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Podatki in teorija
Ali dejstva in empirični dokazi res spreminjajo in oblikujejo pojme in 
posplošitve ter vodijo k oblikovanju teorij?

V splošnem naravoslovnem izobraževanju je vsaj 
deloma že sprejeta ugotovitev vrste strokovnjakov, da 
k naravoslovnemu znanju ali naravoslovni pismenosti 
sodi tudi razumevanje tega, kako znanost nastaja in 
kako deluje. 

S tem problemom se ukvarja filozofija znanosti. Na-
stale so različne teorije in filozofske smeri, ki razlagajo, 
da iz zbirke podatkov lahko nastane teorija ali pa da 
teorija nastane na različne načine tudi z intuicijo in 
jo kasneje z zbranimi podatki potrdimo ali ovržemo.

 
In kako je to povezano z vsakdanjim poukom nara-

voslovja v razredu. Še vedno prevladuje nekoliko na-
ivno prepričanje, da včasih en sam dokaz, ki ga učenci 
večinoma spoznajo kot trditev, manjkrat pa kot empi-
rično dejstvo, ki so ga sami izkusili, vodi k posploše-
vanju in usvajanju določenega naravoslovnega pojma 
ali teorije. 

Vrsta raziskav pa dokazuje prav nasprotno, da uče-
nje naravoslovja ni preprosto spreminjanje osebnih 
znanj in razlag na temelju novih nasprotnih dokazov 
in primerov. 

Rowell in Dawson sta v raziskavi, ki je bila narejena 
že leta 1983 ugotovila, da učenci na zelo različne na-
čine obravnavajo dokaz, ki je v nasprotju s tem, kako 
so si določeni pojav razlagali, ali ki je v nasprotju z 
njihovo osebno teorijo. Našla sta kar sedem različnih 
strategij, s katerimi se učenci izognejo sprejetju doka-
za, ki bi ovrgel njihovo teorijo:
1. nepoznavanje spornih podatkov, 
2. zavračanje spornih podatkov,
3. izključevanje podatkov iz obsega teorije, 
4. podatke postavijo na čakanje (standby), 
5. podatke reinterpretirajo tako, da ohranijo teorijo, 
6. z novimi podatki teorijo le delno modificirajo, 
7. podatke sprejmejo in teorijo spremenijo ali ovržejo 

in sprejmejo alternativno teorijo.

Dobra ilustracija zgornjih strategij, ki so jih vešči 
tudi predšolski otroci, je poskus, ki sta ga izvedli Kar-
miloff – A. Smith in B. Inhelder. Otrokom v starosti 4  
 

do 10 let sta predstavili preprosto nalogo uravnoveše-
nja modela ravnovesne tehtnice ali gugalnice.

Težava je bila v tem, da je bilo v deščici, ki je pred-
stavljala gugalnico, premaknjeno težišče. Na eni strani 
deščice je bila zvrtana luknja, v katero je bila vstavlje-
na utež. Luknja je bila prekrita, tako da je bila deščica 
na videz nedotaknjena. Mlajši otroci so se problema 
lotili neobremenjeno z metodo poskusa in napak. 
Tako jim je prej ali slej uspelo gugalnico uravnovesiti.

Starejši otroci so se naloge lotili s teorijo v ozadju. 
Teorija jih je prepričevala o tem, da mora biti težišče 
deščice na sredini, zato so znova in znova poskušali 
postaviti deščico na sredino in na koncu obupali nad 
nalogo, češ da je nerešljiva. Še starejši pa so ugoto-
vili, da je deščica obtežena in jim je s premikanjem 
osi uspelo gugalnico uravnovesiti in pravzaprav s tem 
potrditi teorijo o težišču. 

 
Zaključki različnih raziskav o tem, kako učenci po-

vezujejo podatke iz empