskih razmer, načina življenja in sprememb
v okolju. Razen paleontologije se v raziskave preteklosti človeka spreučevanjem fosilov
vključujejo različne stroke, kot so geomorfologija, paleogeografija, radiokronologija,
palinologija, zooarheologija in paleoantropologija. Kosti, cvetni prah, spore, les, živalske
lupine, odtis sledi živali, izločki, obdelani kamen in osnove za bivališčaso samo nekateri
od fosilov, ki jih lahko najdemo v naravi. S pomočjo analize fosilov dobimo jasnejšo sliko
razvoja človečnjakov, s katero lažje interpretiramo razvoj sodobnega človeka (Homo
sapiens). Lahko ugotovimo, kako so naši predniki živeli, s kakšnimi boleznimi so se
soočali, kako so se razširili na različne kontinente ipd. (Facchini, 2007). Paleontologi še
zmeraj razpravljajo o tem, ali se je človeška evolucija zgodila postopoma ali nenadoma v
procesu kladogeneze (Pinel, 2000). Facchini (2007) pravi, da so se primati, ki so živeli v
zahodnih območjih Afrike, nahajali v vlažnem gozdu. Na tem območju danes najdemo
šimpanze in gorile, ki so prilagojeni za življenje na tleh in v drevju. V vzhodnem območju
Afrike je bila toplejša klima z več suše in manj drevesi, zato so se primati, ki so prebivali v
tej odprti pokrajini, prilagodili na dvonožno gibanje pred približno štirimi milijoni let.
Takšna klima je vzpostavila evolucijsko linijo, ki je pripeljala do človeka. Proces
hominizacije je vključeval pokončno držo, ki jo je spodbudila hoja na dveh nogah, ki ji
pravimo bipedalizem. Ta preobrazba je spodbujala še nadaljnjo preobrazbo rok, možganov
in zobovja in zato tudi lobanje. Veliki možgani, pokončna drža in proste roke z
oponibilnim palcem so tri najbolj pomembne človeške lastnosti (Pinel, 2000). Med
značilnosti sodobnega človeka sodi tudi razvoj govora in mišljenja ter družbena
organiziranost (Mikulić in sod., 2010).
Učencem se zdi evolucija človeka najbolj zanimiv del evolucije, ker se vsak posameznik
osebno najde v njej. Vse nove vrste se razvijajo iz predhodnih vrst (Flammer, 2006), tako
tudi Homo sapiens. Glede na pestrost znanstvenih odkritij do 21. stoletja, skupaj z izjemno
kompleksno človeško evolucijsko linijo, prihaja v znanstveni skupnosti do množice
nekoliko različnih evolucijskih modelov, kar povečuje kompleksnost poučevanja evolucije.
V nadaljevanju so predstavljene težave, ki se pojavljajo pri poučevanju evolucije človeka.
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2.2

4

TEŽAVE PRI POUČEVANJU EVOLUCIJE ČLOVEKA

Poučevanje učencev o razvoju človeka je v današnjem času oteženo, predvsem zaradi
različnih verskih, kulturnih, medijskih in političnih vplivov, ki so prinesli veliko nesoglasij
glede tega. Čeprav obstaja veliko znanstvenih dokazov o dogodkih iz preteklosti, so mnogi
učenci še vedno v dilemi med sprejetjem znanstvene teorije evolucije in dogem, ki jih
zagovarja kreacionizem, torej nazor, ki priznava boga in njegovo vplivanje na svet.
Poleg predhodno omenjenih dejavnikov, ki vplivajo na sprejetje oz. zavračanje evolucije
človeka, na to vplivajo tudi spol, starost, stopnja izobrazbe, socioekonomski status,
geografsko življensko območje, vrsta religije in razumevanje makroevolucije (Barnes,
2014). Učenci imajo negativen odnos do evolucijske teorije zaradi rasizma, sebičnosti in
ker je to v nasprotju z njihovo vero. Takšni razlogi lahko povzročijo konflikte v razredih
(Pobiner, 2016).
2.2.1 Vpliv vere na poučevanje evolucije človeka
Kljub evolucijskim dokazom se nasprotje med vero in znanostjo glede evolucije človeka še
zmeraj ni ublažilo in se zaradi narave obeh področij najverjetneje tudi nikoli ne bo.
Največji problem pri sprejetju evolucije predstavlja versko prepričanje. Učitelji in učenci,
ki so obkroženi z vernimi starši in družino, vrstniki in mediji ter cerkvijo, so ves časv stiku
s primarnim učenjem o razvoju človeka, ki ga prejmejo od staršev ali drugih v svojem
neposrednem okolju. Če so starši verniki in imajo negativen odnos do evolucije, je zelo
verjetno, da bo otrok prevzel njihovo mnenje. Zanje so zato vsakdanje navade in verske
zgodbe velika ovira za sprejetje evolucije človeka (Pobiner, 2016). Učenci, ki se
izobražujejo o kreacionizmu in o evoluciji človeka, imajo bolj negativen odnos do
evolucije, kot tisti, ki se učijo samo evolucijo človeka (Pobiner, 2016). Takšna situacija je
značilna za Republiko Hrvaško. Vera ima še zmeraj močan vpliv na vse starostne skupine.
Razlog temu so gimnazije, kjer učenci lahko izbirajo kot obvezni predmet verouk ali etiko.
Mnogo učencev izbere verouk kot obvezni predmet, bodisi na lastno željo bodisi na
zahtevo staršev. Hrvaške osnovne šole ponujajo verouk kot izbirni predmet. V osnovnih
šolah Slovenije verouka ni, učenci pa lahko izberejo izbirni predmet Verstva in etika. Tudi
v slovenskih gimnazijah verouka ni.
Verska prepričanja so v nasprotju z znanostjo, ki jo poučujejo učitelji biologije.
Kreacionistična ideja o nastanku sveta predstavlja Boga kot ustvarjalca ljudi (Mpeta,
2013), evolucionisti pa podpirajo na množici dejstev temelječo znanstveno teorijo
evolucije in menijo, da v poučevanju ni prostora za »alternativno« razlago nastanka ljudi
(Smith, 2010), saj ne temelji niti na preverljivih dokazih, niti na preverjenih dejstvih.
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Zaradi tega so kreacionisti v neskladju z evolucijskim izobraževanjem v šolskih
inštitucijah.
2.2.2 Napačne predstave učencev
Pobiner (2016) pravi, da napačne predstave o razvoju človeka predstavljajo oviro za
sprejetje evolucije človeka. Oblikujejo se zaradi verskih, filozofskih in socialnih
dejavnikov. Številni učenci so izpostavljeni znanosti šele v šoli, ko se seznanijo z
znanstveno teorijo evolucije in z dokazi za evolucijo. Zaradi tega prihaja do številnih
napačnih predstav o evoluciji človeka, o katerih se je potrebno z učenci pogovoriti.
Marsikatere napačne predstave se razvijejo zaradi kreacionizma. Te je treba učencem
predstaviti in jih poskušati odpraviti (Nelson, 2007). Seznanjenost učencev z biološko
znanostjo, dejstvi ter empiričnimi dokazi se odraža v boljšem razumevanju evolucije
človeka. Z razumevanjem teorije o evoluciji človeka se lažje odpravljajo napačne
predstave ter polemike med evolucijo in vero. Kreacionisti, ki verjamejo, da je Bog ustvaril
vsako vrsto posebej, prispevajo k oblikovanju napačnih predstav o evoluciji človeka
(Farber, 2003).
Kot pri sodobnemu človeku (Homo sapiensu), so se napačne predstave učencev izkazale
tudi pri neandertalcih. Rezultati Povšičeve (2012) raziskave so pokazali, da je znanje
slovenskih učencev o poznavanju izvora in bivanja neandertalcev slabo. Največ napačnih
predstav pri učencih se nanaša na kraj bivanja neandertalcev. Za tem sledi slabo
poznavanje odnosa med neandertalcem in Homo sapiensom. Učenci menijo, da so
neandertalci živeli na drevju kot opice ali v jamah (Bajd, 2010; Povšič, 2012). Bajdova
(2012) trdi, da obstajajo tudi napačne predstave o časovnem poteku razvoja človeka.
Učenci menijo, da so prvi človečnjaki (Australopithecus afarensis) živeli v istem času kot
dinozavri (Bajd in Matyašek, 2009). Učenci ne vedo, od kod je človek prišel v Evropo.
Predstavljajo si, da je prišel iz Avstralije ali iz Amerike (Bajd in Matyašek, 2009).
Med splošnimi številnimi napačnimi predstavami učencev, ki so se pokazale v preostalih
raziskavah, je najbolj izpostavljena ta, da smo se ljudje razvili iz šimpanzov. Predstavljajo
si, da so opice tekom evolucije izgubile dlako in rep (Pobiner, 2016). Učence zmede
dejstvo, da so si šimpanzi in ljudje genetsko zelo podobni in tesno povezani (Nelson,
2007). Po Johnstonu in sod. (2012) lahko trdimo, da učence zmede tudi dejstvo, da so
šimpanzi in človek najbližji živi sorodniki. Ljudje imamo drugačno evolucijsko zgodovino
kot šimpanzi, kajti razvili smo se iz skupnega prednika šimpanza in človeka, vendar ne iz
šimpanza. Johnstone in sod. (2012) predlagajo način, kako se odpravi ta napačna
predstava. Učitelj pritegne učence z zanimivi vprašanji, npr. zakaj šimpanzi še zmeraj
živijo, če smo se ljudje razvili iz njih. Učitelj mora poudariti, da v evoluciji ne gre za
linearni razvoj, evolucijsko linijo človeka lahko bolje predstavimo z metaforo gostega
grma, kot linearno lestvico (Pinel, 2000). Linearni razvoj bi pomenil, da se je človek razvil
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iz šimpanzov. Vemo, da to ni res, saj smo že prej navedli, da imamo ljudje s šimpanzi le
skupnega prednika. Razvoj šimpanzov in človeka se je nadaljeval ločeno (Johnson in sod.,
2012).
Da razumevanje evolucije ne bi bilo okrnjeno zaradi napačnih predstav, morajo učitelji
poskrbeti, da učenci usvojijo znanje s konstruktivističnim učenjem (Leonard in
Edmondson, 2003). Zato mora učitelj prepoznati in razumeti napačne predstave učencev,
da jih lažje poskuša odpraviti. Prav tako potrebuje veliko znanja, da to lahko uresniči. Če
želimo preprečiti morebitne napačne predstave učencev, se morajo ti seznaniti s teorijo
evolucije že pred vstopom v šolo. Nikoli ni prezgodaj za učenje evolucije (Pobiner, 2016).
2.2.3 Odnos učiteljev do poučevanja evolucije
Pri predstavljanju evolucije človeka učencem, ki bi morali to znanje vsekakor imeti,
obstajajo nekatere težave. Ridley (2004) navaja tri najpogostejše ovire, ki so povezane z
raziskovalci in učitelji. Prva ovira je pomanjkljivo znanje učiteljev, ki se odraža na znanju
učencev. Oviro predstavlja tudi dejstvo, da določen del znanstvenikov ne sprejema
evolucije človeka in ti niti niso pripravljeni posodobiti lastnega znanja. Ena izmed ovir so
tudi učitelji biologije, ki so razumsko sprejeli evolucijo človeka, vendar je ne vključujejo v
svoj pouk.
Vsak dober učitelj mora prenesti svoje znanje o evoluciji človeka na učence (Barnes,
2014). Tovrstno poučevanje je učinkovito z učiteljevega stališča. Če učitelj samo predstavi
dejstva in jih ne zna povezati med seboj, potem ne moremo pričakovati od učencev, da
bodo razvili kritično mišljenje. Učitelji biologije so primorani poučevati vsebine, ki jih
zahteva šolska uprava in kurikulum, vendar je način poučevanja odvisen zlasti od njih
samih. Nekateri učitelji sprejemajo evolucijo človeka, vendar so jo prisiljeni izpustiti iz
poučevanja zaradi šolske uprave, ki ne podpira takega pogleda na razvoj človeka. Tak
pristop je seveda protizakonit tako na Hrvaškem kot v Sloveniji.
Kot smo že omenili, je ključ dobrega poučevanja taka organizacija dela, da učenci aktivno
usvajajo znanje, ki ga predpisuje učni načrt. Nekateri avtorji trdijo, da če učitelj nima
dovolj znanja o verskih prepričanjih, potem tudi nima dovolj argumentov za diskusijo in
reševanje pripomb religioznih učencev (Pigliucci, 2007). Pobiner (2016) trdi, da se mladi
učitelji, ki še nimajo dovolj velikega besednega zaklada in ne znajo argumentirati,
izogibajo predavanjem o evoluciji človeka, ker menijo, da na ta način preprečijo konflikt
med evolucijo in vero. Učitelji biologije, ki imajo kreacionistični pogled na evolucijo
človeka, so v konfliktu sami s seboj. Problem z lastnimi prepričanji jim otežuje poučevanje
o evoluciji (Grimes, 2012).
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Ridley (2004) pravi, da osnovnošolski in gimnazijski učbeniki za poučevanje biologije
vključujejo evolucijo človeka, vendar običajno proti koncu učbenika. Taka razporeditev
gradiva predstavlja težavo pri poučevanju evolucije človeka. Zaradi množice učnih ciljev
in pomanjkanja letnih učnih ur pri predmetih Naravoslovje in Biologija učitelji učno snov,
ki se nanaša na evolucijo človeka, predelajo samo delno oziroma je ne predelajo.
Celotno poučevanje otežuje tudi pomanjkanje materialnih sredstev in drugih virov za
predstavljanje razvoja človeka (White, 2011). Analiza empiričnih dokazov evolucije bo
pritegnila učence h kritičnemu razmišljanju in pospešila razumevanje ter sprejetje evolucije
človeka. Če učitelj nima te možnosti, obstaja večja verjetnost, da pouk ne bo učinkovit.
2.2.4 Slovenski in hrvaški učni načrt
Učni načrt je odvisen od države, ki odloča, kaj bo šolski kurikulum vseboval (Moore,
2002). Slovenski učni načrt osnovnih šol se je nekoč razlikoval od današnjega. Bajdova
(2012) pravi, da so do leta 2004 vse šole sprejele novi kurikulum za devetletno osnovno
šolo. Učni načrt biologije je v tistem razredu, kjer je bila obravnavana evolucija človeka,
vseboval 52 učnih ur, od tega je bilo le nekaj ur namenjenih evoluciji in človeškemu
razvoju. To je bilo premalo za pridobivanje zadovoljivega znanja in razumevanje evolucije
človeka v osnovnih šolah. Gimnazije so imele 210 učnih ur biologije v treh letih šolanja,
od tega je bilo le 5 učnih ur namenjenih poučevanju evolucije človeka. Sedem let kasneje,
leta 2011, so ponovno uvedli spremembe v učne načrte slovenskih osnovnih šol, ki veljajo
še danes. Evolucija človeka je uvrščena med cilje za 9. razred, v katerem je biologiji
namenjenih 64 učnih ur, kar bi lahko omogočilo nekaj več ur poučevanja evolucije. Ta
učni načrt pa vsebuje samo en učni cilj o razvoju človeka, in sicer »Učenci znajo razložiti
izvor primatov in človeka ter sorodnosti človeka z drugimi primati« (Vilhar in sod., 2011).
Ta edini cilj v učnem načrtu po mnenju Bajdove (2012) ne zadošča, da bi učenci lahko
razumeli človeški razvoj. Leta 2008 je v Sloveniji stopil v veljavo nov gimnazijski učni
načrt, ki velja še danes. Za tri leta poučevanja biologije v gimnaziji učni načrt iz biologije
vsebuje 210 ur, od tega 25 ur evolucije z enim samim ciljem o evoluciji človeka, ki se
glasi: »Dijaki spoznajo mejnike v evoluciji človeške vrste (Australopithecus afarensis,
Homo erectus, Homo sapiens, razširjanja iz Afrike)« (Vičar in sod., 2008).
Hrvaški osnovnošolski učni načrt se v tem pogledu ne razlikuje bistveno od slovenskega,
saj tudi ta vsebuje le en operativni cilj, povezan z razumevanjem evolucije človeka. Ta cilj
se glasi: »Učenci ugotovijo podobnosti med sodobnim človekom in izumrlimi človečnjaki,
zaradi njihovega skupnega ampak posrednega izvora; opredelijo lastnosti, ki ločujejo
sodobnega človeka od izumrlih človečnjakov; seznanijo se s primeri neandertalskih najdb
na Hrvaškem« (Vican in sod., 2006). Hrvaški učni načrt za osnovno šolo v 7. in 8. razredu
vsebuje 140 učnih ur biologije. V hrvaškem učnem načrtu za gimnazijo je situacija
nekoliko slabša. Hrvaška ima namreč veljavni učni načrt iz leta 1995, ki se do danes ni
spreminjal. Vsebuje 274 ur biologije za celotno, štiriletno gimnazijsko šolanje. Od tega je

Kralj L. Primerjava znanja hrvaških in slovenskih osnovnošolcev in gimnazijcev o evoluciji človeka.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Študij biološkega izobraževanja, 2017

8

evolucija človeka omejena z enim samim učnim ciljem. Učni cilj za gimnazijo zahteva, da
dijaki spoznajo »Razvoj in raznolikost živega sveta, teorijo evolucije, živi svet v
preteklosti ter speciacijo človeka« (Ministarstvo prosvjete i športa, 1995).
2.2.5 Pregled rezultatov raziskav o evoluciji človeka
Zaradi številnih razlik med znanstveno teorijo evolucije in verskimi prepričanji so
znanstveniki v zadnjih letih izvedli veliko anket na temo človeškega razvoja. Če po
Pobinerju (2016) pogledamo, kako je evolucija človeka sprejeta po svetu, se zavemo
množice ljudi, ki sprejema znanstveno teorijo evolucije človeka. Namreč, leta 2005 so
izvedli anketo o sprejemanju evolucije človeka v 32 evropskih državah, na Japonskem ter v
ZDA. Rezultati te ankete so pokazali, da v večini držav, razen Turčiji in ZDA, prebivalci
pretežno sprejemajo evolucijo človeka. V Turčiji in ZDA pa je evolucija človeka slabo
sprejeta. To trdijo tudi Akyol in sodelavci (2012), ki sklepajo, da je raziskava v Turčiji
pokazala šibek interes učiteljev za poučevanje evolucije. V raziskavi je od 415 učiteljev
biologije 59,4 % trdilo, da jih evolucija malo zanima, in kar 9,3 % jih je odgovorilo, da jih
evolucija sploh ne zanima. Samo 17,9 % turških učiteljev evolucija zelo zanima.
Pobiner (2016) je predstavil rezultate večletne ankete o tem, kako Američani sprejemajo
evolucijo človeka. Med 40 % in 47 % anketirancev se je strinjalo s trditvijo, da je Bog
nekoč ustvaril človeka. Le med 9 % in 19 % anketirancev je bilo mnenja, da Bog ni
sodeloval. Pobiner (2016) je omenil štiri glavne dejavnike, ki vplivajo na rezultate anket.
Meni, da so dobljeni rezultati posledica religioznosti, načina izobraževanja, različne
starosti in pripadnosti politični stranki. Pigliucci (2007) je prav tako predstavil rezultat
ankete v ZDA, ki je vsebovala trditev, da je Bog v celoti ustvaril človeka pred deset tisoč
leti. Odstotek anketiranih prebivalcev ZDA, ki so se strinjali s to trditvijo, je 58 %. Razlog
za slabo sprejemanje evolucije človeka v ZDA je nerazumevanje in šibko znanje o
evolucijski teoriji (White, 2011). To potrjujejo tudi Rice in sodelavci (2012), ki so v
raziskavi odkrili, da imajo sodelujoči s kreacionističnimi pogledi manjšo količino znanja o
evoluciji, kar je eden izmed glavnih razlogov za slabo sprejemanje evolucije človeka
(Pobiner, 2016). Če evolucijski znanosti pridružimo sprejemanje in razumevanje
evolucijske teorije ter samozavestnega učitelja evolucije, ugotovimo, da ti dejavniki
vplivajo drugna drugega (Akyol in sod., 2012). Če učenci razumejo, kaj pravi teorija
evolucije človeka, jo bodo morda lažje sprejeli. Pobiner (2016) trdi, da imajo zlasti učeni
ljudje večje zaupanje v znanost in znanstvenike, kar jih pripelje do sprejetja evolucije
človeka. Različna verska prepričanja učencev učitelj spoštuje, vendar mora snov
obravnavati na objektiven način (Nelson, 2007). Učence je treba preusmeriti k
znanstvenemu stališču do evolucije človeka. Takšen pristop bo v veliki meri olajšal
sprejetje evolucije človeka. Učiteljev pristop k znanstveni teoriji in njegova razlaga o
razvoju človeka pustijo velik vpliv na učenčevem mišljenju. Pobiner (2016) navaja
Berkmana in Pultzerja, ki pravita, da učitelje v ZDA delimo na zagovornike evolucije, ki
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jih je 28 %, in zagovornike kreacionizma, ki jih je 13 %; obstajajo tudi učitelji, ki se želijo
izogniti polemiki in takih je v ZDA največ, in sicer 60 %. Množica učiteljev biologije ni
pripravljena na konflikt s kreacionisti, ki zagovarajo svoje prepričanje in kulturo, kar
pripelje do tega, da učno enoto o evoluciji človeka izpustijo.
Rezultati raziskav o znanju evolucije se po svetu pogosto ne razlikujejo od hrvaških in
slovenskih, kajti večinoma pokažejo slabo znanje učencev. Ameriška organizacija Pew
Research Center (Pew Research Center, 2017) je izvedla anketo o verskih prepričanjih in
nacionalni pripadnosti v srednji in vzhodni Evropi, v kateri je sodelovala tudi Hrvaška.
Med 25000 anketiranci je bilo 1616 hrvaških. V raziskavi so sodelovali mimoidoči
anketiranci, ki so bili starejši od 18 let. Rezultati so pokazali, da 44 % hrvaških
anketirancev verjame, da smo nastali s procesom evolucije in ne s pomočjo višjega bitja.
Le 10 % jih verjame, da smo se nastali zaradi vrhovnega bitja. Rezultati so pokazali, da 57
% mimoidočih anketirancev meni, da so se ljudi razvijali s časom (na začetka niso bili
enaki kot danes). Na vprašanje, ali obstaja konflikt med znanostjo in religijo, je 27 %
Hrvatov trdilo, da konflikt ne obstaja, kar 66 % pa jih je odgovorilo, da konflikt obstaja. 18
% anketirancev je trdilo, da bo znanost sčasoma razložila evolucijo v celoti, hkrati pa jih je
78 % menilo, da znanost nikoli ne bo zmožna razložiti vsega. Iz rezultatov te raziskave
lahko sklepamo, da so Hrvati še zmeraj nekoliko bolj naklonjeni verskim prepričanjem, kot
znanstvenemu pogledu na svet.
Bajdova (2012) je povzela rezultate študije TIMMS, ki je leta 1995 izvedla raziskavo v več
kot 40 državah sveta. V raziskavi so postavili vprašanje o razvoju človeka na svetu. V
Sloveniji je v raziskavi sodelovalo 371 učencev sedmih razredov in 344 učencev osmih
razredov. Od teh je 41 % sedmošolcev in 52 % osmošolcev podalo pravilen odgovor, ki
pravi, da so se v evoluciji ljudje razvili relativno pozno. Glede na povprečno 60 %
pravilnih odgovorov učencev iz ostalih držav sveta, so bili rezultati iz Slovenije
podpovprečni. V raziskavi, ki jo je predstavila Bajdova (2010), je kar 10 % študentov
menilo, da so človečnjaki živeli v istem času kot dinozavri. Razen napačne časovne
uvrstitve nekateri učenci tudi niso vedeli, kje so se razvili človečnjaki. Čeprav jih je 63 %
izbralo Afriko kot pravilen odgovor, jih je kar 20 % menilo, da so prvi človečnjaki živeli v
Avstraliji, in 12 %, da so prišli iz Azije. Napačno so si predstavljali tudi čas, ko so prvi
človečnjaki prispeli v Evropo. Ta rezultat je bil po mnenju Bajdove (2010) v veliki meri
posledica slovenskega učnega načrta, v katerem je evolucija človeka zajeta le z enim
samim učnim ciljem. Vsekakor je razveseljivo, da znanje učencev o evoluciji človeka
narašča, množici napačnih predstav in obstoječim konfliktov navkljub (Pobiner, 2016).
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2.2.6 Ozadenjski dejavniki kognitivnih dosežkov
Nekateri psihološki, sociološki in finančni dejavniki lahko negativno ali pozitivno vplivajo
na kognitivne dosežke učencev. Buss (2012) trdi, da se starševska »naložba« v otroka
odraža v njegovem telesnem in socialnem razvoju. Dejstvo je, da večja mera ukvarjanja
staršev z otrokom pripelje do boljše medsebojne komunikacije. Takšen odnos se pozitivno
odraža v akademskih in socialnih veščinah otrok ter kasneje v socialnem statusu otroka.
Stevanović (2000) meni, da ima družinska vzgoja velik vpliv na življenje otroka, predvsem
na njegovo rast in razvoj, čustva, družabnost in intelektualni razvoj. Materialne in
stanovanjske razmere so pomemben dejavnik pri razvoju otroka. Zagotavljanje materialnih
sredstev za otrokovo učenje je velikega pomena pri izobraževanju otroka. Ugodnejši
materialni, družbeni in izobraževalni pogoji v družini omogočajo otrokom lažje učenje,
boljši učni uspeh in višjo stopnjo končne izobrazbe. Stopnja izobrazbe staršev je eden
izmed dejavnikov, ki imajo znaten vpliv na izobrazbo otroka. Otroci visoko izobraženih
staršev so pogosteje boljši učenci, lažje razumejo gradivo, bolj so iznajdljivi pri uporabi
učbenikov in pokažejo več interesa pri učni uri. Otroci iz bolje situiranih in izobraženih
družin se pogosteje vpisujejo na fakultete in nadaljujejo izobraževanje po srednji šoli. Na
to dejstvo pomembno vplivajo tudi motivacija in pričakovanja staršev. Nasprotno so otroci
iz slabše situiranih in manj izobraženih družin pogosteje zadovoljni s srednjo poklicno
šolo, ki ponuja hitro poklicno usmeritev, kot jo imajo na primer njihovi starši. Če starši ne
dajejo velikega poudarka vzgoji otroka in imajo z otrokom slab odnos, obstaja velika
verjetnost, da bo ta otrok imel slab učni uspeh, težave z disciplino in socializacijo ter
manjši interes za učenje. Slab učni uspeh v šoli praviloma pomeni slabo splošno znanje
otroka, torej tudi šibko znanje o evoluciji človeka. Torej, ali bo otrok cenil izobrazbo in bo
motiviran za usvajanje znanja in veščin, je v veliki meri odvisno od spodbujanja staršev.
Miljković in sod. (2014) so predstavili raziskavo, v kateri so analizirali različen način
starševske vzgoje otrok. Rezultati raziskave so pokazali, da so otroci avtoritarnih staršev
pokazali šibko samostojnost in povprečno socialno zrelost. Otroci, ki so jih starši vzgajali
na avtoritativen način, so bili zelo samostojni in socialno zreli. Permisivni starši so vzgojili
zelo neodgovorne in socialno nezrele otroke. Odnos staršev in dijakov je boljši, če obstaja
komunikacija med starši in otroci. Ta omogoča razumevanje, podporo in reševanje
problemov (Stevanović, 2000). Otroci se do določene mere obnašajo v skladu s
starševskimi pričakovanji (Miljković in sod., 2014), zato je potrebna disciplina v vzgoji, ki
se odraža tudi v izobraževalni disciplini. Permisivni starši ne pričakujejo veliko od otrok,
zato imajo ti ponavadi slabo samokontrolo v izobraževanju (Miljković in sod., 2014).
Pomanjkanje skrbi in kontrole staršev nad otroci ima negativne učinke na uspeh otroka
(Stevanović, 2000). Starši morajo imeti pozitivna pričakovanja do lastnih otrok (Miljković
in sod., 2014) ter jih tudi spodbujati, motivirati in usmerjati v različne izobraževalne
vsebine (Stevanović, 2000).
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MATERIAL IN METODE

3.1

POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
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Na začetku raziskave smo analizirali znanstvene članke in knjige, ki obravnavajo evolucijo
človeka in nekatere ozadenjske dejavnike kognitivnih dosežkov. Pregledali smo tudi
veljavne učne načrte za hrvaške in slovenske osnovne šole ter gimnazije. Nato smo zbrali
podatke o znanju osnovnošolcev in gimnazijcev iz omenjenih držav o evoluciji človeka. To
smo izvedli s pomočjo anonimnega vprašalnika, ki so ga učenci izpolnili v šolah pri pouku
biologije.

3.2

VZOREC

Leta 2017 smo v raziskavo vključili 170 učencev, od tega 100 hrvaških (država 1) in 70
slovenskih (država 2) (preglednica 1). Skupno je bilo 100 osnovnošolcev in 70
srednješolcev. 50 osnovošolcev smo testirali na Hrvaškem v Osnovni šoli Sveti Martin na
Muri (šola 1). Preostalih 50 je odgovarjalo v Sloveniji v Osnovni šoli Valentina Vodnika v
Ljubljani (šola 3). V Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec na Hrvaškem smo testirali 50
dijakov (šola 2). Preostalih 20 dijakov je anonimni test izpolnilo v slovenski Gimnaziji Vič
v Ljubljani (šola 4) (preglednica 2). V 8. razredu in 9. razredu osnovne šole smo testirali
po 50 učencev, v 4. letniku gimnazije pa 70 (preglednica 3). Porazdelitev učencev glede na
spol je prikazana v preglednici 4. Vsi osmošolci v našem vzorcu so bili iz Hrvaške, vsi
devetošolci pa iz Slovenije; njhova starost je bila podobna, saj imajo na Hrvaškem
osemletno osnovno šolanje, v Sloveniji pa devetletno. Večina učencev, ki so rešili
anonimni test, je bilo moškega spola (61,2 %). Nekoliko manj od polovice učencev je bilo
ženskega spola (37,1 %). 1,8 % učencev ni označilo spola.
Preglednica 1: Porazdelitev učencev glede na državo
Država

Število učencev

Učenci (%)

1 - Republika Hrvaška

100

58,8

2 - Republika Slovenija

70

41,2

Skupaj

170

100,0
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Preglednica 2: Porazdelitev učencev glede na šolo
Šola

Število učencev

Učenci (%)

1 - OŠ Sveti Martin na
Muri

50

29,4

2 - Gimnaziji Josipa
Slavenskog Čakovec

50

29,4

3 - OŠ Valentina
Vodnik, Ljubljana

50

29,4

4 - Gimnaziji Vič,
Ljubljana

20

11,8

Skupaj

170

100,0

Preglednica 3: Porazdelitev učencev glede na razred
Razred/Letnik

Število učencev

Učenci (%)

4. – gimnazija (HR in
SLO)

70

41,2

8. – OŠ (HR)

50

29,4

9. – OŠ (SLO)

50

29,4

Skupaj

170

100,0

Preglednica 4: Porazdelitev učencev glede na spol
Spol

Število učencev

Učenci (%)

Ženski

63

37,1

Moški

104

61,2

Skupaj
(ženski in moški)

167

98,2

Ni odgovora

3

1,8

Skupaj
(ženski, moški, ni
odgovora)

170

100,0
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3.3

13

VPRAŠALNIK

Anonimni vprašalnik (priloga A in priloga B) je vseboval testna (priloga A in priloga B) in
anketna vprašanja (priloga C in priloga D). Sestavljen je bil iz treh delov. Prvi del je bil
namenjen osnovnim demografskim podatkom, kot sta starost in spol. V drugem delu so
učenci odgovarjali na testna vprašanja o evoluciji človeka. Šest vprašanj je bilo izbirnega
tipa. Poleg teh je bila desetstopenjska lestvica, na kateri so učenci označili, koliko so
prepričani v svoj odgovor. Številka 0 na lestvici je pomenila, da ugibajo, 10 pa da vedo
odgovor. Pri preostalih 28 testnih vprašanjih so učenci ocenjevali svoje strinjanje z danimi
trditvami s štiristopenjsko Likertovo lestvico. Ocena 1 na Likertovi lestvici je pomenila, da
se učenec s trditvijo nikakor ne strinja, ocena 4 pa, da se učenec zelo strinja. Tretji del
vprašalnika je vseboval anketna vprašanja, s katerimi smo preverjali izobrazbo staršev in
odnos staršev do učencev.
3.4

POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV

Podatke, ki smo jih zbrali med učenci, smo vnesli v Excelovo preglednico in jih nato
prenesli v program SPSS, s pomočjo katerega smo jih statistično obdelali. Po osnovni
opisni statistiki smo naredili še inferenčno, pri kateri smo obdelavo podatkov opravili s
pomočjo neparametričnega statističnega preizkusa, ker podatki niso bili razporejeni
normalno. Uporabili smo preizkus Mann-Whitney, da smo ugotavljali statistično
pomembne razlike med odgovori učencev različnih držav, šol, starosti in spola. S
Spearmanovim korelacijskim koeficientom smo nato ugotavljali, ali pri našem vzorcu
obstaja korelacija med znanjem in ozadenjskimi dejavniki.
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Statistično pomembne razlike smo našli tudi med obema državama (1:2) (1. in 3.
vprašanje, 7., 20. in 21. trditev). Na 1. vprašanje (Koliko je stara zemlja?) so bolje
odgovorili slovenski kot hrvaški učenci. Na 3. testno vprašanje (Pred koliko leti se je razvil
sodobni človek?) so bolje odgovorili slovenski učenci, kot hrvaški. S 7. trditvijo (Sodobni
človek in neandertalec sta na Zemlji bivala istočasno.) so se bolj strinjali slovenski učenci,
kot pa hrvaški. Na 20. trditev (Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel v
istem času, kot dinozavri.) so bolje odgovorili hrvaški učenci, kot slovenski. Z 21. trditvijo
(Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem času kot mamuti.) so se
bolj strinjali slovenski učenci, kot hrvaški.
Statistično pomembne razlike smo našli tudi med različnimi šolami (1:2, 1:3, 3:4, 2:4) (1.
in 3. vprašanje, 7., 20., 21. in 24. trditev). Na 1. vprašanje (Koliko je stara zemlja?) so
najbolje odgovorili učenci OŠ Valentina Vodnika. Na 3. vprašanje (Pred koliko leti se je
razvil sodobni človek?) so najbolje odgovorili učenci OŠ Valentina Vodnika. S 7. trditvijo
(Sodobni človek in neandertalec sta na Zemlji bivala istočasno.) so se najbolj strinjali
dijaki Gimnazije Vič. Na 20. trditev (Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije
živel v istem času kot dinozavri.) so najbolje odgovorili učenci OŠ Sveti Martin na Muri. Z
21. trditvijo (Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem času kot
mamuti.) so se najbolj strinjali učenci OŠ Valentina Vodnika. S 24. trditvijo (Zadnji skupni
prednik šimpanza in človeka je živel pred približno 6 do 7 milijoni let.) so se najbolj
strinjali učenci OŠ Sveti Martin na Muri.
Statistično pomembne razlike smo našli tudi med različnimi razredi (8:9, 8:4, 9:4, 4:4) (1.
in 3. vprašanje, 7., 20., 21. in 24. trditev). Na 1. vprašanje (Koliko je stara zemlja?) so
najbolje odgovorili slovenski osnovnošolci. Na 3. vprašanje (Pred koliko leti se je razvil
sodobni človek?) so najbolje odgovorili slovenski osnovnošolci. S 7. trditvijo (Sodobni
človek in neandertalec sta na Zemlji bivala istočasno.) so se najbolj strinjali slovenski
srednješolci. Na 20. trditev (Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel v
istem času kot dinozavri.) so najbolje odgovorili hrvaški osnovnošolci. Z 21. trditvijo
(Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem času kot mamuti.) so se
najbolj strinjali slovenski osnovnošolci. S 24. trditvijo (Zadnji skupni prednik šimpanza in
človeka je živel pred približno 6 do 7 milijoni let.) so se najbolj strinjali hrvaški
osnovnošolci.
4.1.2.2 Krajevna umestitev dogodkov, povezanih z evolucijo človeka (2., 4., 5. in 6. testno
vprašanje)
V tem sklopu vprašanj smo našli statistično pomembne razlike med obema državama (1:2)
(2., 4. in 5. (pri odgovorih b in c) vprašanje). Na 2. vprašanje (Piščal iz medvedove kosti je
najverjetneje izdelal neandertalec. Kje so jo našli?) so bolje odgovorili slovenski učenci,
kot hrvaški. Na 4. vprašanje (Kje se je razvil sodobni človek?) so bolje odgovorili hrvaški

Kralj L. Primerjava znanja hrvaških in slovenskih osnovnošolcev in gimnazijcev o evoluciji človeka.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Študij biološkega izobraževanja, 2017

38

učenci, kot slovenski. Na 5. vprašanje (Kje je živel neandertalec?), pri odgovorih b in c, so
bolje odgovorili hrvaški učenci, kot slovenski.
Statistično pomembne razlike smo našli tudi med različnimi šolami (1:2, 1:3, 3:4, 2:4) in
razredi (8:9, 8:4, 9:4, 4:4) (2., 4., 5. (pri odgovorih a, b, c in e) in 6. vprašanje). Na 2.
vprašanje (Piščal iz medvedove kosti je najverjetneje izdelal neandertalec. Kje so jo našli?)
so najbolje odgovorili dijaki Gimnazije Vič. Na 4. vprašanje (Kje se je razvil sodobni
človek?) so najbolje odgovorili dijaki Gimnazije Čakovec. Na 5. vprašanje (Kje je živel
neandertalec?), na odgovor a, so najbolje odgovorili dijaki Gimnazije Vič, na odgovor b,
so najbolje odgovorili učenci OŠ Sveti Martin na Muri in dijaki Gimnazije Čakovec, na
odgovor c, so najbolje odgovorili učenci OŠ Sveti Martin na Muri in na odgovor e so
najbolje odgovorili dijaki Gimnazije Vič. Na 6. vprašanje (Kje se nahaja odkritje
neandertalcev na Hrvaškem?) so najbolje odgovorili dijaki Gimnazije Čakovec in dijaki
Gimnazije Vič.
4.1.2.3 Splošno znanje evolucije (8., 10., 11., 12., 15., 16., 18., 19., 22., 26., 29. in 32.
trditev)
V tem sklopu trditev smo našli statistično pomembne razlike med učenci obeh držav (1:2)
(11., 16., 19., 22., 26. in 29. trditev). Na 11. trditev (Fosili kažejo, kako so se oblike
življenja spreminjale tekom daljših časovnih obdobij.) so bolje odgovorili slovenski
učenci, kot hrvaški. Na 16. trditev (Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega
prednika.) so bolje odgovorili slovenski učenci, kot hrvaški. Z 19. trditvijo (Sodobni
človek se je razvil iz neandertalca.) so se pravilno manj strinjali hrvaški učenci, kot
slovenski. Na 22. trditev (Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle.) so
bolje odgovorili slovenski učenci, kot hrvaški. S 26. trditvijo (Danes so vse vrste
človečnjakov izumrle, razen naše vrste, sodobnega človeka.) so se pravilno bolj strinjali
slovenski učenci, kot hrvaški. Na 29. trditev (Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih
vrst živali.) so bolje odgovorili slovenski učenci, kot hrvaški.
Statistično pomembne razlike smo našli tudi med različnimi šolami (1:2, 1:3, 3:4, 2:4) in
razredi (8:9, 8:4, 9:4, 4:4) (10., 11., 16., 18., 19., 22., 26., 29. in 32. trditev). Na 10. trditev
(Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo.) so najbolje odgovorili dijaki
Gimnazije Vič. Na 11. trditev (Fosili kažejo, kako so se oblike življenja spreminjale tekom
daljših časovnih obdobij.) so najbolje odgovorili dijaki Gimnazije Vič. S 16. trditvijo
(Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega prednika.) so se najbolj strinjali dijaki
Gimnazije Vič. Na 18. trditev (Sodobni človek se je razvil v procesu evolucije.) so najbolje
odgovorili dijaki Gimnazije Vič. Z 19. trditvijo (Sodobni človek se je razvil iz
neandertalca.) so se pravilno najmanj strinjali učenci OŠ Sveti Martin na Muri. Z 22.
trditvijo (Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle.) so se najbolj strinjali
dijaki Gimnazije Vič. Na 26. trditev (Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše
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vrste, sodobnega človeka.) so najbolje odgovorili dijaki Gimnazije Vič. Na 29. trditev
(Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali.) so najbolje odgovorili dijaki
Gimnazije Vič. Na 32. trditev (Evolucija (biološki razvoj) sodobnega človeka še vedno
poteka.) so najbolje odgovorili dijaki Gimnazije Vič.
4.1.2.4 Znanje genetike (13., 14. in 28. trditev)
V tem sklopu trditev smo našli statistično pomembne razlike med učenci obeh držav (1:2)
(13., 14. in 28. trditev). Na 13. trditev (Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri
miših.) so bolje odgovorili slovenski učenci, kot hrvaški. Na 14. trditev (Človek in šimpanz
imata enakih nekoliko manj kot polovico genov.) so bolje odgovorili hrvaški učenci, kot
slovenski. Z 28. trditvijo (Neandertalec in sodobni človek imata 99,7 % genov enakih.) so
se pravilno bolj strinjali slovenski učenci, kot hrvaški.
Statistično pomembne razlike smo našli tudi med različnimi šolami (1:2, 1:3, 3:4, 2:4) in
razredi (8:9, 8:4, 9:4, 4:4) (13., 14. in 28. trditev). Na 13.trditev (Več kot polovica
človeških genov je enakih kot pri miših.) so najbolje odgovorili dijaki Gimnazije Vič. Na
14. trditev (Človek in šimpanz imata enakih nekoliko manj kot polovico genov.) so
najbolje odgovorili učenci OŠ Sveti Martin na Muri. Z 28. trditvijo (Neandertalec in
sodobni človek imata 99,7 % genov enakih.) so se najbolj strinjali dijaki Gimnazije Vič.
4.1.2.5 Kreacionizem (23. in 30. trditev)
V tem sklopu trditev smo našli statistično pomembne razlike med učenci obeh držav (1:2)
(23. in 30. trditev). Na 23. trditev (Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske –
biblijskega Adama in Eve.) so bolje odgovorili slovenski učenci, kot hrvaški. Na 30.
trditev (Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji
pojavil/razvil človek.), so bolje odgovorili slovenski učenci, kot hrvaški.
Statistično pomembne razlike smo našli tudi med različnimi šolami (1:2, 1:3, 3:4, 2:4) in
razredi (8:9, 8:4, 9:4, 4:4) (23. in 30. trditev). Na 23.trditev (Vsi ljudje smo potomci enega
moškega in ene ženske – biblijskega Adama in Eve.) so najbolje odgovorili dijaki
Gimnazije Vič. Na 30. trditev (Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako
se je na Zemlji pojavil/razvil človek.) so najbolje odgovorili dijaki Gimnazije Vič.
4.1.2.6 Splošna razgledanost in mnenje o vprašalniku oz. raziskavi (17., 25., 31., 33. in 34.
trditev)
V tem sklopu trditev smo našli statistično pomembne razlike med učenci obeh držav (1:2)
(17. in 25. trditev). Na 17. trditev (Povprečna prostornina možganov sodobnega človeka je
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približno 1,5 litra.) so bolje odgovorili slovenski učenci, kot hrvaški. Na 25. trditev
(Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorjeno besedo.) so bolje odgovorili hrvaški
učenci, kot slovenski.
Statistično pomembne razlike smo našli tudi med različnimi šolami (1:2, 1:3, 3:4, 2:4) in
razredi (8:9, 8:4, 9:4, 4:4) (17., 25., 31. in 33. trditev). Na 17. trditev (Povprečna
prostornina možganov sodobnega človeka je približno 1,5 litra.) so najbolje odgovorili
dijaki Gimnazije Vič. Na 25. trditev (Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorjeno
besedo.) so najbolje odgovorili učenci OŠ Sveti Martin na Muri. Na 31. trditev (Skupni
prednik ljudi in šimpanzov še vedno živi v Afriki.) so najbolje odgovorili učenci OŠ
Valentina Vodnika. Na 33. trditev (Vprašalnik je bil razumljiv.) so najbolje odgovorili
dijaki Gimnazije Čakovec.
4.1.2.7 Napačne predstave učencev (2., 3., 4., 5., 7., 9., 12., 19., 21., 23., 24., 25., 26., 27.,
29. in 30. testno vprašanje oz. trditev)
Vsem zgoraj naštetim vprašanjim oz. trditvam so skupne napačne predstave učencev.
Napačne predstave, ki so povezane s časovno umestitvijo dogodkov v evoluciji človeka,
smo preverjali s 3., 7., 9., 21., 24. in 27. vprašanjem oz. trditvijo. V tem sklopu vprašanj
oz. trditev smo našli statistično pomembne razlike med spoloma (3. vprašanje, 21. in 27.
trditev). Na 3. vprašanje (Pred koliko leti se je razvil sodobni človek?) so bolje odgovorila
dekleta. Pri 21. trditvi (Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem
času kot mamuti.) so bolje odgovorila dekleta. Pri 27. trditvi (Avstralopiteki so že približno
pred 4 milijoni let hodili pokončno.) so bolje odgovorila dekleta. Statistično pomembne
razlike smo našli tudi med učenci obeh držav (1:2) (3. vprašanje, 7. in 21. trditev). Na 3.
vprašanje (Pred koliko leti se je razvil sodobni človek?) so bolej odgovorili slovenski
učenci, kot hrvaški. S 7. trditvijo (Sodobni človek in neandertalec sta na Zemlji bivala
istočasno.) so se bolj strinjali slovenski učenci, kot hrvaški. Z 21. trditvijo (Sodobni
človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem času kot mamuti.) so se bolj
strinjali slovenski učenci, kot hrvaški. Statistično pomembne razlike smo našli tudi med
različnimi šolami (1:2, 1:3, 3:4, 2:4) in razredi (8:9, 8:4, 9:4, 4:4) (3. vprašanje, 7., 21. in
24. trditev). Na 3. vprašanje (Pred koliko leti se je razvil sodobni človek?) so najbolje
odgovorili OŠ Valentina Vodnika. S 7. trditvijo (Sodobni človek in neandertalec sta na
Zemlji bivala istočasno.) so se najbolj strinjali dijaki Gimnazije Vič. Z 21. trditvijo
(Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem času kot mamuti.) so se
najbolj strinjali učenci OŠ Valentina Vodnika. S 24. trditvijo (Zadnji skupni prednik
šimpanza in človeka je živel pred približno 6 do 7 milijoni let.) so se najbolj strinjali
učenci OŠ Sveti Martin na Muri.
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Napačne predstave, ki so povezane s krajevno umestitvijo dogodkov v evoluciji človeka,
smo preverjali s 2., 4. in 5. vprašanjem. V tem sklopu vprašanj smo našli statistično
pomembne razlike med obema državama (1:2) (2., 4. in 5. (pri odgovorih b in c) testno
vprašanje). Na 2. vprašanje (Piščal iz medvedove kosti je najverjetneje izdelal
neandertalec. Kje so jo našli?) so bolje odgovorili slovenski učenci, kot hrvaški. Na 4.
vprašanje (Kje se je razvil sodobni človek?) so bolje odgovorili hrvaški učenci, kot
slovenski. Na 5. vprašanje (Kje je živel neandertalec?) pri odgovorih b in c, so bolje
odgovorili hrvaški učenci, kot slovenski. Statistično pomembne razlike smo našli tudi med
različnimi šolami (1:2, 1:3, 3:4, 2:4) in razredi (8:9, 8:4, 9:4, 4:4) (2., 4. in 5. (pri
odgovorih a, b, c in e)). Na 2. vprašanje (Piščal iz medvedove kosti je najverjetneje izdelal
neandertalec. Kje so jo našli?) so najbolje odgovorili dijaki Gimnazije Vič. Na 4. vprašanje
(Kje se je razvil sodobni človek?) so najbolje odgovorili dijaki Gimnazije Čakovec. Na 5.
vprašanje (Kje je živel neandertalec?) so na odgovor a najbolje odgovorili učenci OŠ Sveti
Martin na Muri, na odgovor b so najbolje odgovorili učenci OŠ Sveti Martin na Muri in
dijaki Gimnazije Čakovec, na odgovor c so najbolje odgovorili učenci OŠ Sveti Martin na
Muri in na odgovor e so najbolje odgovorili dijaki Gimnazije Vič. Pri 5. vprašanju je bilo
več možnih pravilnih odgovorov. Le 1,2 % vseh učencev je odgovorilo pravilno na 5.
vprašanje, torej izbralo vse tri pravilne odgovore (a, d in e). Kar 45,5 % jih je napačno
odgovorilo, da je neandertalec živel v Afriki. Ta ponujeni odgovor je učence zmedel
verjetno zaradi predhodnega vprašanja o kraju pojavljanja sodobnega človeka. Ta kaže, da
učenci ne vedo veliko o kraju razvoja neandertalca in si napačno predstavljajo, da je
neandertalec živel v Afriki, morda zaradi sodobnega človeka, ki se je razvil na tem
območju.
Napačne predstave, ki so povezane z znanjem učencev o evoluciji, smo preverjali z 12.,
19., 26. in 29. vprašanjem oz. trditvami. V tem sklopu vprašanj oz. trditev smo našli
statistično pomembne razlike med učenci obeh držav (1:2) (19., 26. in 29. trditev). Z 19.
trditvijo (Sodobni človek se je razvil iz neandertalca.) so se pravilno manj strinjali hrvaški
učenci, kot slovenski. S 26. trditvijo (Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše
vrste, sodobnega človeka.) so se bolj strinjali slovenski učenci, kot hrvaški. Na 29. trditev
(Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali.) so bolje odgovorili slovenski
učenci, kot hrvaški. Statistično pomembne razlike smo našli tudi med različnimi šolami
(1:2, 1:3, 3:4, 2:4) in razredi (8:9, 8:4, 9:4, 4:4) (19., 26. in 29. trditev). Z 19. trditvijo
(Sodobni človek se je razvil iz neandertalca.) so se najmanj strinjali učenci OŠ Sveti
Martin na Muri. Na 26. trditev (Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše vrste,
sodobnega človeka.) so najbolje odgovorili dijaki Gimnazije Vič. Na 29. trditev (Današnji
ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali.) so najbolje odgovorili dijaki Gimnazije Vič.
Napačne predstave, ki so povezane s kreacionizmom, smo preverjali s 23. in 30. trditvijo.
V tem sklopu trditev smo našli statistično pomembne razlike med učenci obeh držav (1:2)
(23. in 30. trditev). Na 23. trditev (Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske –
biblijskega Adama in Eve.) so bolje odgovorili slovenski učenci, kot hrvaški. Na 30.
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trditev (Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji
pojavil/razvil človek.) so bolje odgovorili slovenski učenci, kot hrvaški. Statistično
pomembne razlike smo našli tudi med različnimi šolami (1:2, 1:3, 3:4, 2:4) in razredi (8:9,
8:4, 9:4, 4:4) (23. in 30. trditev). Na 23. trditev (Vsi ljudje smo potomci enega moškega in
ene ženske – biblijskega Adama in Eve.) so najbolje odgovorili dijaki Gimnazije Vič. Na
30. trditev (Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji
pojavil/razvil človek.) so najbolje odgovorili dijaki Gimnazije Vič.
4.2

RAZPOREDITEV ODGOVOROV UČENCEV NA ANKETNA VPRAŠANJA
OZ. TRDITVE

4.2.1 Splošna razporeditev odgovorov učencev na anketna vprašanja oz. trditve
V nadaljevanju smo predstavili odgovore učencev na anketna vprašanja, pri katerih so
učenci izmed ponujenih odgovorov izbrali le enega.
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kaj počnem.), odgovor f (Moji starši so ponosni na to, kar počnem.) so pogosteje izbrali
fantje in odgovor i (Moje starše zanima, kaj počnem po pouku.) prav tako fantje.
4.2.2.2 Statistično pomembne razlike med slovenskimi in hrvaškimi osnovnošolci pri
anketnih vprašanjih
Vsem v nadaljevanju izpostavljenim anketnim vprašanjem so skupne statistično
pomembne razlike med odgovori na anketna vprašanja slovenskih in hrvaških
osnovnošolcev, pri čemer smo v analizo vključili vseh 100 osnovnošolcev.
Statistično pomembne razlike smo našli tudi med obema državama (1:2), med različnimi
šolami (1:3) in med različnimi razredi (8:9), pri 1., 2., 3., 4. (e, h, j) in 5. (f, g, i) anketnem
vprašanju. Na 1. anketno vprašanje (Katera od navedenih je najvišja dosežena izobrazba
tvoje mame?) je večji odstotek slovenskih onovnošolcev (OŠ Valentina Vodnika) izbral
odgovor 7 (diploma višješolskega ali visokošolskega strokovnega programa ali
specializacija), kot učencev OŠ Sveti Martin na Muri. Na 2. anketno vprašanje (Katera od
navedenih je najvišja dosežena izobrazba tvojega očeta?) je večji odstotek slovenskih
onovnošolcev (OŠ Valentina Vodnika) izbral odgovor 7 (diploma višješolskega ali
visokošolskega strokovnega programa ali specializacija), kot učencev OŠ Sveti Martin na
Muri. Na 3. anketno vprašanje (Koliko knjig imate doma?) je večji odstotek slovenskih
onovnošolcev (OŠ Valentina Vodnika) izbral odgovor 6 (več kot 500 knjig), kot učencev
OŠ Sveti Martin na Muri. Na 4. anketno vprašanje (Kaj od naštetega imaš oz. imate
doma?) je večji odstotek hrvaških osnovnošolcev (OŠ Sveti Martin na Muri) izbral
ponujeni odgovor pod črko e (izobraževalne računalniške programe), kot učencev OŠ
Valentina Vodnika. Večji odstotek hrvaških osnovnošolcev (OŠ Sveti Martin na Muri) je
izbral ponujeni odgovor pod črko h (slovar), kot učencev OŠ Valentina Vodnika. Večji
odstotek slovenskih osnovnošolcev (OŠ Valentina Vodnika) je izbral ponujeni odgovor
pod črko j (pomivalni stroj), kot učencev OŠ Sveti Martin na Muri. Na 5. anketno
vprašanje (Kako pogosto se zgodi naslednje?) je večji odstotek slovenskih osnovnošolcev
(OŠ Valentina Vodnika) izbral ponujeni odgovor pod črko f (Moji starši so ponosni na to,
kar počnem.), kot učencev OŠ Sveti Martin na Muri. Večji odstotek hrvaških
osnovnošolcev (OŠ Sveti Martin na Muri) je izbral ponujeni odgovor pod črko g (Moji
starši me radi nadzirajo.), kot učencev OŠ Valentina Vodnika. Večji odstotek hrvaških
osnovnošolcev (OŠ Sveti Martin na Muri) je izbral ponujeni odgovor pod črko i (Moje
starše zanima, kaj počnem po pouku.), kot učencev OŠ Valentina Vodnika.
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4.2.2.3 Statistično pomembne razlike med odgovori hrvaških osnovnošolcev in
srednješolcev pri anketnih vprašanjih
Vsem v nadaljevanju izpostavljenim vprašanjem so skupne statistično pomembne razlike
med odgovori na anketna vprašanja hrvaških osnovnošolcev in srednješolcev, pri čemer
smo v analizo vključili vseh 100 hrvaških učencev.
Statistično pomembne razlike smo našli med različnimi šolami (1:2) in razredi (8:4) pri 1.,
2., 3., 4. (b, c, e, k) in 5. (e, f, g) anketnem vprašanju. Na 1. anketno vprašanje (Katera od
navedenih je najvišja dosežena izobrazba tvoje mame?) je večji odstotek dijakov
Gimnazije Čakovec izbral odgovor 7 (diploma višješolskega ali visokošolskega
strokovnega programa ali specializacija), kot učenci OŠ Sveti Martin na Muri. Na 2.
anketno vprašanje (Katera od navedenih je najvišja dosežena izobrazba tvojega očeta?) je
večji odstotek dijakov Gimnazije Čakovec izbral odgovor 7 (diploma višješolskega ali
visokošolskega strokovnega programa ali specializacija), kot učenci OŠ Sveti Martin na
Muri. Na 3. anketno vprašanje (Koliko knjig imate doma?) je večji odstotek dijakov
Gimnazije Čakovec izbral odgovor 6 (več kot 500 knjig), kot učenci OŠ Sveti Martin na
Muri. Na 4. anketno vprašanje (Kaj od naštetega imaš oz.imate doma?) je večji odstotek
dijakov Gimnazije Čakovec izbral ponujene odgovore pod črkami b (svoja soba), c (miren
prostor za učenje), e (izobraževalne računalniške programe) in k (digitalni fotoaparat ali
kamero), kot učenci OŠ Sveti Martin na Muri. Na 5. anketno vprašanje (Kako pogosto se
zgodi naslednje?) je večji odstotek učencev OŠ Sveti Martin na Muri izbral ponujeni
odgovor pod črko e (Starši mi pojasnijo, kaj pričakujejo od mene.) in g (Moji starši me radi
nadzirajo.), kot pa dijaki Gimnazije Čakovec. Večji odstotek dijakov Gimnazije Čakovec,
je izbral ponujeni odgovor pod črko f (Moji starši so ponosni na to, kar počnem.), kot pa
učenci OŠ Sveti Martin na Muri.
4.2.2.4 Statistično pomembne razlike med odgovori slovenskih osnovnošolcev in
srednješolcev pri anketnih vprašanjih
Vsem v nadaljevanju izpostavljenim vprašanjem so skupne statistično pomembne razlike
med odgovori na anketna vprašanja slovenskih osnovnošolcev in srednješolcev, pri čemer
smo v analizo vključili vseh 70 učencev.
Statistično pomembne razlike smo našli med različnimi šolami (3:4) in razredi (9:4) pri 3.
in 5. (e, j) anketnem vprašanju. Na 3. anketno vprašanje (Koliko knjig imate doma?) je
večji odstotek dijakov Gimnazije Vič izbral odgovor 6 (več kot 500 knjig), kot učencev OŠ
Valentina Vodnika. Na 5. anketno vprašanje (Kako pogosto se zgodi naslednje?) je večji
odstotek učencev OŠ Valentina Vodnika izbral ponujeni odgovor pod črko e (Starši mi
pojasnijo, kaj pričakujejo od mene.) in ponujeni odgovor j (Pomembno je, da izpolnim
pričakovanja svojih staršev.), kot dijakov Gimnazije Vič.
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4.2.2.5 Statistično pomembne razlike med odgovori hrvaških in slovenskih srednješolcev
Vsem v nadaljevanju izpostavljenim vprašanjem so skupne statistično pomembne razlike
med odgovori na anketna vprašanja hrvaških in slovenskih srednješolcev, pri čemer smo v
analizo vključili vseh 70 učencev.
Statistično pomembne razlike smo našli tudi med obema državama (1:2) in med različnimi
šolami (2:4) (1., 2., 3., 4. (e) in 5. (e, j) anketno vprašanje). Na 1. anketno vprašanje
(Katera od navedenih je najvišja dosežena izobrazba tvoje mame?) je večji odstotek
slovenskih dijakov Gimnazije Vič izbral odgovor 7 (diploma višješolskega ali
visokošolskega strokovnega programa ali specializacija), kot hrvaških dijakov Gimnazije
Čakovec. Na 2. anketno vprašanje (Katera od navedenih je najvišja dosežena izobrazba
tvojega očeta?) je večji odstotek slovenskih dijakov Gimnazije Vič izbral odgovor 7
(diploma višješolskega ali visokošolskega strokovnega programa ali specializacija), kot
hrvaških dijakov Gimnazije Čakovec. Na 3. anketno vprašanje (Koliko knjig imate doma?)
je večji odstotek slovenskih dijakov Gimnazije Vič izbral odgovor 6 (več kot 500 knjig),
kot hrvaških dijakov Gimnazije Čakovec. Na 4. anketno vprašanje (Kaj od naštetega imaš
oz.imate doma?) je večji odstotek hrvaških dijakov Gimnazije Čakovec izbral ponujeni
odgovor pod črko e (izobraževalne računalniške programe), kot slovenskih dijakov
Gimnazije Vič. Na 5. anketno vprašanje (Kako pogosto se zgodi naslednje?) je večji
odstotek hrvaških dijakov Gimnazije Čakovec izbral ponujena odgovora pod črko e (Starši
mi pojasnijo, kaj pričakujejo od mene.) in j (Pomembno je, da izpolnim pričakovanja
svojih staršev.), kot slovenskih dijakov Gimnazije Vič.
4.3

KORELACIJE MED ZNANJEM UČENCEV IN OZADENJSKIMI DEJAVNIKI

V preglednicah 5-10 so predstavljeni rezultati za tista vprašanja oz. trditve, pri katerih smo
ugotovili korelacije med znanjem in ozadenjskimi dejavniki kognitivnih dosežkov.
Statistično pomembne korelacije smo označili s krepkim tiskom. Te so bile večinoma
pozitivne, manjši del pa je bil negativnih. Prevladujejo nizke (r < 0,2) in zmerne (r = 0,3)
korelacije, višja je samo korelacija med znanjem, ovrednotenim z odgovorom na 2.
vprašanje (Piščal iz medvedove kosti na sliki je najverjetneje izdelal neandertalec. Kje so
jo našli?) ter izobrazbo matere (r = 0,37) in izobrazbo očeta (r = 0,38).
Za sledeče rezultate velja:
*korelacija je signifikantna na nivoju 0,05 (2-smerni preizkus)
**korelacija je signifikantna na nivoju 0,01 (2-smerni preizkus)
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Preglednica 5: Korelacije med znanjem učencev ter izobrazbo matere, očeta in številom knjig

Vprašanje/Trditev
1.
2.
3.
4.
7.
12.
13.
14.
19.
20.
23.
26.
29.
30.

Koliko je stara Zemlja?
Piščal iz medvedove kosti na sliki je najverjetneje
izdelal neandertalec.Kje so jo našli?
Pred koliko leti se je razvil sodobni človek (Homo
sapiens)?
Kje se je razvil sodobni človek (Homo sapiens)?
Sodobni človek (Homo sapiens) in neandertalec (Homo
neanderthalensis) sta na Zemlji bivala istočasno.
Ljudje smo se razvili iz šimpanzov.
Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri
miših.
Človek in šimpanz imata enakih nekoliko manj kot
polovico genov.
Sodobni človek se je razvil iz neandertalca.
Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije
živel v istem času kot dinozavri.
Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske –
biblijskega Adama in Eve.
Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše
vrste, sodobnega človeka.
Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali.
Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni,
kako se je na Zemlji pojavil/razvil človek.

Izobrazba
matere

Izobrazba
očeta

Število
knjig

0,134

0,181*

0,274**

0,370**

0,379**

0,296**

-0,212**

-0,174*

-0,247**

0,290**

0,275**

0,154*

0,087

-0,034

0,184*

-0,118

-0,173*

0,032

0,170*

0,118

0,180*

0,233**

0,140

0,276**

0,228**

0,175*

0,184*

0,092

-0,015

0,162*

0,157*

0,177*

0,321**

0,088

0,169*

0,014

0,237**

0,072

0,135

0,033

-0,020

0,169*
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Preglednica 6: Korelacije med znanjem ter stvarmi, ki jih imajo učenci doma

1.
2.
5.
6.
8.
9.
12.
15.
18.
20.
21.
23.
26.
28.
29.

0,116

Miren
prostor za
učenje
0,154*

Izobraževalne
računalniške
programe
0,119

-0,010

0,022

0,036

-0,253**

0,012

-0,193*

0,025

-0,041

-0,021

-0,053

0,258**

0,147

0,158*

-0,005

-0,069

0,007

-0,068

0,160*

0,004

0,024

-0,093

0,189*

0,039

0,048

-0,048

0,130

0,206**

0,130

-0,034

0,354**

0,032

0,035

-0,032

0,194*

0,144

0,058

-0,018

-0,117

-0,150

-0,229**

-0,089

0,062

0,165*

0,028

0,005

-0,224**

-0,021

-0,137

-0,086

0,042

-0,001

0,193*

0,014

0,222**

0,085

-0,059

Vprašanje/trditev

Pisalna
miza

Svoja
soba

Koliko je stara Zemlja?
Piščal iz medvedove kosti na sliki je
najverjetneje izdelal neandertalec.Kje so jo
našli?
Kje je živel neandertalec?
Kje se nahaja odkritje neandertalcev na
Hrvaškem?
Človekovi trije najbližji sorodniki glede na
evolucijski razvoj so gorile, orangutani in
šimpanzi.
Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3
milijarde let.
Ljudje smo se razvili iz šimpanzov.
Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se
je na Zemlji razvil človek.
Sodobni človek se je razvil v procesu
evolucije.
Sodobni človek je na današnjem območju
Slovenije živel v istem času kot dinozavri.
Sodobni človek je na današnjem območju
Slovenije živel v istem času kot mamuti.
Vsi ljudje smo potomci enega moškega in
ene ženske – biblijskega Adama in Eve.
Danes so vse vrste človečnjakov izumrle,
razen naše vrste, sodobnega človeka.
Neandertalec in sodobni človek imata 99,7
% genov enakih.
Današnji ljudje smo se razvili iz
predhodnih vrst živali.

-0,072
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Preglednica 7: Korelacije med znanjem ter stvarmi, ki jih imajo učenci doma
Vprašanje/trditev
2.
9.
14.
17.
18.
29.
31.

Piščal iz medvedove kosti na sliki je
najverjetneje izdelal neandertalec.Kje so
jo našli?
Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3
milijarde let.
Človek in šimpanz imata enakih nekoliko
manj kot polovico genov.
Povprečna prostornina možganov
sodobnega človeka je približno 1,5 litra.
Sodobni človek se je razvil v procesu
evolucije.
Današnji ljudje smo se razvili iz
predhodnih vrst živali.
Skupni prednik ljudi in šimpanzov še
vedno živi v Afriki.

Dostop do
interneta

Knjige za
učenje

Usb
priključek

Pomivalni
stroj

0,100

0,101

0,123

0,203**

0,055

-0,089

0,219**

-0,003

-0,007

0,199*

0,037

0,132

0,168*

0,127

0,008

-0,043

0,165*

0,140

-0,042

0,019

0,125

-0,003

0,153*

0,198*

0,189*

0,069

0,062

0,070

Preglednica 8: Korelacije med znanjem ter stvarmi, ki jih imajo učenci doma
Vprašanje/trditev
1.
8.
13.
17.
18.
20.
21.
25.
29.

Koliko je stara Zemlja?
Človekovi trije najbližji sorodniki glede na evolucijski
razvoj so gorile, orangutani in šimpanzi.
Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri
miših.
Povprečna prostornina možganov sodobnega človeka je
približno 1,5 litra.
Sodobni človek se je razvil v procesu evolucije.
Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel
v istem času kot dinozavri.
Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel
v istem času kot mamuti.
Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorjeno
besedo.
Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali.

Digitalni
fotoaparat
ali kamero
0,144

Avtomobil

Kopalnico

0,105

0,164*

0,095

0,116

0,158*

0,221**

-0,016

0,067

0,104

0,107

0,168*

0,110
0,187*

0,121
-0,039

0,165*
-0,032

-0,095

-0,159*

-0,130

0,081

0,175*

0,143

0,198*

-0,028

0,014
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Preglednica 9: Korelacije med znanjem ter odnosom med učenci in starši

Vprašanje/trditev

1.
2.
3.
7.
9.
11.
13.
14.
16.
17.
21.
26.

Koliko je stara Zemlja?
Piščal iz medvedove kosti na sliki je
najverjetneje izdelal neandertalec.Kje so jo
našli?
Pred koliko leti se je razvil sodobni človek
(Homo sapiens)?
Sodobni človek (Homo sapiens) in
neandertalec (Homo neanderthalensis) sta
na Zemlji bivala istočasno.
Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3
milijarde let.
Fosili kažejo, kako so se oblike življenja
spreminjale tekom daljših časovnih
obdobij.
Več kot polovica človeških genov je
enakih kot pri miših.
Človek in šimpanz imata enakih nekoliko
manj kot polovico genov.
Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz
skupnega prednika.
Povprečna prostornina možganov
sodobnega človeka je približno 1,5 litra.
Sodobni človek je na današnjem območju
Slovenije živel v istem času kot mamuti.
Danes so vse vrste človečnjakov izumrle,
razen naše vrste, sodobnega človeka.

Starši me
pohvalijo

Starši me
kritizirajo

-0,042

0,072

Starši
želijo
vedeti,
kam grem
in kaj
počnem
-0,046

0,038

0,027

-0,089

-0,178*

0,014

-0,131

0,032

0,205**

-0,004

0,095

-0,112

-0,155*

0,193*

-0,151

-0,090

0,024

-0,007

0,010

0,159*

0,027

0,016

-0,029

-0,081

-0,258**

0,007

0,075

-0,102

-0,165*

0,097

-0,092

-0,077

-0,212**

0,136

-0,154

-0,165*

-0,003

-0,080

0,158*

-0,202**

-0,060

0,065

-0,165*

-0,068

-0,037

Starši mi
pojasnijo,
kaj
pričakujejo
od mene
-0,271**
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Preglednica 10: Korelacije med znanjem ter odnosom med učenci in starši

Vprašanje/trditev

1.
2.
4.
6.

7.

11.
13.
14.

15.
16.
17.
22.
23.
26.

30.

31.

Koliko je stara Zemlja?
Piščal iz medvedove kosti na
sliki je najverjetneje izdelal
neandertalec.Kje so jo našli?
Kje se je razvil sodobni človek
(Homosapiens)?
Kje se nahaja odkritje
neandertalcev na Hrvaškem?
Sodobni človek (Homosapiens)
in neandertalec
(Homoneanderthalensis) sta na
Zemlji bivala istočasno.
Fosili kažejo, kako so se oblike
življenja spreminjale tekom
daljših časovnih obdobij.
Več kot polovica človeških
genov je enakih kot pri miših.
Človek in šimpanz imata enakih
nekoliko manj kot polovico
genov.
Teorija evolucije najbolje
pojasni, kako se je na Zemlji
razvil človek.
Ljudje in šimpanzi smo se
razvili iz skupnega prednika.
Povprečna prostornina
možganov sodobnega človekaje
približno 1,5 litra.
Nekoč so na Zemlji živele vrste
živih bitij, ki so že izumrle.
Vsi ljudje smo potomci enega
moškega in ene ženske –
biblijskega Adama in Eve.
Danes so vse vrste človečnjakov
izumrle, razen naše vrste,
sodobnega človeka.
Svetopisemsko poročilo o
stvarjenju najbolje pojasni, kako
se je na Zemlji pojavil/razvil
človek.
Skupni prednik ljudi in
šimpanzov še vedno živi v
Afriki.

Moji
starši so
ponosni
na to,
kar
počnem

Moji
starši me
radi
nadzirajo

0,103

-0,218**

Kadar moji
starši ne
odobravajo
mojega
vedenja, se
o tem
pogovorijo
z mano
0,029

0,090

-0,173*

0,160*

Moje
starše
zanima,
kaj
počnem
po pouku

Pomembno
je, da
izpolnim
pričakovanja svojih
staršev

-0,152*

-0,051

0,018

-0,240**

-0,117

-0,132

0,081

-0,096

0,015

0,039

0,032

-0,154*

0,086

-0,057

0,043

-0,133

-0,042

-0,157*

-0,188*

-0,059

0,177*

0,021

0,097

0,062

0,021

-0,117

-0,046

-0,133

-0,164*

0,012

-0,133

-0,110

-0,140

-0,201**

0,074

0,086

0,120

0,178*

-0,010

0,173*

-0,030

0,140

0,001

-0,163*

0,187*

-0,159*

-0,172*

-0,224**

-0,042

-0,166*

0,034

-0,086

0,003

-0,063

0,022

-0,171*

-0,010

0,026

-0,168*

0,035

-0,173*

-0,004

-0,119

-0,096

0,173*

-0,123

-0,020

-0,003

-0,192*

0,12*

-0,061

0,125

-0,094

-0,087
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V nadaljevanju smo predstavili analizo rezultatov za vsa anketna vprašanja, ki smo jih
razdelili v pet sklopov.

4.3.1

Korelacije med znanjem vseh učencev in izobrazbo matere

Naslednjim vprašanjem in trditvam iz testa znanja je skupna povezava med znanjem
učencev in izobrazbo matere: 2., 3., 4., 13., 14., 19., 23. in 29. Pri 2. (Piščal iz medvedove
kosti na sliki je najverjetneje izdelal neandertalec. Kje so jo našli?), 3. (Pred koliko leti se
je razvil sodobni človek?), 4. (Kje se je razvil sodobni človek?), 14. (Človek in šimpanz
imata enakih nekoliko manj kot polovico genov.), 19. (Sodobni človek se je razvil iz
neandertalca.) in 29. (Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali.) testnem
vprašanju oz. trditvi je korelacija signifikantna na nivoju 0,01 (2-smerni preizkus)
(preglednica 5). Pri 13. (Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših.) in 23.
testnem vprašanju (Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – biblijskega
Adama in Eve.) je korelacija signifikantna na nivoju 0,05 (2-smerni preizkus) (preglednica
5).
4.3.2 Korelacije med znanjem učencev in izobrazbo očeta
Naslednjim vprašanjem in trditvam iz testa znanja je skupna povezava med znanjem
učencev in izobrazbo očeta: 1., 2., 3., 4., 12., 19., 23. in 26. Pri 2. (Piščal iz medvedove
kosti na sliki je najverjetneje izdelal neandertalec. Kje so jo našli?) in 4. (Kje se je razvil
sodobni človek?) testnem vprašanju je korelacija signifikantna na nivoju 0,01 (2-smerni
preizkus) (preglednica 5). Pri 1. (Koliko je stara Zemlja?), 3. (Pred koliko leti se je razvil
sodobni človek?), 12. (Ljudje smo se razvili iz šimpanzov.), 19. (Sodobni človek se je
razvil iz neandertalca.), 23. (Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske –
biblijskega Adama in Eve) in 26. (Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše
vrste, sodobnega človeka.)vprašanju oz. trditvije korelacija signifikantna na nivoju 0,05 (2smerni preizkus) (preglednica 5).
4.3.3 Korelacije med znanjem učencev in številom knjig
Naslednjim vprašanjem in trditvam iz testa znanja je skupna povezava med znanjem
učencev in številom knjig, ki jih imajo doma: 1., 2., 3., 4., 7., 13., 14., 19., 20., 23. in 30.
Pri 1. (Koliko je stara Zemlja?), 2. (Piščal iz medvedove kosti na sliki je najverjetneje
izdelal neandertalec. Kje so jo našli?), 3. (Pred koliko leti se je razvil sodobni človek?), 14.
(Človek in šimpanz imata enakih nekoliko manj kot polovico genov.), 23. (Vsi ljudje smo
potomci enega moškega in ene ženske – biblijskega Adama in Eve.) testnem vprašanju oz.
trditvi je korelacija signifikantna na nivoju 0,01 (2-smerni preizkus) (preglednica 5). Pri 4.
(Kje se je razvil sodobni človek?), 7. (Sodobni človekin neandertalec sta na Zemlji bivala
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istočasno.), 13. (Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših.), 19. (Sodobni
človek se je razvil iz neandertalca.), 20. (Sodobni človek je na današnjem območju
Slovenije živel v istem času kot dinozavri.) in 30. (Svetopisemsko poročilo o stvarjenju
najbolje pojasni, kako se je na Zemlji pojavil/razvil človek.) testnem vprašanju oz. trditvije
korelacija signifikantna na nivoju 0,05 (2-smerni preizkus) (preglednica 5).
4.3.4 Korelacije med znanjem učencev ter stvarmi, ki jih imajo učenci doma
Naslednjim vprašanjem in trditvam iz testa znanja je skupna povezava med znanjem
učencev in stvarmi, ki jih imajo učenci doma: 1. (c, o), 2. (e, j), 5. (b), 6. (c), 8. (a, o), 9. (b,
i), 12. (b), 13. (k), 14. (g), 15. (c), 17. (f, o), 18. (b, f, o), 20. (b, k), 21. (e, n), 23. (c), 25.
(n), 26. (b), 28. (e), 29. (b, i, j, k) in 31. (f). Korelacije so signifikantne na nivoju 0,05 in
0,01 (2-smerni preizkus) (preglednica 6, preglednica 7 in preglednica 8).
4.3.5 Korelacije med znanjem učencev ter odnosom med učenci in starši
Naslednjim vprašanjem in trditvam iz testa znanja je skupna povezava med znanjem
učencev ter odnosom med učenci in starši: 1. (e, g, i), 2. (e, g, i), 3. (e), 4. (f), 6. (h), 7. (e, i,
j), 9. (a), 11. (d, g), 13. (e, j), 14. (e, j), 15. (i), 16. (e f, j), 17. (d, f, g, h, i), 21. (c, d), 22.
(f), 23. (g, j), 26. (c), 26. (c, g), 30. (f, j) in 31. (f) testno vprašanje oz. trditev. Korelacije so
signifikantne na nivoju 0,05 in 0,01 (2-smerni preizkus) (preglednica 9 in preglednica 10).
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RAZPRAVA

Cilj magistrskega dela je bil preučiti znanje osnovnošolcev in gimnazijcev izbranih šol v
Republiki Hrvaški in v Republiki Sloveniji o evoluciji človeka. Želeli smo ugotoviti, ali se
osnovnošolsko znanje razlikuje od gimnazijskega. Prav tako nas je zanimalo, ali obstajajo
razlike v dosežkih med državama in spoloma. Razen količine znanja nas je zanimalo tudi,
ali imajo učenci v našem vzorcu kakšne značilne napačne predstave o evoluciji človeka.
Poskušali smo tudi ugotoviti, kateri ozadenjski dejavniki so povezani s kognitivnimi
dosežki. Na temelju ugotovitev smo predlagali izboljšave, ki bi lahko prispevale k
boljšemu razumevanju evolucije človeka med učenci.
Razpravo smo zaradi boljše predstave razdelili na dva dela. V prvem delu smo analizirali
rezultate testnih vprašanj ter v drugem delu rezultate anketnih vprašanj.
5.1.

TESTNA VPRAŠANJA OZ. TRDITVE

V razpravi smo zaradi boljše predstave testna vprašanja oz. trditve razdelili v šest
vsebinskih sklopov.
5.1.1 Časovna umestitev dogodkov, povezanih z evolucijo človeka (1., 3., 7., 9., 20.,
21., 24. in 27. testno vprašanje oz. trditev)
Vsem zgoraj naštetim vprašanjem oz. trditvam je skupno preverjanje časovne komponente
dogodkov v evoluciji človeka.
Skupna uspešnost učencev na 1. vprašanje (Koliko je stara zemlja?) je bila 69,4 %. Na 3.
vprašanje (Pred koliko leti se je razvil sodobni človek?) je pravilno odgovorilo le 46,7 %
učencev. Nekoliko bolje so odgovorili na 7. trditev (Sodobni človek in neandertalec sta na
Zemlji bivala istočasno.), s katero se je strinjalo 58,9 % učencev. Na 9. trditev (Življenje
na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let.) je pravilno odgovorilo kar 72,3 % učencev.
Učenci so odlično odgovorili na 20. trditev, ki se glasi: »Sodobni človek je na današnjem
območju Slovenije živel v istem času, kot dinozavri«.Pri omenjeni trditvi je večina (92,2
%) učencev odgovorila, da se s trditvijo nikakor ne strinja. Na 21. trditev (Sodobni človek
je na današnjem območju Slovenije živel v istem času kot mamuti.) so učenci pravilno
odgovorili z 42,0 %. Pri 24. trditvi (Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je živel
pred približno 6 do 7 milijoni let.) je približno polovica (51,3 %) učencev pravilno
odgovorila. Pri zadnji, 27. trditvi (Avstralopiteki so že približno pred 4 milijoni let hodili
pokončno.) o časovni umestitev dogodkov o evoluciji človeka, so učenci pravilno
odgovorili s 50,9 %.
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Iz rezultatov lahko sklepamo, da učenci dobro poznajo starost Zemlje in časovni razpon
obstoja življenja na Zemlji. Nekoliko slabše poznajo časovni razvoj sodobnega človeka,
kot tudi bivanje sodobnega človeka in neandertalca na Zemlji. Rezultati Povšičeve (2012)
raziskave so tudi pokazali, da je znanje slovenskih učencev o poznavanju izvora in bivanja
neandertalcev slabo.
Učenci odlično vedo, da sodobni človek na današnjem območju Slovenije ni živel v istem
času kot dinozavri. Nekoliko manj kot polovica jih ne ve, da je sodobni človek na
današnjem območju Slovenije živel v istem času kot mamuti. Bajdova (2012) trdi, da
obstajajo tudi napačne predstave o časovnem poteku razvoja človeka. Učenci ne vedo, od
kod je človek prišel v Evropo. Predstavljajo si, da je prišel iz Avstralije, ali iz Azije.
Približno polovica učencev ve, da je zadnji skupni prednik šimpanza in človeka živel pred
približno 6 do 7 milijoni let in da so avstralopiteki že približno pred 4 milijoni let hodili
pokončno. Rezultati dosedanjih slovenskih raziskav so podobni rezultatom naše raziskave,
saj so učenci v dosedanjih slovenskih raziskavah pokazali slabo znanje o časovni umestitvi
dogodkov, ki so povezani z evolucijo človeka (Brezovšček, 2016; Gešman, 2016;
Mitkovski, 2016).
5.1.2 Krajevna umestitev dogodkov, povezanih z evolucijo človeka (2., 4., 5. in 6.
testno vprašanje)
Vsem zgoraj naštetim vprašanjem je skupno preverjanje krajevne komponente dogodkov v
evoluciji človeka.
Skupna uspešnost učencev pri 2. vprašanju (Piščal iz medvedove kosti je najverjetneje
izdelal neandertalec. Kje so jo našli?) je bila 45,6 %. Pri 4. vprašanju, ki se glasi: »Kje se
je razvil sodobni človek?«, je skupna uspešnost učencev iznaša 47,9 %. Zelo nizek
odstotek pravilnih odgovorov (1,2 %) je bil pri 5. vprašanju (Kje je živel neandertalec?).
Na 6. vprašanje (Kje se nahaja odkritje neandertalcev na Hrvaškem?) so učenci pravilno
odgovorili z odličnimi 96,4 %.
Iz rezultatov lahko sklepamo, da manj kot polovica vseh učencev v našem vzorcu pozna
kraj, kjer so našli piščal iz medvedove kosti, ki jo je izdelal neandertalec. Primerjava
slovenskih in hrvaških učencev pa kaže, da so slovenski učenci pokazali več znanja o
najdišču piščali iz medvedove kosti, kot hrvaški (priloga Q). To ne preseneča, saj je bilo
temu v Sloveniji posvečeno veliko medijske pozornosti. Tudi v drugih raziskavah so
učenci v Sloveniji pokazali visoko znanje (nad 89 %) o najdišču piščali iz medvedove kosti
(Brezovšček, 2016; Gešman, 2016; Mitkovski, 2016).
Manj kot polovica učencev ve, kje se je razvil sodobni človek. Takšen rezultat učencev se
je izkazal tudi v nekaterih drugih raziskavah (Brezovšček, 2016; Gešman, 2016).
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Mitkovski (2016) je v raziskavi na srednji šoli v Ljubljani ugotovila, da je več kot polovica
dijakov poznala pravilni odgovor.
Učenci zelo slabo vedo, kje je živel neandertalec. Rezultati Povšičeve (2012) raziskave so
prav tako pokazali, da se največ napačnih predstav pri učencih nanaša na kraj bivanja
neandertalcev. Povšič (2012) pravi, da učenci menijo, da so neandertalci živeli na drevju
kot opice ali v jamah. Mitkovski (2016) pravi, da obstajajo napačne predstave učencev,
glede na kraj bivanja neandertalcev, kajti učenci menijo, da je neandertalec prišel iz Afrike.
Ta napačna predstava je bila prisotna tako v nekaterih drugih slovenskih raziskav
(Brezovšček, 2016; Gešman, 2016), kot tudi v naši. Za razliko od drugih vprašanj, učenci v
naši raziskavi odlično vedo, kje na Hrvaškem so našli fosile neandertalca.
5.1.3 Splošno znanje evolucije (8., 10., 11., 12., 15., 16., 18., 19., 22., 26., 29. in 32.
trditev)
Vsem zgoraj naštetim trditvam je skupno preverjanje spošnega znanja učencev o evoluciji.
Skupna uspešnost učencev na 8. trditev (Človekovi trije najbližji sorodniki glede na
evolucijski razvoj so gorile, orangutani in šimpanzi.) je bila 91,2 %. Nekoliko slabše so
odgovorili na 10. trditev (Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo.), s katero
se je strinjalo 87,8 % učencev. Na 11. trditev (Fosili kažejo, kako so se oblike življenja
spreminjale tekom daljših časovnih obdobij.) je pravilno odgovorila večina (94,6 %)
učencev. Učenci so slabše odgovorili na 12. trditev, ki se glasi: »Ljudje smo se razvili iz
šimpanzov.«. Pri omenjeni trditvi je 58,5 % učencev odgovorilo, da se s trditvijo nikakor
ne strinja. Na 15. trditev (Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji razvil
človek.) so učenci pravilno odgovorili s 83,8 %. Pri 16. trditvi (Ljudje in šimpanzi smo se
razvili iz skupnega prednika.) je 87,2 % učencev pravilno odgovorilo. Pri 18. trditvi
(Sodobni človek se je razvil v procesu evolucije.) je pravilno odgovorila večina (91,5 %).
Z 19. trditvijo (Sodobni človek se je razvil iz neandertalca.) se samo 44,8 % učencev
nikakor ni strinjalo, kar je bil pravilen odgovor, preostali učenci so odgovorili napačno. Z
22. trditvijo, ki se glasi: »Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle.«, se
je strinjalo 89,8 % učencev. S 26. trditvijo (Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen
naše vrste, sodobnega človeka.) se je strinjala približno polovica (52,2 %) učencev. Na 29.
trditev (Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali.) so učenci pravilno
odgovorili s 56,3 %, ter na 32. trditev (Evolucija (biološki razvoj) sodobnega človeka še
vedno poteka.) s 87,3 %.
Iz rezultatov lahko sklepamo, da učenci zelo dobro vedo, kateri so človekovi najbližji
sorodniki glede na evolucijski razvoj in da danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč
ni bilo, ter odlično vedo, kaj nam povedo fosili.
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Učenci slabo povezujejo razvoj ljudi, saj jih samo 58,5 % ve, da se nismo razvili iz
šimpanzov. Ta napačna predstava o razvoju ljudi iz šimpanzov je prisotna tako pri
raziskavah drugje po svetu (Johnson, Smith, Pobiner in Schrein, 2012) kot tudi v naši.
Učenci si predstavljajo, da so opice, natančneje šimpanzi, tekom evolucije izgubili dlako in
rep (Pobiner, 2016). Zmede jih tudi dejstvo, da so si šimpanzi in ljudje genetsko zelo
podobni in tesno povezani (Nelson, 2007). Po Johnstonu in sod. (2012) lahko trdimo, da
učence zmede tudi dejstvo, da so šimpanzi in človek najbližji živi sorodniki. V rezultatih
sloveskih raziskav o znanju učencev o evoluciji človeka (Mitkovski, 2016; Gešman, 2016), je tudi
v veliki meri prisotna napačna predstava o razvoju ljudi iz šimpanzov. Ljudje imamo drugačno

evolucijsko zgodovino kot šimpanzi, kajti razvili smo se iz skupnega prednika šimpanza in
človeka, vendar ne iz šimpanza (Johnstone in sod., 2012).

Učenci dobro vedo, da teorija evolucije najbolje pojasni razvoj človeka in da smo se ljudje
in šimpanzi razvili iz skupnega prednika. Glede na rezultat predhodne trditve o razvoju
človeka iz šimpanz, smo pričakovali drugačen odstotek pravilnih odgovorov učencev o
razvoju ljudi in šimpanzov iz skupnega prednika. Učenci zelo dobro vedo, da se je sodobni
človek razvil v procesu evolucije ter da evolucija človeka še vedno poteka. Zelo slabo
razumejo razvoj sodobnega človeka, saj menijo, da se je razvil iz neandertalca. Tukaj so
prisotne napačne predstave učencev, kar kažejo tudi druge dosedanje raziskave.
Brezovšček (2016), Gešman (2016) ter Mitkovski (2016), v rezultatih slovenskih raziskav
o znanju učencev o evoluciji človeka ugotavljajo, da učenci napačno menijo, da se je
sodobni človek razvil iz neandertalca.
Učenci veliko vedo o izumrlih vrstah živih bitij, slabše pa je znanje o izumrtju vseh
človečnjakov razen sodobnega človeka. Prav tako slabo povezujejo razvoj ljudi iz
predhodnih vrst živali. Rezultati dosedanjih slovenskih raziskav nasprotujejo rezultatom
naše raziskave, saj so učenci v dosedanjih slovenskih raziskavah pokazali več znanja o
izumrtju vseh človečnjakov razen sodobnega človeka in o razvoju ljudi iz predhodnih vrst
živali, kot pa učenci v naši raziskavi (Brezovšček, 2016; Gešman, 2016; Mitkovski, 2016).

5.1.4 Znanje genetike (13., 14. in 28. trditev)
Vsem zgoraj naštetim trditvam je skupno preverjanje učenčevega znanja o genetiki.
Skupna uspešnost učencev pri 13. trditvi (Več kot polovica človeških genov je enakih kot
pri miših.) je bila 42,8 %. Nekoliko bolje so odgovorili na 14. trditev (Človek in šimpanz
imata enakih nekoliko manj kot polovico genov.), s katero se pravilno ni strinjalo 46,9 %
učencev. Na 28. trditev (Neandertalec in sodobni človek imata 99,7 % genov enakih.) je
pravilno odgovorilo 62,3 % učencev.
Iz rezultatov lahko sklepamo, da učenci slabo vedo, koliko človeških genov je enakih pri
miših in šimpanzah. Nekoliko bolje poznajo odstotek enakih genov pri neandertalcu in
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človeku. Omenjeni rezultati so bili podobni tudi v dosedanjih slovenskih raziskavah, glede
na znanje v povezavi genetike z evolucijo (Brezovšček, 2016; Gešman, 2016; Mitkovski,
2016).

5.1.5 Kreacionizem (23. in 30. trditev)
Vsem zgoraj naštetim trditvam je skupno preverjanje odnosa učencev do kreacionizma.
Skupna uspešnost učencev pri 23. trditvi (Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene
ženske – biblijskega Adama in Eve.) je bila 60,9 %. Nekoliko bolje so odgovorili na 30.
trditev (Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na Zemlji
pojavil/razvil človek.), s katero se nikakor ni strinjalo 76,0 % učencev.
Iz teh rezultatov lahko sklepamo, da učenci dokaj dobro vedo, da ljudje nismo potomci
biblijskega Adama in Eve ter da Svetopisemsko poročilo ne pojasni najbolje razvoja
človeka. Omenjeni rezultati so bili podobni tudi v drugih dosedanjih slovenskih raziskavah
(Gešman, 2016; Mitkovski, 2016), razen pri učencih na Štajerskem, kjer se več kot
polovica učencev strinja s trditvijo, da smo vsi ljudje potomci biblijskega Adama in Eve
ter, da Svetopisemsko poročilo najbolje pojasni razvoja človeka (Brezovšček, 2016).
Pri omenjenih trditvah se pri učencih v naši raziskavi pojavljajo napačne predstave; hrvaški
učenci so imeli več napačnih predstav o razvoju človeka, kot pa slovenski učenci (priloga
Q).
5.1.6 Splošna razgledanost in mnenje o vprašalniku oz. raziskavi (17., 25., 31., 33. in
34. trditev)
Vsem zgoraj naštetim trditvam je skupno preverjanje splošne razgledanosti učencev in
njihov odnos do vprašalnika oz. raziskave.
Skupna uspešnost učencev pri 17. trditvi (Povprečna prostornina možganov sodobnega
človeka je približno 1,5 litra.) je bila 69,4 %. Nekoliko slabše so odgovorili na 25. trditev
(Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorjeno besedo.), s katero se nikakor ni
strinjalo 62,2 % učencev. Nekoliko bolje so odgovorili na 31. trditev (Skupni prednik ljudi
in šimpanzov še vedno živi v Afriki.), s katero se nikakor ni strinjalo 74,2 % učencev. S
33. trditvijo (Vprašalnik je bil razumljiv.)se je strinjalo 84,8 % učencev. Nekoliko bolje so
odgovorili na 34. trditev (Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.), s katero se strinjalo
88,5 % učencev.
Iz rezultatov lahko sklepamo, da učenci dokaj dobro vedo, koliko znaša prostornina
možganov sodobnega človeka, čeprav se tudi tukaj pojavljajo napačne predstave. Slabše je
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znanje o govoru šimpanzov, dokaj dobro pa vedo, da skupni prednik ljudi in šimpanzov ne
živi več v Afriki. Večina učencev pravi, da je bil vprašalnik razumljiv in da jim je bilo všeč
sodelovati v tej raziskavi.
Brezovšček (2016), Gešman (2016) in Mitkovski (2016) so predstavile našim podobne
rezultate slovenskih raziskav na omenjene trditve o povprečni prostornini možganov
sodobnega človeka in o skupnem predniku ljudi in šimpanzov, ki ne živi več v Afriki.
Slovenske raziskave so tudi pokazale, da slovenski učenci ne vedo, da se šimpanzi ne
morejo naučiti sporazumevati z govorjeno besedo (Gešman, 2016, Mitkovski, 2016), za
razliko od učencev v naši raziskavi, ki so pokazali visoko znanje o omenjeni trditvi.
5.2 MOŽNE IZBOLJŠAVE PRI POUČEVANJU EVOLUCIJE ČLOVEKA
Na temelju ugotovitev smo v nadaljevanju predlagali izboljšave, ki bi lahko prispevale k
boljšemu razumevanju evolucije človeka med učenci.
Učenje evolucije pomaga učencem, da razumejo znanstveni proces in da znajo razlikovati
znanost od neznanosti (Wuerth, 2004). Pomembno je, da evolucijo človeka učencem
predstavimo s pomočjo praktičnih primerov, ki so povezani z njihovim življenjem. Na
takšen način bodo bolj motivirani in pripravljeni na razprave o evoluciji. Zagotovo si lažje
predstavljajo lastni razvoj kot razvoj živali ali rastlin (Pobiner, 2012). Da bi učencem
približali znanstveno teorijo evolucije človeka, uporabimo evolucijske dokaze, ki jasno
dokažejo človekove prednike in njihovo spreminjajočo se telesno strukturo (Smith, 2010).
Preučevanje, določanje in primerjava lobanj človečnjakov z lobanjo sodobnega človeka je
koristna vaja za učence (Price, 2012). Nekatere vmesne stopnje fosilov še niso odkrite,
kajti v Afriki še niso našli vseh ostankov človeških prednikov. To lahko učence zmede in
postanejo skeptični glede evolucijskih dokazov ter zato dvomijo v teorijo evolucije
človeka. Zato je dobro, da učencem približamo analizo fosilov in da jih spoznamo z
načinom, kako znanstveniki določajo starost fosilov. Učenci z neposrednim stikom s fosili
pridobijo lastne izkušnje in si izdelajo lastno sliko postopnega razvoja človeka. Z analizo
možganov in obliko zobovja človeških prednikov lahko učenci rešijo dvome o razvojnih
spremembah telesa človeka. Mafart in sodelavci (2004) predlagajo, da učencem
predstavimo 3D CT snemanje - tehniko, s pomočjo katere lahko natančno analiziramo
lobanje Homo sapiensa in drugih človečnjakov ter tako poudarimo pomen fosilov za
razlago evolucije človeka. Ob množici človeških fosilov učenci pridejo do zaključka, da so
nekoč obstajale različne vrste človečnjakov, pri katerih so se postopno razvijale telesne
lastnosti, kot jih imamo sodobni ljudje (Flammer, 2006).
Pobiner (2012) meni, da moramo evolucijo človeka pojasniti na zanimiv način s primeri, ki
bodo učence pritegnili k razmišljanju. Primeri naj bodo iz vsakdanjega življenja. Šolska,
medijska in družinska vodilna tema je človeško zdravje, ki privlači vsakega posameznika.
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Eden izmed z zdravjem povezanih primerov, uporabnih za poučevanje evolucije človeka,
je človeški imunski sistem. Za primer evolucije lahko predstavimo povzročitelje človeških
bolezni, ki pridobijo odpornost na antibiotike. Kot primer evolucijskega razvoja lahko
predstavimo tudi laktozno intoleranco in evolucijske prilagoditve človeškega telesa na
visoko nadmorsko višino (Buss, 2012). Vaja, ki bo učence pritegnila k evoluciji človeka, je
tudi evolucijska povezanost s forenzičnimi preiskavami. Učencem je treba pojasniti, da bi
zavrnitev teorije evolucije zavrnila tudi ostale aspekte biologije, kot so celice, rastline,
živali, ekologija in genetika, zaradi katerih je današnja medicina na visoki ravni (Pobiner,
2012). Vsa ta atraktivna dejstva in aktualne teme pritegnejo učence k učenju in
raziskovanju lastnega razvoja. Namesto dolgega seznama frustrirajočih imen lahko s
takimi enostavnimi primeri učencem približamo evolucijo človeka.
Ena izmed metod poučevanja evolucije človeka je izdelava družinskega drevesa. Učenci si
s pomočjo izdelave in poznavanja principa branja razvojnih dreves lažje predstavljajo
razvejitve v razvoju človeka od preteklosti do danes kot z linearnim prikazom razvoja.
Filogenetsko drevo jasno pokaže spremembe v razvoju človeka skozi daljše časovno
obdobje (Flammer, 2006). Na tak način je lažje prepoznati in razumeti biotsko
raznovrstnost (Pobiner, 2016). Produktivna vaja za učence je tudi izdelava pojmovnih mrež
ali geološke časovne linije nastanka sveta in razvoja ljudi na Zemlji (Wuerth, 2004), s
katero si učenci lažje predstavljajo časovni potek dogodkov v preteklosti.
Opremljenost učilnice je eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na pozitiven oz. negativen
odnos do evolucije pri obravnavi te teme pri pouku. Plakati z razvojem človečnjakov in
modeli njihovih lobanj pritegnejo učence k razmišljanju. Hkrati si ustvarijo sliko o lastnem
razvoju ter opazijo medsebojne razlike. Tako učni pripomočki kot tudi neposredna izkušnja
lahko pomagajo učiteljem, da si učenci dlje časa zapomnijo obravnavano gradivo.
Učencem moramo zagotoviti neposredno izkušnjo dokazov in dejstev, s katerimi bodo
odpravili svoje napačne predstave o lastnem razvoju. To lahko poteka v muzejih ali na
razstavah, ki predstavljajo vsebino razvoja človečnjakov do današnjega sodobnega
človeka. Če je le možno, učence peljemo v ustanove, kjer so predstavljeni dokazi o
človeškem razvoju, kot so npr. paleontološki muzeji. V Sloveniji jih lahko, denimo,
peljemo na razstavo Milana Kovača o človeškem razvoju v Postojno (Bajd, 2012). Na
Hrvaškem imamo možnost, da terenski pouk opravimo v Krapini v Muzeju krapinskih
neandertacev. Z neposredno izkušnjo pri terenskem pouku dobimo kvalitetnejše in
trajnejše znanje učencev (Povšič, 2012). Seveda so takšne ekskurzije finančno in časovno
zahtevne. Če možnosti za terenski pouk ni, lahko predstavitev gradiva popestrimo z
animacijami razvoja Zemlje. Pri pouku so zelo koristni tudi internetni videoposnetki, ki
prikazujejo razvoj posameznih skupin človečnjakov. Take dejavnosti spodbujajo učence h
kritičnemu razmišljanju, omogočijo jim, da si ustvarijo lastno sliko o poteku evolucije in
prispevajo k razumevanju evolucije človeška.
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Buss (2012) predlaga, naj učitelji dobro argumentirajo evolucijsko naravno selekcijo, ki jo
znanstveniki štejejo med dejstva. Učitelji morajo znati argumentirati evolucijo kot edino
teorijo, ki razloži biodiverziteto sveta in dejstva o izvoru človeka, ki nas še vedno vodijo k
novim spoznanjem s pomočjo fosilov. Naravna selekcija pojasni primere od banalnega
mehanizma produkcije žuljev do kompleksne zgradbe človeških možganov, ki pritegnejo
učence k razmišljanju.
Učencem je treba predstaviti dejstvo, da za religiozna prepričanja ni dokazov, da bi lažje
ločili znanstveno razlago od religijske (Nelson, 2007). Kreacionizem ne daje ustrezne
razlage za obstoječe mehanizme evolucije (Buss, 2012). Kreacionističnih prepričanj
(dogem) namreč ni mogoče empirično preveriti, kar je osnova znanstvenega razmišljanja.
Kreacionizem je torej izključno stvar vere in verskega prepričanja in kot tak v domeno
znanosti ne (z)more posegati.
Da bi pri posamezniku odpravili konflikt med vero in evolucijo, moramo evolucijo najprej
razumeti, da bi jo lahko sprejeli, pravi Barnes (2014). Pomembno je poudariti, da ni treba,
da bi bili vera in evolucija v konfliktu (Nelson, 2007; Ridley, 2004), ter da ni nujno, da je
mnenje o evoluciji človeka ateistično. Znanost in vera sta lahko v medsebojno koristnem
odnosu (Pobiner, 2016). Pri tem lahko predlagamo učencem, da kreacionizem obravnavajo
kot enega izmed možnih svetovnih nazorov, vendar pa vsekakor ne kot znanstveno teorijo,
saj z osnovnimi postulati znanosti nima nič skupnega (Buss, 2012).
Lastne izkušnje učitelja vplivajo na mnenje učencev. Učitelji lahko učencem dodelijo
nalogo, da predstavijo razvoj človeka z vidika njihove religije (Hermann, 2013). Učenci z
učiteljem nato prediskutirajo, v kakšni meri sta kreacionistična razlaga in evolucijska
teorija kompatibilni, ter vključujoč lastne izkušnje poskušajo poiskati skupni zaključek.
Čeprav ta metoda ne more privesti do skladja med učenčevimi verskimi prepričanji in
znanstvenimi dokazi (Hermann, 2013), jo vseeno lahko uporabimo v podporo pri razlagi
evolucije. Pigliucci (2007) omenja tako množico internetnih strani, ki prikazujejo
kreacionistične ideje o nastanku ljudi kot tudi različne knjige in članke. Te lahko učitelji
biologije uporabijo kot sporni argument ter usmerijo učence na primerjanje in ugotavljanje
razlik med znanstveno in kreacionistično razlago. Vsako razliko podkrepijo z
evolucijskimi dokazi za razvoj človeka in na tak način pripeljejo učence do spoznanja, da
kreacionizma in znanstvene razlage ni mogoče enačiti.
Da bi pri učencih odpravili negativen odnos do teorije evolucije, moramo zmanjšati vpliv
rasizma. Pojasnimo učencem, da so človeške rase opredeljene z vidika kulture in ne z
biološkega stališča (Ridley, 2004). Učencem je treba pojasniti dejstvo, da so človeške rase
populacije iste vrste.
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Bajdova (2010) predlaga, da obravnavo evolucije človeka povežemo z drugimi predmeti.
Tak način poučevanja je zanimivejši in bolj učinkovit. Učenci bolje razumejo dogajanje na
Zemlji, če ga obravnavajo iz različnih zornih kotov. Poučevanje evolucije človeka bi lahko
vključili v zgodovino, sociologijo, geografijo, geologijo, okoljskoin državljansko vzgojo.
Ta način poučevanja bi spodbujal ozaveščenost učencev ospremenljivosti (Bajd, 2012) in
sprejetje evolucije človeka s perspektive več predmetov v šolskem izobraževanju in ne
samo biologije.
Glede na obstoječo literaturo in težave pri razumevanju in sprejemanju evolucije človeka
smo se odločili, da preverimo znanje o evoluciji človeka pri hrvaških in slovenskih
učencih. Ker imajo na učenje vpliv tudi ozadenjski dejavniki kognitivnih dosežkov, smo
izvedli poleg testa znanja še anketni vprašalnik, s katerim smo preverili, ali obstajajo pri
učencih v našem vzorcu kakšne povezave med znanjem o evoluciji človeka in
ozadenjskimi dejavniki.
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5.3 SKUPNE UGOTOVITVE
Skupna povprečna uspešnost hrvaških in slovenskih učencev na anonimnem testu znanja o
evoluciji človeka znaša 64,8 % (priloga Q). Slovenski učenci so pokazali več znanja o
evoluciji človeka v primerjavi s hrvaškimi. Prav tako, če primerjamo srednješolce in
osnovnošolce, imajo srednješolci več znanja o evoluciji človeka. V naši raziskavi smo
imeli različno število slovenskih in hrvaških srednješolcev; hrvaških je bilo 50, slovenskih
pa samo 20, kar zmanjšuje zanesljivost dobljenih rezultatov. Lončar (2016) je opravila
podobno raziskavo na slovenskih učencih 8. in 9. razreda, pri kateri je skupna uspešnost
testa bila v povprečju podobna naši, in sicer 64,6 %. Gešman (2016) trdi, da imajo
osnovnošolci zadovoljivo znanje o razvoju človeka na koncu osnovnošolskega
izobraževanja, saj so v povprečju dosegli 61,5 % na testu znanja o evoluciji človeka.
Učenci 8. in 9. razreda na Štajerskem nimajo dovolj znanja o evoluciji človeka
(Brezovšček, 2016), za razliko od ljubljanskih dijakov, ki so v povprečju dosegli več kot
60 % uspešnosti na testu znanja o evoluciji človeka (Mitevski, 2016).
Ugotovili smo tudi nekatere napačne predstave, ki se pojavljajo med slovenskimi in
hrvaškimi učenci. Pogosta napačna predstava med hrvaškimi učenci je, da smo vsi ljudje
potomci enega moškega in ene ženske – biblijskega Adama in Eve. Učenci v naši raziskavi
se s kar 39,2 % strinjajo z omenjeno trditvijo (slika 23). Ta napačna predstava se pojavlja
tudi v dosedanjih slovenskih raziskavah. Lončar (2016) pravi, da se je 22,4 % slovenskih
osnovnošolcev napačno strinjalo s to trditvijo. Gešman (2016) je prav tako predstavila
rezultate raziskave, kjer 40 % učencev meni, da smo vsi ljudje potomci biblijskega Adama
in Eve. 52,6 % slovenskih osnovnošolcev na Štajerskem meni, da je trditev o biblijskih
potomcih pravilna (Brezovšček, 2016). Nekoliko manj (30,7 %) srednješolcev v Ljubljani
je istega mnenja o tej temi (Mitevski, 2016).
Precej učencev v naši raziskavi (24 %) se tudi strinja s trditvijo, da svetopisemsko poročilo
o stvarjenju najbolj pojasni, kako se je na Zemlji pojavil/razvil človek (slika 30). Iz tega
lahko sklepamo, da ima vera na Hrvaškem nekoliko večji vpliv na znanje evolucije
človeka. Glede na rezultate naše raziskave je v Sloveniji ta napačna predstava veliko manj
pogosta. Razlike med znanjem deklet in fantov so zanemarljive. Rezultati Brezovščkove
(2016) pa kažejo večje strinjanje osnovnošolcev (43,7 %) s to trditvijo. Srednješolci v
Ljubljani so se s tem manj pogosto (29,4 %) strinjali (Mitevski, 2016). Napačna predstava
se je pojavila tudi na Dolenjskem, kjer so osnovnošolci izkazali 36,8 % strinjanje (Gešman,
2016). Nasprotno pa so ljubljanski osnovnošolci odgovarjali pravilneje, saj se le 21,3 %
učencev strinja s svetopisemskim poročilom (Lončar, 2016). Iz dosedanjih slovenskih
raziskav vidimo, da v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem obstaja napačna predstava učencev o
tem, kako se je razvil človek.
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Z analizo anketnih vprašanj smo ugotovili, da je znanje povezano z nekaterimi
ozadenjskimi dejavniki, kot so odnos staršev in otroka, stvari, ki jih učenci imajo na voljo
pri učenju, in stopnja izobraženosti staršev. Vsi našteti dejavniki vplivajo na kakovost
učenčevega učenja, zmožnost učenja ter na spodbujanje k učenju, kar ima zelo pomembno
vlogo pri sprejemanju in razumevanju novega znanja.
Na končne rezultate testa znanja so vplivali številni dejavniki. Dobljeni rezultati raziskave
so posledica učenčevega vloženega truda, učiteljevega prispevka k razumevanju snovi ter
lastnega interesa za posamezno učno gradivo.
Namen naše raziskave je bil ozavestiti ljudi, kako pomemben del biologije je evolucija
človeka. Ne moremo poučevati biologije in pri tem izpustiti najpomembnejšega načela.
Želimo izboljšati znanje hrvaških in slovenskih učencev o evoluciji človeka. Prav tako,
želimo spodbuditi izobraževalne inštitucije in učitelje, da posvetijo dovolj časa poučevanju
dejstev, povezanih z evolucijo človeka. Na tak način bo manj napačnih predstav o nastanku
človeka. Ugotovili smo tudi, da obstajajo nekateri ozadenjski dejavniki kognitivnih
dosežkov, ki so povezani z znanjem učencev o evoluciji človeka. Ozadenjski dejavniki
učencem lahko predstavljajo bodisi oviro bodisi prednost pri učenju.
Naša raziskava je pokazala določene pomanjkljivosti v znanju učencev in nekatere njihove
napačne predstave. Za te teme bi bilo smiselno izdelati učne priprave in njihovo
učinkovitost v nadaljnjih raziskavah preveriti na reprezentativnem vzorcu učencev različne
statosti. Prav tako bi bilo smiselno raziskati možnosti za povezovanje evolucije človeka z
drugimi šolskimi predmeti.
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SKLEPI

Na začetku raziskave smo postavili šest hipotez.
1. Hipoteza: Na koncu osnovnošolskega izobraževanja je znanje o evolucijskem
razvoju vrste Homo sapiens zadovoljivo.
Za merilo zadovoljivega znanja smo vzeli doseženih vsaj 60 % na testu znanja. Hipoteze
ne moremo sprejeti, saj so slovenski in hrvaški osnovnošolci na testu znanja dosegli v
povprečju 30,34 %. Znanje osnovnošolcev iz Hrvaške in Slovenije torej ni zadovoljivo.
2. Hipoteza: Med osnovnošolci in gimnazijci ni razlik v znanju evolucije človeka.
Hipoteze ne moremo sprejeti, saj smo našli 20 statistično pomembnih razlik med odgovori
slovenskih osnovnošolcev in srednješolcev. Slovenski srednješolci so pokazali veliko več
znanja o evoluciji človeka od osnovnošolcev. Med hrvaškimi osnovnošolci in srednješolci
smo našli 16 statistično pomembnih razlik. Hrvaški osnovnošolci so odgovorili nekoliko
bolje kot srednješolci.
3. Hipoteza: Med učenci iste starosti na Hrvaškem in v Sloveniji ni razlik v znanju
evolucije človeka.
Hipoteze ne moremo sprejeti, saj smo našli 16 statistično pomembnih razlik med odgovori
hrvaških in slovenskih osnovnošolcev. Hrvaški osnovnošolci so na testna vprašanja
odgovorili nekoliko bolje kot slovenski osnovnošolci. Pri hrvaških in slovenskih
srednješolcih smo našli 14 statistično pomembnih razlik. V nasprotju z osnovnošolci so
slovenski srednješolci pokazali več znanja o evoluciji človeka kot hrvaški srednješolci.
4. Hipoteza: Med dekleti in fanti ni razlik v znanju evolucije človeka.
Hipotezo smo delno sprejeli, saj smo med spoloma našli le 3 statistično pomembne razlike
v znanju o evoluciji človeka.
5. Hipoteza: Osnovnošolci in gimnazijci imajo nekatere značilne napačne predstave,
povezane zevolucijo človeka.
Hipoteze smo sprejeli, saj smo pri osnovnošolcih in gimnazijcih našli nekatere značilne
napačne predstave, ki so povezane z evolucijo človeka, na primer: kje se je razvil sodobni
človek, kje je živel neandertalec, vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske –
biblijskega Adama in Eve. Sicer zelo razširjene napačne predstave, da smo se ljudje razvili
iz šimpanzov, nismo našli.
6. Hipoteza: Ugotovljeno znanje je povezano z nekaterimi ozadenjskimi dejavniki.
Hipotezo smo sprejeli, saj smo našli statistično značilne povezave med znanjem učencev o
evoluciji človeka ter izobrazbo matere in očeta, številom knjig in stvari, ki jih imajo učenci
doma, ter med odnosom staršev do otroka (preglednice 5 do 10).
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POVZETEK

Evolucija človeka je biološki proces, ki ima izjemno pomembno vlogo pri razumevanju
živega sveta. Glede na učni načrt za biologijo v osnovni šoli se hrvaški učenci z evolucijo
človeka srečajo v 8. razredu, slovenski učenci pa v 9. razredu. Ta tema je v obeh državah
tudi v učnih načrtih za gimnazijo. Dosedanje raziskave kažejo, da imajo učenci pogosto
težave pri razumevanju te snovi.
Cilj magistrskega dela je bil preučiti znanje hrvaških in slovenskih osnovnošolcev ter
gimnazijcev o evoluciji človeka. Preveriti smo želeli, ali se pojavljajo razlike v znanju
glede na državo, spol in starost (razred) učencev. Poleg količine znanja nas je zanimalo
tudi, ali imajo učenci v našem vzorcu morebitne značilne napačne predstave o evoluciji
človeka. Želeli smo tudi ugotoviti, kateri ozadenjski dejavniki so povezani s kognitivnimi
dosežki.
V raziskavi je sodelovalo 170 učencev, od tega 100 osnovnošolcev iz Slovenije in Hrvaške
ter 70 gimnazijcev iz omenjenih držav. Za izvedbo raziskave smo uporabili tridelni
anonimni vprašalnik. Prvi del vprašalnika je vseboval osnovne demografske podatke o
učencih. V drugem delu, ki je bil test znanja o evoluciji človeka, so učenci odgovarjali na
vprašanja izbirnega tipa, ter s štiristopenjsko Likertovo lestvico ocenjavali svoje strinjanje
s trditvami. Tretji del vprašalnika je vseboval anketna vprašanja, s katerimi smo preverjali
morebitni vpliv izbranih ozadenjskih dejavnikov (izobrazbe staršev, odnosa staršev do
otrok oz. socio-ekonomski status) na kognitivne dosežke učenca. Z raziskavo smo
ugotovili, da je znanje vseh učencev v našem vzorcu o evoluciji človeka sicer zadovoljivo.
Povprečna skupna uspešnost osnovnošolcev in gimnazijcev na testu znanja je bila 64,8 %.
Lahko zaključimo tudi, da obstajajo razlike v znanju o evoluciji človeka med slovenskimi
in hrvaškimi učenci ter med učenci različnih starosti. Znanje osnovnošolcev se razlikuje od
znanja gimnazijcev. Ugotovili smo, da med spoloma obstajajo zanemarljive razlike v
znanju o evoluciji človeka. Prav tako smo ugotovili, da imajo slovenski in hrvaški učenci
nekatere značilne napačne predstave, ki so povezane z evolucijo človeka. Analiza anketnih
vprašanj je pokazala, da je ugotovljeno znanje povezano z nekaterimi ozadenjskimi
dejavniki, kot je število knjig in stvari, ki jih učenci imajo doma, izobrazba staršev ter
odnos med učenci in starši. Učenci, ki doma imajo večje število knjig so imeli več
pravilnih odgovorov na testnih vprašanjih o evoluciji človeka, kot tisti, ki doma imajo
manj knjig. Prav tako je višja stopnja izobrazbe staršev pri učencih pokazala večji uspeh
pri reševanju testnih vprašanj o evoluciji človeka. Med znanjem učencev o evoluciji
človeka in odnosom staršev in učencev smo prav tako našli statistično značilne povezave,
in sicer slabši odnos staršev in učencev je pokazal manj uspeha v reševanju testnih
vprašanj o evoluciji človeka.
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PRILOGE
Priloga A: Testni del vprašalnika o razvoju človeka v slovenščini
VPRAŠALNIK O RAZVOJU ČLOVEKA

Letnik: 9. (OŠ) 4. (SŠ)
Spol: Ž M
NAVODILO: Obkroži pravilni odgovor. Nato na skali označi, koliko si prepričan v
svojodgovor: 0 – Ugibam, 10 – Vem.

1.

Koliko je stara Zemlja? Približno:
a) 13,5 milijarde let
b) 4,5 milijarde let
c) 2,5 milijona let
d) 10. 000 let
e) 6. 500 let
Piščal iz medvedove kosti na sliki je najverjetneje izdelal neandertalec. Kje so jo našli?

2.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

na Kitajskem
v Avstriji
v Siriji
v Sloveniji
v Turčiji
v ZDA

Pred koliko leti se je razvil sodobni človek (Homo sapiens)? Pred približno:

3.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

2 milijardama
200 milijoni
20 milijoni
200. 000 leti
20. 000 leti
2000 leti

Kje se je razvil sodobni človek (Homo sapiens)?

4.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

na Bližnjem Vzhodu
v Afriki
v Ameriki
v Aziji
v Evropi
hkrati na več celinah
se nadaljuje
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nadaljevanje Vprašalnika o razvoju človeka

Kje je živel neandertalec? (mogočih je več odgovorov)
a)
5. b)
c)
d)
e)

na Bližnjem Vzhodu
v Afriki
v Ameriki
v Aziji
v Evropi

Kje se nahaja najdišče neandertalcev na Hrvaškem?
6.

a)
b)
c)
d)
e)

v Koprivnici
v Krapini
v Karlovcu
v Križevcih
v Kutini

NAVODILO: Natančno preberi vsako trditev in ob njej obkroži, v kolikšni meri velja
zate.
Če se s posamezno trditvijo nikakor ne strinjaš, obkroži 1. Če se s trditvijo zelo strinjaš,
obkroži 4.
1 - Nikakor se ne strinjam 2 - Ne strinjam se 3 - Delno se strinjam 4 - Zelo se
strinjam
V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sodobni človek (Homo sapiens) in neandertalec
(Homo neanderthalensis) sta na Zemlji bivala
istočasno.
Človekovi trije najbližji sorodniki glede na
evolucijski razvoj so gorile, orangutani in šimpanzi.
Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde
let.
Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni
bilo.
Fosili kažejo, kako so se oblike življenja
spreminjale tekom daljših časovnih obdobij.
Ljudje smo se razvili iz šimpanzov.
Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri
miših.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

se nadaljuje
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nadaljevanje vprašalnika V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Človek in šimpanz imata enakih nekoliko manj kot
polovico genov.
Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na
Zemlji razvil človek.
Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega
prednika.
Povprečna prostornina možganov sodobnega
človeka je približno 1,5 litra.
Sodobni človek se je razvil v procesu evolucije.
Sodobni človek se je razvil iz neandertalca.
Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije
živel v istem času kot dinozavri.
Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije
živel v istem času kot mamuti.
Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že
izumrle.
Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene
ženske – biblijskega Adama in Eve.
Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je živel
pred približno 6 do 7 milijoni let.
Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z
govorjeno besedo.
Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen
naše vrste, sodobnega človeka.
Avstralopiteki so že približno pred 4 milijoni let
hodili pokončno.
Neandertalec in sodobni človek imata 99,7 % genov
enakih.
Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst
živali.
Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje
pojasni, kako se je na Zemlji pojavil/razvil človek.
Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno živi v
Afriki.
Evolucija (biološki razvoj) sodobnega človeka še
vedno poteka.
Vprašalnik je bil razumljiv.
Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.
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Hvala za sodelovanje!
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Priloga B: Testni del vprašalnika o razvoju človeka na hrvaščini
UPITNIK O RAZVOJU ČOVJEKA

Razred: 8. (OŠ) 4. (SŠ)
Spol: Ž M

UPUTE: Zaokruži pravilan odgovor. Zatim na skali označi koliko si siguran u svoj
odgovor: 0 – predpostavljam, 10 – znam.

1.

2.

3.

4.

Kolika je približna starost Zemlje?
a) 13,5 milijardi godina
b) 4,5 milijardi godina
c) 2,5 mililjuna godina
d) 10. 000 godina
e) 6. 500 godina
Flautu iz medvjeđe kosti na slici je izradio neandertalac.
Gdje su je pronašli?
a) u Kini
b) u Austriji
c) u Siriji
d) u Sloveniji
e) u Turskoj
f) u SAD-u
Prije koliko godina se je približno razvio moderni čovjek (Homo sapiens)?
a) 2 milijarde
b) 200 milijuna
c) 20 milijuna
d) 200. 000
e) 20. 000
f) 2000
Gdje se razvio moderni čovjek (Homo sapiens)?
a) na Bliskom istoku
b) u Africi
c) u Americi
d) u Aziji
e) u Europi
f) istovremeno na više kontinenata
se nadaljuje
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nadaljevanje vprašalnika Upitnik o razvoju čovjeka

5.

6.

Gdje je živio neandertalac? (moguće je više odgovora)
a) na Bliskom istoku
b) u Africi
c) u Americi
d) u Aziji
e) u Europi
Gdje je pronalazište neandertalaca u Hrvatskoj?
a) u Koprivnici
b) u Krapini
c) u Karlovcu
d) u Križevcima
e) u Kutini

UPUTE: Precizno pročitaj svaku tvrdnju i pored nje zaokruži u kojoj mjeri vrijedi za tebe.
Ako se s pojedinačnom tvrdnjom nikako ne slažeš, zaokruži 1. Ako se sa tvrdnjom veoma
slažeš, zaokruži 4.
1 – Nikako se ne slažem 2 – Ne slažem se 3 – Djelomično se slažem 4 - Veoma se
slažem
Koliko se slažeš sa sljedećim tvrdnjama?

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Moderni čovjek (Homo sapiens) i neandertalac
(Homo neanderthalensis) su istovremeno boravili
na Zemlji.
Čovjeku su gorile, orangutani i čimpanze najbliži
srodnici po podrijetlu, s obzirom na posljednjeg
zajedničkog pretka.
Život na Zemlji postoji već više od 3 milijarde
godina.
Danas žive nove vrste živih bića koje u prošlosti
nisu živjele.
Fosili pokazuju kako su se oblici života mijenjali
kroz prošlost.
Ljudi su se razvili iz čimpanzi.
Više od polovice čovječjih gena je jednaka kao kod
miša.
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se nadaljuje
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nadaljevanje vprašalnika Koliko se slažeš sa sljedećim tvrdnjama?

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Nešto manje od polovice čovječjih gena je jednaka
kao kod čimpanzi.
Teorija evolucije najbolje objašnjavakako se na
Zemlji razvio čovjek.
Ljudi i čimpanze suse razvili iz zajedničkog pretka.
Prosječan volumen mozga modernog čovjeka je oko
1,5 litara.
Moderan čovjek je nastao procesom evolucije.
Moderan čovjek se razvio iz neandertalca.
Moderan čovjekje na današnjem prostoru Slovenije
živio istovremeno kao i dinosauri.
Moderan čovjek je na današnjem prostoru Slovenije
živio istovremeno kao i mamuti.
Nekad su na Zemlji živjele vrste živih bića koje su
već izumrle.
Svi ljudi su potomci jednog muškarca i jedne žene –
biblijskog Adama i Eve.
Posljednji zajednički predak čimpanze i čovjeka je
živio prije 6-7 milijuna godina.
Čimpanze se mogu naučiti sporazumijevati
govorom.
Danas su sve vrste čovjekolikih majmuna izumrle
osim naše vrste, modernog čovjeka.
Australopiteci su već prije približno 4 milijuna
godina hodali uspravno.
Neandertalac imoderan čovjek imaju 99,7 % istih
gena.
Današnji ljudi su se razvili iz prethodnih
životinjskih vrsta.
Biblija najbolje objašnjava kako se na Zemlji razvio
čovjek.
Zajednički predak ljudi i čimpanza još uvijek živi u
Africi.
Evolucija (razvoj) modernog čovjeka još uvijek
traje.
Upitnik je bio razumljiv.
Bilo mi je lijepo sudjelovati u ovom istraživanju.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

Hvala na sudjelovanju!
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Priloga C: Anketni del vprašalnika v slovenščini
1) Katera od navedenih je najvišja dosežena izobrazba tvoje mame?
(Označi le en kvadratek.)
nedokončan 4. razred osnovne šole ali manj
dokončan 4. razred osnovne šole
osnovna šola
poklicna ali strokovna srednja šola
gimnazija
univerzitetna diploma
diploma višješolskega ali visokošolskega
strokovnega programa ali specializacija

1
2
3
4
5
6

7

2) Katera od navedenih je najvišja dosežena izobrazba tvojega očeta?
(Označi le en kvadratek.)
nedokončan 4. razred osnovne šole ali manj
dokončan 4. razred osnovne šole
osnovna šola
poklicna ali strokovna srednja šola
gimnazija
univerzitetna diploma
diploma višješolskega ali visokošolskega
strokovnega programa ali specializacija

1
2
3
4
5
6

7

3) Koliko knjig imate doma?
Na enem metru knjižne police je navadno 40 knjig. Ne upoštevaj revij,
časopisov ali učbenikov.
(Označi le en kvadratek.)
0-10 knjig
11-25 knjig
26-100 knjig
101-200 knjig
201-500 knjig
več kot 500 knjig

1
2
3
4
5
6
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4) Kaj od naštetega imaš oziroma imate doma?
(V vsaki vrstici označi en kvadratek.)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

pisalna miza
svoja soba
miren prostor za učenje
računalnik
izobraževalne računalniške programe
dostop do interneta
knjige, ki ti pomagajo pri šolskem delu
slovar
usb priključek
pomivalni stroj
digitalni fotoaparat ali kamero
mobilni telefon
televizor
avtomobil
kopalnico

5) Kako pogosto se zgodi naslednje?
(V vsaki vrstici označi le en kvadratek.)

zelo
pogosto

a) Starši me pohvalijo.
b) V težavah se vedno lahko zanesem
na starše, da mi bodo pomagali.
c) Starši me kritizirajo.
d) Starši želijo vedeti, kam grem in kaj
počnem.
e) Starši mi pojasnijo, kaj pričakujejo od
mene.
f) Moji starši so ponosni na to, kar
počnem.
g) Moji starši me radi nadzirajo.
h) Kadar moji starši ne odobravajo mojega
vedenja, se o tem pogovorijo z mano.
i) Moje starše zanima, kaj počnem po
pouku.
j) Pomembno je, da izpolnim pričakovanja
svojih staršev.
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Priloga D: Anketni vprašalnik v hrvaščini
1) Koji najviši stupanj obrazovanja od navedenih ima tvoja majka?
(Označi samo jedan kvadrat.)
nezavršeni 4. razred osnovne škole ili niži
završeni 4. razred osnovne škole
osnovna škola
srednja strukovna škola ili tehnička škola
gimnazija
viša stručna sprema
visoka stručna sprema (magisterij, doktorat)

1
2
3
4
5
6
7

2) Koji najviši stupanj obrazovanja od navedenih ima tvoj otac?
(Označi samo jedan kvadrat.)
nezavršeni 4. razred osnovne škole ili niži
završeni 4. razred osnovne škole
osnovna škola
srednja strukovna škola ili tehnička škola
gimnazija
viša stručna sprema
visoka stručna sprema (magisterij, doktorat)

1
2
3
4
5
6
7

3) Koliko knjiga imate kod kuće?
Na jednom metru police za knjige je najčešće 40 knjiga. Zanemari novine,
časopise i udžbenike.
(Označi samo jedan kvadrat.)
0-10 knjiga
11-25 knjiga
26-100 knjiga
101-200 knjiga
201-500 knjiga
više od 500 knjiga

1
2
3
4
5
6
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4) Što od navedenog imaš/imate kod kuće?
(U svakom redu označi samo jedan kvadrat.)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

pisaći stol
svoja soba
miran prostor za učenje
računalo
obrazovneračunalne programe
pristup internetu
knjige koje ti pomažu kod školske zadaće
rječnik
usb priključak
stroj za pranje posuđa
digitalni fotoaparat ili kameru
mobilni telefon
televizor
automobil
kupaonicu

5) Koliko često se dogodi sljedeće?
(U svakom redu označi samo jedan kvadrat.)
a) Roditelji me pohvale.
b) Kad nastupi problem, mogu računati
na roditeljsku pomoć.
c) Roditelji me kritiziraju.
d) Roditelji žele znati kamo idem i što
radim.
e) Roditelji mi daju do znanja što
očekuju od mene.
f) Moji roditelji su ponosni na to što
radim.
g) Moji roditelji me rado nadziru.
h) Moji roditelji porazgovaraju sa
mnom kada ne odobravaju moje
ponašanje.
i) Moje roditelje zanima čime se bavim
poslije nastave.
j) Važno mi je da ispunim očekivanja
svojih roditelja.

vrlo često
često
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Priloga E: Statistično pomembne razlike glede na spol vseh 170 učencev
skupaj
Preizkus Mann-Whitney
Št. Vprašanje/trditev
1.
2.
3.
4.

5.

Koliko je stara Zemlja?
Piščal iz medvedove kosti je najverjetneje
izdelal neandertalec. Kje so jo našli?
Pred koliko leti se je razvil sodobni
človek (Homo sapiens)?
Kje se je razvil sodobni človek (Homo
sapiens)?
Kje je živel neandertalec?
(mogočih je več odgovorov)
a) na Bližnjem Vzhodu
b) v Afriki
c) v Ameriki
d) v Aziji
e) v Evropi

Kje se nahaja odkritje neandertalcev na
Hrvaškem?
Sodobni človek (Homo sapiens) in
7. neandertalec (Homo neanderthalensis) sta
na Zemlji bivala istočasno.
Človekovi trije najbližji sorodniki glede
8. na evolucijski razvoj so gorile, orangutani
in šimpanzi.
Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3
9.
milijarde let.
Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih
10.
nekoč ni bilo.
Fosili kažejo, kako so se oblike življenja
11. spreminjale tekom daljših časovnih
obdobij.
6.

12. Ljudje smo se razvili iz šimpanzov.
13.

Več kot polovica človeških genov je
enakih kot pri miših.

U

Z

P

2824,000

-1,890

0,059

3011,500

-0,752

0,452

2529,000

-2,278

0,023*

2984,500

-0,427

0,670

a) 2851,000
b) 3160,000
c) 3155,000
d) 3130,000
e) 2746,000
Pravilno:
3100,000

a) -1,642
b) -0,008
c) -0,051
d) -0,139
e) -1,704
Pravilno:
-1,106

a) 0,101
b) 0,994
c) 0,960
d) 0,889
e) 0,088
Pravilno:
0,269

3161,000

-0,651

0,515

2953,000

-0,837

0,403

3155,500

-0,442

0,659

2605,500

-1,907

0,057

2850,000

-0,713

0,476

2998,000

-0,144

0,886

2841,000

-1,048

0,295

3020,500

-0,393

0,694

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice Statistično pomembne razlike glede na spol vseh 170 učencev skupaj

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Človek in šimpanz imata enakih nekoliko
manj kot polovico genov.
Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se
je na Zemlji razvil človek.
Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz
skupnega prednika.
Povprečna
prostornina
možganov
sodobnega človeka je približno 1,5 litra.
Sodobni človek se je razvil v procesu
evolucije.
Sodobni človek se je razvil iz
neandertalca.
Sodobni človek je na današnjem območju
Slovenije živel v istem času kot
dinozavri.
Sodobni človek je na današnjem območju
Slovenije živel v istem času kot mamuti.
Nekoč so na Zemlji živele vrste živih
bitij, ki so že izumrle.
Vsi ljudje smo potomci enega moškega in
ene ženske – biblijskega Adama in Eve.
Zadnji skupni prednik šimpanza in
človeka je živel pred približno 6 do 7
milijoni let.
Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati
z govorjeno besedo.
Danes so vse vrste človečnjakov izumrle,
razen naše vrste, sodobnega človeka.
Avstralopiteki so že približno pred 4
milijoni let hodili pokončno.
Neandertalec in sodobni človek imata
99,7 % genov enakih.
Današnji ljudje smo se razvili iz
predhodnih vrst živali.
Svetopisemsko poročilo o stvarjenju
najbolje pojasni, kako se je na Zemlji
pojavil/razvil človek.
Skupni prednik ljudi in šimpanzov še
vedno živi v Afriki.

2565,000

-1,805

0,071

3010,000

-0,408

0,683

2924,000

-0,419

0,675

2644,500

-1,416

0,157

2932,500

-0,460

0,646

2952,000

-0,175

0,861

2918,500

-1,168

0,243

1932,000

-4,268

0,000*

3047,500

-0,292

0,770

2881,500

-0,824

0,410

2692,000

-0,703

0,482

2730,500

-1,272

0,203

2643,500

-1,038

0,299

2459,000

-2,279

0,023*

3127,000

-0,125

0,901

3026,000

-0,486

0,627

2806,000

-1,289

0,198

2539,500

-1,790

0,073

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice Statistično pomembne razlike glede na spol vseh 170 učencev skupaj

Evolucija (biološki razvoj) sodobnega
človeka še vedno poteka.

2861,500

-0,788

0,431

33. Vprašalnik je bil razumljiv.

2943,500

-0,329

0,742

34. Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.

2922,000

-0,718

0,473

32.

*statistično pomembne razlike smo označili s krepkim tiskom
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Priloga F: Statistično pomembne razlike med slovenskimi in hrvaškimi osnovnošolci
Preizkus Mann-Whitney
Št. Vprašanje/trditev
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Koliko je stara Zemlja?
Piščal iz medvedove kosti je najverjetneje
izdelal neandertalec. Kje so jo našli?
Pred koliko leti se je razvil sodobni
človek (Homo sapiens)?
Kje se je razvil sodobni človek (Homo
sapiens)?
Kje je živel neandertalec?
(mogočih je več odgovorov)
a) na Bližnjem Vzhodu
b) v Afriki
c) v Ameriki
d) v Aziji
e) v Evropi
Kje se nahaja odkritje neandertalcev na
Hrvaškem?
Sodobni človek (Homo sapiens) in
neandertalec (Homo neanderthalensis) sta
na Zemlji bivala istočasno.
Človekovi trije najbližji sorodniki glede
na evolucijski razvoj so gorile, orangutani
in šimpanzi.
Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3
milijarde let.
Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih
nekoč ni bilo.
Fosili kažejo, kako so se oblike življenja
spreminjale tekom daljših časovnih
obdobij.
Ljudje smo se razvili iz šimpanzov.
Več kot polovica človeških genov je
enakih kot pri miših.
Človek in šimpanz imata enakih nekoliko
manj kot polovico genov.

U

Z

P

417,500

-6,625

0,000*

972,500

-2,092

0,036*

658,000

-4,076

0,000*

479,000

-5,378

0,000*

a) 1098,000
b) 971,000
c) 1004,000
d) 1048,500
e) 1068,500

a) -0,789
b) -1,715
c) -2,470
d) -1,214
e) -0,904

a) 0,403
b) 0,086
c) 0,014*
d) 0,225
e) 0,366

Pravilno:
1128,000

Pravilno:
-1,407

Pravilno:
0,159

1124,500

-1,702

0,089

903,000

-2,203

0,028*

1024,500

-1,707

0,088

1150,500

-0,008

0,994

1041,000

-0,566

0,571

855,000

-2,330

0,020*

994,000

-1,385

0,166

749,000

-3,136

0,002*

738,000

-2,962

0,003*

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice Statistično pomembne razlike med slovenskimi in hrvaškimi
osnovnošolci

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se
je na Zemlji razvil človek.
Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz
skupnega prednika.
Povprečna
prostornina
možganov
sodobnega človeka je približno 1,5 litra.
Sodobni človek se je razvil v procesu
evolucije.
Sodobni človek se je razvil iz
neandertalca.
Sodobni človek je na današnjem območju
Slovenije živel v istem času kot
dinozavri.
Sodobni človek je na današnjem območju
Slovenije živel v istem času kot mamuti.
Nekoč so na Zemlji živele vrste živih
bitij, ki so že izumrle.
Vsi ljudje smo potomci enega moškega in
ene ženske – biblijskega Adama in Eve.
Zadnji skupni prednik šimpanza in
človeka je živel pred približno 6 do 7
milijoni let.
Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati
z govorjeno besedo.
Danes so vse vrste človečnjakov izumrle,
razen naše vrste, sodobnega človeka.
Avstralopiteki so že približno pred 4
milijoni let hodili pokončno.
Neandertalec in sodobni človek imata
99,7 % genov enakih.
Današnji ljudje smo se razvili iz
predhodnih vrst živali.
Svetopisemsko poročilo o stvarjenju
najbolje pojasni, kako se je na Zemlji
pojavil/razvil človek.
Skupni prednik ljudi in šimpanzov še
vedno živi v Afriki.

1171,500

-0,035

0,972

962,500

-1,166

0,244

785,000

-2,749

0,006*

1087,000

-0,517

0,605

746,000

-2,678

0,007*

1084,000

-0,976

0,329

896,000

-2,094

0,036*

1037,000

-1,230

0,219

787,000

-2,904

0,004*

848,500

-1,940

0,052

1031,500

-0,563

0,573

539,000

-4,356

0,000*

1022,000

-1,013

0,311

821,000

-2,701

0,007*

867,500

-2,496

0,013*

1056,000

-1,080

0,280

1025,500

-0,424

0,671

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice Statistično pomembne razlike med slovenskimi in hrvaškimi
osnovnošolci

Evolucija (biološki razvoj) sodobnega
človeka še vedno poteka.
33. Vprašalnik je bil razumljiv.
34. Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.
32.

1076,000

-0,413

0,679

993,000
1111,500

-1,071
-0,323

0,284
0,747

*statistično pomembne razlike smo označili s krepkim tiskom
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Priloga G: Statistično pomembne razlike med hrvaškimi osnovnošolci in srednješolci
Preizkus Mann-Whitney
Št. Vprašanje/trditev
1.
2.
3.
4.

Koliko je stara Zemlja?
Piščal iz medvedove kosti je najverjetneje
izdelal neandertalec. Kje so jo našli?
Pred koliko leti se je razvil sodobni
človek (Homo sapiens)?
Kje se je razvil sodobni človek (Homo
sapiens)?
Kje je živel neandertalec?
(mogočih je več odgovorov)

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

a) na Bližnjem Vzhodu
b) v Afriki
c) v Ameriki
d) v Aziji
e) v Evropi
Kje se nahaja odkritje neandertalcev na
Hrvaškem?
Sodobni človek (Homo sapiens) in
neandertalec (Homo neanderthalensis) sta
na Zemlji bivala istočasno.
Človekovi trije najbližji sorodniki glede
na evolucijski razvoj so gorile, orangutani
in šimpanzi.
Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3
milijarde let.
Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih
nekoč ni bilo.
Fosili kažejo, kako so se oblike življenja
spreminjale tekom daljših časovnih
obdobij.
Ljudje smo se razvili iz šimpanzov.
Več kot polovica človeških genov je
enakih kot pri miših.
Človek in šimpanz imata enakih nekoliko
manj kot polovico genov.

U

Z

P

651,000

-6,901

0,000*

1639,500

-0,476

0,634

1088,000

-3,415

0,001*

1559,500

-0,558

0,577

a) 1428,000
b) 1538,000
c) 1496,000
d) 1677,000
e) 1307,000

a) -2,169
b) -0,898
c) -1,925
d) -0,020
e) -2,478

a) 0,030*
b) 0,369
c) 0,054
d) 0,984
e) 0,013*

Pravilno:
1680,000

Pravilno:
0,000

Pravilno:
1,000

1715,000

-1,183

0,237

832,000

-2,984

0,003*

1034,000

-1,691

0,091

1091,000

-0,644

0,519

959,000

-1,979

0,048*

1063,000

-0,871

0,384

1190,500

-0,075

0,940

508,000

-5,120

0,000*

878,500

-2,436

0,015*

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice Statistično pomembne razlike med hrvaškimi osnovnošolci in srednješolci

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se
je na Zemlji razvil človek.
Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz
skupnega prednika.
Povprečna
prostornina
možganov
sodobnega človeka je približno 1,5 litra.
Sodobni človek se je razvil v procesu
evolucije.
Sodobni človek se je razvil iz
neandertalca.
Sodobni človek je na današnjem območju
Slovenije živel v istem času kot
dinozavri.
Sodobni človek je na današnjem območju
Slovenije živel v istem času kot mamuti.
Nekoč so na Zemlji živele vrste živih
bitij, ki so že izumrle.
Vsi ljudje smo potomci enega moškega in
ene ženske – biblijskega Adama in Eve.
Zadnji skupni prednik šimpanza in
človeka je živel pred približno 6 do 7
milijoni let.
Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati
z govorjeno besedo.
Danes so vse vrste človečnjakov izumrle,
razen naše vrste, sodobnega človeka.
Avstralopiteki so že približno pred 4
milijoni let hodili pokončno.
Neandertalec in sodobni človek imata
99,7 % genov enakih.
Današnji ljudje smo se razvili iz
predhodnih vrst živali.
Svetopisemsko poročilo o stvarjenju
najbolje pojasni, kako se je na Zemlji
pojavil/razvil človek.
Skupni prednik ljudi in šimpanzov še
vedno živi v Afriki.

979,000

-1,872

0,061

1025,000

-1,243

0,214

751,000

-3,363

0,001*

854,000

-2,479

0,013*

941,000

-1,606

0,108

1022,500

-1,709

0,087

1161,000

-0,290

0,772

1095,000

-0,813

0,416

441,500

-5,699

0,000*

842,500

-2,318

0,020*

1030,500

-1,435

0,151

863,500

-2,441

0,015*

1189,500

-0,265

0,791

1134,500

-0,854

0,393

970,500

-2,021

0,043*

773,000

-3,357

0,001*

894,500

-2,466

0,014*

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice Statistično pomembne razlike med hrvaškimi osnovnošolci in srednješolci

Evolucija (biološki razvoj) sodobnega
človeka še vedno poteka.
33. Vprašalnik je bil razumljiv.
34. Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.
32.

997,000

-1,843

0,065

822,000
1142,000

-2,942
-0,652

0,003*
0,514

*statistično pomembne razlike smo označili s krepkim tiskom
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Priloga H: Statistično pomembne razlike med slovenskimi osnovnošolci in
srednješolci
Preizkus Mann-Whitney
Št. Vprašanje/trditev

U

Z

P

-0,899

0,368

-3,721

0,000*

-0,878

0,380

-3,737

0,000*

a) -1,311
b) -0,973
c) -0,979
d) -1,329
e) -1,509

a) 0,190
b) 0,331
c) 0,328
d) 0,184
e) 0,131

Pravilno:
-1,698

Pravilno:
0,090

-2,716

0,007*

-2,935

0,003*

-1,756

0,079

-0,624

0,533

-1,959

0,050

-2,003

0,045*

371,000

-1,577

0,115

191,500

-4,070

0,000*

Koliko je stara Zemlja?
1659,000
Piščal iz medvedove kosti je najverjetneje
1112,000
2.
izdelal neandertalec. Kje so jo našli?
Pred koliko leti se je razvil sodobni
1546,000
3.
človek (Homo sapiens)?
Kje se je razvil sodobni človek (Homo
1057,500
4.
sapiens)?
Kje je živel neandertalec?
a) 1571,500
b) 1561,000
(mogočih je več odgovorov)
c) 1652,000
a) na Bližnjem Vzhodu
d) 1526,000
5.
b) v Afriki
e) 1491,000
c) v Ameriki
Pravilno:
d) v Aziji
1645,000
e) v Evropi
Kje se nahaja odkritje neandertalcev na
1540,000
6.
Hrvaškem?
Sodobni človek (Homo sapiens) in
271,500
7. neandertalec (Homo neanderthalensis) sta
na Zemlji bivala istočasno.
Človekovi trije najbližji sorodniki glede
382,000
8. na evolucijski razvoj so gorile, orangutani
in šimpanzi.
Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3
445,500
9.
milijarde let.
Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih
359,000
10.
nekoč ni bilo.
Fosili kažejo, kako so se oblike življenja
356,500
11. spreminjale tekom daljših časovnih
obdobij.
1.

12. Ljudje smo se razvili iz šimpanzov.
Več kot polovica človeških genov je
13.
enakih kot pri miših.

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice Statistično pomembne razlike med slovenskimi osnovnošolci in
srednješolci

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

Človek in šimpanz imata enakih nekoliko
manj kot polovico genov.
Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se
je na Zemlji razvil človek.
Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz
skupnega prednika.
Povprečna
prostornina
možganov
sodobnega človeka je približno 1,5 litra.
Sodobni človek se je razvil v procesu
evolucije.
Sodobni človek se je razvil iz
neandertalca.
Sodobni človek je na današnjem območju
Slovenije živel v istem času kot
dinozavri.
Sodobni človek je na današnjem območju
Slovenije živel v istem času kot mamuti.
Nekoč so na Zemlji živele vrste živih
bitij, ki so že izumrle.
Vsi ljudje smo potomci enega moškega in
ene ženske – biblijskega Adama in Eve.
Zadnji skupni prednik šimpanza in
človeka je živel pred približno 6 do 7
milijoni let.
Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati
z govorjeno besedo.
Danes so vse vrste človečnjakov izumrle,
razen naše vrste, sodobnega človeka.
Avstralopiteki so že približno pred 4
milijoni let hodili pokončno.
Neandertalec in sodobni človek imata
99,7 % genov enakih.
Današnji ljudje smo se razvili iz
predhodnih vrst živali.

148,000

-4,620

0,000*

438,000

-0,616

0,538

220,000

-3,833

0,000*

307,000

-2,139

0,032*

243,500

-3,377

0,001*

290,500

-2,559

0,011*

340,000

-2,757

0,006*

463,000

-0,369

0,712

310,000

-3,092

0,002*

181,000

-4,216

0,000*

376,500

-0,933

0,351

223,000

-3,396

0,001*

322,000

-1,710

0,087

429,000

-0,458

0,647

210,000

-3,701

0,000*

283,500

-2,599

0,009*

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice Statistično pomembne razlike med slovenskimi osnovnošolci in
srednješolci

30. Svetopisemsko poročilo o stvarjenju
najbolje pojasni, kako se je na Zemlji
pojavil/razvil človek.
31. Skupni prednik ljudi in šimpanzov še
vedno živi v Afriki.
32. Evolucija (biološki razvoj) sodobnega
človeka še vedno poteka.
33. Vprašalnik je bil razumljiv.
34. Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.

193,000

-4,195

0,000*

262,000

-2,723

0,006*

252,000

-3,287

0,001*

414,500
437,500

-0,714
-0,487

0,475
0,626

*statistično pomembne razlike smo označili s krepkim tiskom
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Priloga I: Statistično pomembne razlike med hrvaškimi in slovenskimi srednješolci
Preizkus Mann-Whitney
Št. Vprašanje/trditev
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Koliko je stara Zemlja?
Piščal iz medvedove kosti je najverjetneje
izdelal neandertalec. Kje so jo našli?
Pred koliko leti se je razvil sodobni človek
(Homo sapiens)?
Kje se je razvil sodobni človek (Homo
sapiens)?
Kje je živel neandertalec?
(mogočih je več odgovorov)
a) na Bližnjem Vzhodu
b) v Afriki
c) v Ameriki
d) v Aziji
e) v Evropi
Kje se nahaja odkritje neandertalcev na
Hrvaškem?
Sodobni človek (Homo sapiens) in
neandertalec (Homo neanderthalensis) sta
na Zemlji bivala istočasno.
Človekovi trije najbližji sorodniki glede na
evolucijski razvoj so gorile, orangutani in
šimpanzi.
Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3
milijarde let.
Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih
nekoč ni bilo.
Fosili kažejo, kako so se oblike življenja
spreminjale tekom daljših časovnih
obdobij.
Ljudje smo se razvili iz šimpanzov.
Več kot polovica človeških genov je enakih
kot pri miših.
Človek in šimpanz imata enakih nekoliko
manj kot polovico genov.

U

Z

P

475,000

-0,590

0,555

210,000

-3,864

0,000*

466,000

-0,341

0,733

250,000

-3,249

0,001*

a) 500,000
b) 355,000
c) 460,000
d) 385,000
e) 425,000

a) 0,000
b) -2,185
c) -1,293
d) -1,859
e) -1,288

a) 1,000
b) 0,029*
c) 0,196
d) 0,063
e) 0,198

Pravilno:
500,000

Pravilno:
0,000

Pravilno:
1,000

500,000

0,000

1,000

362,000

-1,897

0,058

416,000

-1,268

0,205

482,000

-0,251

0,802

451,000

-0,972

0,331

444,000

-0,993

0,320

450,000

-0,565

0,572

354,000

-1,992

0,046*

167,000

-4,586

0,000*

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice Statistično pomembne razlike med hrvaškimi in slovenskimi srednješolci

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se
je na Zemlji razvil človek.
Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz
skupnega prednika.
Povprečna
prostornina
možganov
sodobnega človeka je približno 1,5 litra.
Sodobni človek se je razvil v procesu
evolucije.
Sodobni človek se je razvil iz neandertalca.
Sodobni človek je na današnjem območju
Slovenije živel v istem času kot dinozavri.
Sodobni človek je na današnjem območju
Slovenije živel v istem času kot mamuti.
Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij,
ki so že izumrle.
Vsi ljudje smo potomci enega moškega in
ene ženske – biblijskega Adama in Eve.
Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka
je živel pred približno 6 do 7 milijoni let.
Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z
govorjeno besedo.
Danes so vse vrste človečnjakov izumrle,
razen naše vrste, sodobnega človeka.
Avstralopiteki so že približno pred 4
milijoni let hodili pokončno.
Neandertalec in sodobni človek imata 99,7
% genov enakih.
Današnji ljudje smo se razvili iz
predhodnih vrst živali.
Svetopisemsko poročilo o stvarjenju
najbolje pojasni, kako se je na Zemlji
pojavil/razvil človek.
Skupni prednik ljudi in šimpanzov še
vedno živi v Afriki.
Evolucija (biološki razvoj) sodobnega
človeka še vedno poteka.
Vprašalnik je bil razumljiv.
Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.

434,500

-0,943

0,346

375,000

-2,089

0,037*

402,500

-0,935

0,350

385,500

-1,403

0,161

249,500

-3,375

0,001*

370,000

-2,502

0,012*

415,000

-1,151

0,250

400,000

-2,036

0,042*

332,000

-2,478

0,013*

379,500

-1,148

0,251

277,000

-3,083

0,002*

88,000

-5,481

0,000*

398,000

-1,276

0,202

404,000

-1,327

0,185

290,500

-2,622

0,009*

301,000

-2,936

0,003*

448,500

-0,753

0,452

396,000

-1,775

0,076

410,000
403,500

-1,216
-1,413

0,224
0,158

*statistično pomembne razlike smo označili s krepkim tiskom
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Priloga J: Prikaz srednje vrednosti in standardne deviacije za vsa testna vprašanja
Št.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vprašanje/trditev
Koliko je stara Zemlja?
(ugibanje)
Piščal iz medvedove kosti je najverjetneje izdelal
neandertalec. Kje so jo našli?
(ugibanje)
Pred koliko leti se je razvil sodobni človek (Homo
sapiens)?
(ugibanje)
Kje se je razvil sodobni človek (Homo sapiens)?
(ugibanje)
Kje je živel neandertalec?
(ugibanje)
Kje se nahaja odkritje neandertalcev na Hrvaškem?
(ugibanje)
Sodobni človek (Homo sapiens) in neandertalec (Homo
neanderthalensis) sta na Zemlji bivala istočasno.
Človekovi trije najbližji sorodniki glede na evolucijski
razvoj so gorile, orangutani in šimpanzi.
Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let.
Danes živijo nove vrste živih bitij, ki jih nekoč ni bilo.
Fosili kažejo, kako so se oblike življenja spreminjale
tekom daljših časovnih obdobij.
Ljudje smo se razvili iz šimpanzov.
Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri
miših.
Človek in šimpanz imata enakih nekoliko manj kot
polovico genov.
Teorija evolucije najbolje pojasni, kako se je na Zemlji
razvil človek.
Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega prednika.
Povprečna prostornina možganov sodobnega človeka je
približno 1,5 litra.
Sodobni človek se je razvil v procesu evolucije.
Sodobni človek se je razvil iz neandertalca.
Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije
živel v istem času kot dinozavri.

Srednja
vrednost

Standardna
deviacija

8,73

1,976

5,77

3,629

5,84

2,924

6,25

2,906

5,69

2,841

8,76

2,785

2,65

1,079

3,35

0,740

3,08
3,56

0,947
0,815

3,64

0,682

2,10

1,054

2,32

0,997

2,38

1,012

3,20

0,780

3,41

0,820

2,83

0,833

3,43
2,64

0,735
1,064

1,39

0,700

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice Prikaz srednje vrednosti in standardne deviacije za vsa testna vprašanja

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije
živel v istem času kot mamuti.
Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že
izumrle.
Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske –
biblijskega Adama in Eve.
Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je živel pred
približno 6 do 7 milijoni let.
Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorjeno
besedo.
Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše
vrste, sodobnega človeka.
Avstralopiteki so že približno pred 4 milijoni let hodili
pokončno.
Neandertalec in sodobni človek imata 99,7 % genov
enakih.
Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali.
Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni,
kako se je na Zemlji pojavil/razvil človek.
Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno živi v
Afriki.
Evolucija (biološki razvoj) sodobnega človeka še vedno
poteka.
Vprašalnik je bil razumljiv.
Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.

2,27

1,095

3,60

0,830

2,20

1,168

2,48

0,777

2,20

0,901

2,40

1,136

2,44

0,865

2,67

0,960

2,56

0,922

1,87

0,900

1,91

0,922

3,45

0,776

3,26
3,35

0,850
0,808
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Priloga K: Statistično pomembne razlike med odgovori deklet in fantov pri anketnih
vprašanjih (N = 170 učencev)
Preizkus Mann-Whitney
Št.
1.
2.
3.
4.

5.

Anketno vprašanje
Katera od navedenih je najvišja dosežena
izobrazba tvoje mame?
Katera od navedenih je najvišja dosežena
izobrazba tvojega očeta?
Koliko knjig imate doma?
Kaj od naštetega imaš oz. imate doma?
a) Pisalna miza
b) Svoja soba
c) Miren prostor za učenje
d) Računalnik
e) Izobraževalne računalniške programe
f) Dostop do interneta
g) Knjige, ki ti pomagajo pri šolskem delu
h) Slovar
i) Usb priključek
j) Pomivalni stroj
k) Digitalni fotoaparat ali kamero
l) Mobilni telefon
m) Televizor
n) Avtomobil
o) Kopalnico
Kako pogosto se zgodi naslednje?
a) Starši me pohvalijo.
V težavah se vedno lahko zanesem na starše,
b)
da mi bodo pomagali.
c) Starši me kritizirajo.
Starši želijo vedeti, kam grem in kaj
d)
počnem.
Starši mi pojasnijo, kaj pričakujejo od mene.
e)
f)
g)
h)

Moji starši so ponosni na to, kar počnem.
Moji starši me radi nadzirajo.
Kadar moji starši ne odobravajo mojega
vedenja, se o tem pogovorijo z mano.

U

Z

P

3086,500

-0,665

0,506

2980,000

-0,786

0,432

3239,500

-0,123

0,902

3255,500
3236,500
3162,500
3224,000
2175,000
3172,000
2994,000
2986,000
3265,000
3181,000
2981,500
3224,000
3224,000
3203,500
3172,000

-0,359
-0,292
-1,080
-1,285
-3,691
-1,823
-1,595
-2,141
-0,158
-0,313
-1,625
-1,285
-1,285
-1,041
-1,823

0,719
0,771
0,280
0,199
0,000*
0,068
0,111
0,032*
0,875
0,754
0,104
0,199
0,199
0,298
0,068

2752,500

-1,576

0,115

3261,000

-0,056

0,955

2681,000

-1,784

0,074

2446,000

-2,825

0,005*

3167,500

-0,016

0,987

2419,500
3109,500

-2,981
-0,470

0,003*
0,638

2686,500

-1,361

0,173

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice Statistično pomembne razlike med odgovori deklet in fantov pri anketnih
vprašanjih (N = 170 učencev)

i)
j)

Moje starše zanima, kaj počnem po pouku.
Pomembno je, da izpolnim pričakovanja
svojih staršev.

2341,000

-3,232

0,001*

2806,000

-1,656

0,098

*statistično pomembne razlike smo označili s krepkim tiskom
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Priloga L: Statistično pomembne razlike med odgovori slovenskih in hrvaških
osnovnošolcev na anketna vprašanja
Preizkus Mann-Whitney
Št.
1.
2.
3.
4.

5.

Anketno vprašanje
Katera od navedenih je najvišja dosežena
izobrazba tvoje mame?
Katera od navedenih je najvišja dosežena
izobrazba tvojega očeta?
Koliko knjig imate doma?
Kaj od naštetega imaš oz. imate doma?
a) Pisalna miza
b) Svoja soba
c) Miren prostor za učenje
d) Računalnik
e) Izobraževalne računalniške programe
f) Dostop do interneta
g) Knjige, ki ti pomagajo pri šolskem delu
h) Slovar
i) Usb priključek
j) Pomivalni stroj
k) Digitalni fotoaparat ali kamero
l) Mobilni telefon
m) Televizor
n) Avtomobil
o) Kopalnico
Kako pogosto se zgodi naslednje?
a) Starši me pohvalijo.
V težavah se vedno lahko zanesem na starše,
b)
da mi bodo pomagali.
c) Starši me kritizirajo.
Starši želijo vedeti, kam grem in kaj
d)
počnem.
Starši mi pojasnijo, kaj pričakujejo od mene.
e)
f)
g)
h)

Moji starši so ponosni na to, kar počnem.
Moji starši me radi nadzirajo.
Kadar moji starši ne odobravajo mojega
vedenja, se o tem pogovorijo z mano.

U

Z

P

455,000

-5,723

0,000*

466,000

-5,683

0,000*

598,000

-4,628

0,000*

1225,000
1200,000
1250,000
1225,000
876,500
1250,000
1203,000
1100,000
1225,000
950,000
1225,000
1225,000
1225,000
1225,000
1200,000

-1,000
-0,612
0,000
-1,000
-2,197
0,000
-0,283
-1,990
-0,583
-2,985
-0,265
-1,000
-1,000
-0,583
-1,421

0,317
0,540
1,000
0,317
0,028*
1,000
0,777
0,047*
0,560
0,003*
0,791
0,317
0,317
0,560
0,155

1140,000

-0,452

0,652

1139,000

-0,851

0,395

1176,000

-0,182

0,855

966,000

-1,811

0,070

962,500

-1,640

0,101

941,500
723,000

-2,121
-3,695

0,034*
0,000*

1012,500

-0,738

0,461

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice Statistično pomembne razlike med odgovori slovenskih in hrvaških
osnovnošolcev na anketna vprašanja

i)
j)

Moje starše zanima, kaj počnem po pouku.
Pomembno je, da izpolnim pričakovanja
svojih staršev.

824,000

-3,068

0,002*

1124,000

-0,938

0,348

*statistično pomembne razlike smo označili s krepkim tiskom
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Priloga M: Statistično pomembne razlike med odgovori hrvaških osnovnošolcev in
srednješolcev na anketna vprašanja
Preizkus Mann-Whitney
Št.
1.
2.
3.
4.

5.

Anketno vprašanje
Katera od navedenih je najvišja dosežena izobrazba
tvoje mame?
Katera od navedenih je najvišja dosežena izobrazba
tvojega očeta?
Koliko knjig imate doma?
Kaj od naštetega imaš oz. imate doma?
a) Pisalna miza
b) Svoja soba
c) Miren prostor za učenje
d) Računalnik
e) Izobraževalne računalniške programe
f) Dostop do interneta
g) Knjige, ki ti pomagajo pri šolskem delu
h) Slovar
i) Usb priključek
j) Pomivalni stroj
k) Digitalni fotoaparat ali kamero
l) Mobilni telefon
m) Televizor
n) Avtomobil
o) Kopalnico
Kako pogosto se zgodi naslednje?
a) Starši me pohvalijo.
V težavah se vedno lahko zanesem na starše, da
b)
mi bodo pomagali.
c) Starši me kritizirajo.
d) Starši želijo vedeti, kam grem in kaj počnem.
e) Starši mi pojasnijo, kaj pričakujejo od mene. 1
f) Moji starši so ponosni na to, kar počnem.
g) Moji starši me radi nadzirajo.
Kadar moji starši ne odobravajo mojega vedenja,
h)
se o tem pogovorijo z mano.
i) Moje starše zanima, kaj počnem po pouku.
Pomembno je, da izpolnim pričakovanja svojih
j)
staršev.

*statistično pomembne razlike smo označili s krepkim tiskom

U

Z

P

852,000

-3,092

0,002*

880,000

-3,190

0,001*

555,500

-4,957

0,000*

1225,000
1125,000
1150,000
1225,000
949,500
1225,000
1175,000
1250,000
1200,000
1083,000
1029,500
1250,000
1250,000
1200,000
1200,000

-1,000
-2,283
-2,031
-1,000
-2,105
-1,000
-1,043
0,000
-1,421
-1,304
-2,621
0,000
0,000
-1,421
-1,421

0,317
0,022*
0,042*
0,317
0,035*
0,317
0,297
1,000
0,155
0,192
0,009*
1,000
1,000
0,155
0,155

1148,000

-0,391

0,696

1007,500

-1,908

0,056

1163,000
1158,500
847,000
899,500
803,500

-0,283
-0,518
-2,521
-2,599
-3,077

0,777
0,604
0,012*
0,009*
0,002*

1224,500

-0,004

0,997

1073,500

-1,289

0,197

1138,000

-0,825

0,409
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Priloga N: Statistično pomembne razlike med odgovori slovenskih osnovnošolcev in
srednješolcev na anketna vprašanja
Preizkus Mann-Whitney
Št.
1.
2.
3.
4.

5.

Anketno vprašanje
Katera od navedenih je najvišja dosežena izobrazba
tvoje mame?
Katera od navedenih je najvišja dosežena izobrazba
tvojega očeta?
Koliko knjig imate doma?
Kaj od naštetega imaš oz. imate doma?
a) Pisalna miza
b) Svoja soba
c) Miren prostor za učenje
d) Računalnik
e) Izobraževalne računalniške programe
f) Dostop do interneta
g) Knjige, ki ti pomagajo pri šolskem delu
h) Slovar
i) Usb priključek
j) Pomivalni stroj
k) Digitalni fotoaparat ali kamero
l) Mobilni telefon
m) Televizor
n) Avtomobil
o) Kopalnico
Kako pogosto se zgodi naslednje?
a) Starši me pohvalijo.
V težavah se vedno lahko zanesem na starše, da
b)
mi bodo pomagali.
c) Starši me kritizirajo.
d) Starši želijo vedeti, kam grem in kaj počnem.
e) Starši mi pojasnijo, kaj pričakujejo od mene. 1
f) Moji starši so ponosni na to, kar počnem.
g) Moji starši me radi nadzirajo.
Kadar moji starši ne odobravajo mojega vedenja,
h)
se o tem pogovorijo z mano.
i) Moje starše zanima, kaj počnem po pouku.
Pomembno je, da izpolnim pričakovanja svojih
j)
staršev.

*statistično pomembne razlike smo označili s krepkim tiskom

U

Z

P

490,000

-0,137

0,891

432,500

-0,665

0,506

351,500

-1,979

0,048*

490,000
430,000
460,000
500,000
422,000
490,000
440,000
420,000
490,000
490,000
420,000
490,000
490,000
490,000
500,000

-0,632
-1,751
-1,293
0,000
-0,902
-0,632
-1,473
-1,887
-0,632
-0,268
-1,887
-0,632
-0,632
-0,632
0,000

0,527
0,080
0,196
1,000
0,367
0,527
0,141
0,059
0,527
0,789
0,059
0,527
0,527
0,527
1,000

436,000

-0,903

0,366

460,000

-0,583

0,560

460,500
480,500
241,000
428,000
458,500

-0,218
-0,135
-3,569
-0,909
-0,573

0,827
0,893
0,000*
0,364
0,567

373,500

-1,191

0,234

484,000

-0,218

0,827

281,000

-3,095

0,002*
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Priloga O: Statistično pomembne razlike med odgovori hrvaških in slovenskih
srednješolcev na anketna vprašanja
Preizkus Mann-Whitney
Št.
1.
2.
3.
4.

5.

Anketno vprašanje
Katera od navedenih je najvišja dosežena izobrazba
tvoje mame?
Katera od navedenih je najvišja dosežena izobrazba
tvojega očeta?
Koliko knjig imate doma?
Kaj od naštetega imaš oz. imate doma?
a) Pisalna miza
b) Svoja soba
c) Miren prostor za učenje
d) Računalnik
e) Izobraževalne računalniške programe
f) Dostop do interneta
g) Knjige, ki ti pomagajo pri šolskem delu
h) Slovar
i) Usb priključek
j) Pomivalni stroj
k) Digitalni fotoaparat ali kamero
l) Mobilni telefon
m) Televizor
n) Avtomobil
o) Kopalnico
Kako pogosto se zgodi naslednje?
a) Starši me pohvalijo.
V težavah se vedno lahko zanesem na starše, da
b)
mi bodo pomagali.
c) Starši me kritizirajo.
d) Starši želijo vedeti, kam grem in kaj počnem.
e) Starši mi pojasnijo, kaj pričakujejo od mene.
f) Moji starši so ponosni na to, kar počnem.
g) Moji starši me radi nadzirajo.
Kadar moji starši ne odobravajo mojega vedenja,
h)
se o tem pogovorijo z mano.
i) Moje starše zanima, kaj počnem po pouku.
Pomembno je, da izpolnim pričakovanja svojih
j)
staršev.

*statistično pomembne razlike smo označili s krepkim tiskom

U

Z

P

315,000

-2,657

0,008*

348,000

-2,224

0,026*

350,500

-2,010

0,044*

490,000
500,000
500,000
500,000
354,000
500,000
470,000
480,000
500,000
439,000
480,000
500,000
500,000
500,000
500,000

-0,632
0,000
0,000
0,000
-2,582
0,000
-1,112
-0,901
0,000
-1,027
-0,639
0,000
0,000
0,000
0,000

0,527
1,000
1,000
1,000
0,010*
1,000
0,266
0,368
1,000
0,304
0,523
1,000
1,000
1,000
1,000

432,000

-0,949

0,343

405,500

-1,440

0,150

463,000
432,500
269,500
479,000
447,500

-0,183
-0,957
-3,193
-0,310
-0,716

0,855
0,339
0,001*
0,757
0,474

468,500

-0,436

0,663

393,000

-1,467

0,142

307,000

-2,651

0,008*
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Priloga P: Prikaz srednje vrednosti in standardne deviacije za peto anketno
vprašanje
Št.

Vprašanje

5.

Kako pogosto se zgodi naslednje?

Srednja
vrednost

Standardna
deviacija

a)

Starši me pohvalijo.

2,90

0,813

b)

V težavah se vedno lahko zanesem na starše, da
mi bodo pomagali.

3,42

0,790

c)

Starši me kritizirajo.

1,95

0,813

d)

Starši želijo vedeti, kam grem in kaj počnem.

3,29

0,777

e)

Starši mi pojasnijo, kaj pričakujejo od mene.

2,97

0,874

f)

Moji starši so ponosni na to, kar počnem.

3,28

0,787

g)

Moji starši me radi nadzirajo.

2,46

0,945

h)

Kadar moji starši ne odobravajo mojega vedenja,
se o tem pogovorijo z mano.

3,13

0,830

i)

Moje starše zanima, kaj počnem po pouku.

2,82

0,983

j)

Pomembno je, da izpolnim pričakovanja svojih

3,07

0,796
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Priloga Q: Odstotki pravilnih odgovorovna testna vprašanja (N = 170 učencev)
Pravilni
odgovori (%)

Št.

Vprašanje/trditev

1.

Koliko je stara Zemlja?

69,4

2.

Piščal iz medvedove kosti je najverjetneje izdelal neandertalec. Kje
so jo našli?

45,6

3.

Pred koliko leti se je razvil sodobni človek (Homo sapiens)?

46,7

4.

Kje se je razvil sodobni človek (Homo sapiens)?

47,9

Kje je živel neandertalec?
(mogočih je več odgovorov)
5.

6.
7.
8.

1,2
(a+d+e)

a) na Bližnjem Vzhodu
b) v Afriki
c) v Ameriki
d) v Aziji
e) v Evropi

a) 16,8
d) 28,1
e) 64,1

Kje se nahaja odkritje neandertalcev na Hrvaškem?

96,4

Sodobni človek (Homo sapiens) in neandertalec (Homo
neanderthalensis) sta na Zemlji bivala istočasno.
Človekovi trije najbližji sorodniki glede na evolucijski razvoj so
gorile, orangutani in šimpanzi.

58,9
91,2

9.

Življenje na Zemlji obstaja že več kot 3 milijarde let.

72,3

10.

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

87,8

11.

Fosili kažejo, kako so se oblike življenja spreminjale tekom daljših
časovnih obdobij.

94,6

12.

Ljudje smo se razvili iz šimpanzov.

58,5

13.

Več kot polovica človeških genov je enakih kot pri miših.

42,8

14.

Človek in šimpanz imata enakih nekoliko manj kot polovico genov.

46,9

15.

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

83,8

16.

Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega prednika.

87,2
se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice Odstotki pravilnih odgovorovna testna vprašanja (N = 170 učencev)

17.

Povprečna prostornina možganov sodobnega človeka je približno
1,5 litra.

69,4

18.

Sodobni človek se je razvil v procesu evolucije.

91,5

19.

Sodobni človek se je razvil iz neandertalca.

44,8

20.
21.
22.
23.
24.

Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem
času kot dinozavri.
Sodobni človek je na današnjem območju Slovenije živel v istem
času kot mamuti.
Nekoč so na Zemlji živele vrste živih bitij, ki so že izumrle.
Vsi ljudje smo potomci enega moškega in ene ženske – biblijskega
Adama in Eve.
Zadnji skupni prednik šimpanza in človeka je živel pred približno 6
do 7 milijoni let.

92,2
42,0
89,8
60,9
51,3

25.

Šimpanzi se lahko naučijo sporazumevati z govorjeno besedo.

62,2

26.

Danes so vse vrste človečnjakov izumrle, razen naše vrste,
sodobnega človeka.

52,2

27.

Avstralopiteki so že približno pred 4 milijoni let hodili pokončno.

50,9

28.

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

62,3

29.

Današnji ljudje smo se razvili iz predhodnih vrst živali.

56,3

30.

Svetopisemsko poročilo o stvarjenju najbolje pojasni, kako se je na
Zemlji pojavil/razvil človek.

76,0

31.

Skupni prednik ljudi in šimpanzov še vedno živi v Afriki.

74,2

32.

Evolucija (biološki razvoj) sodobnega človeka še vedno poteka.

87,3

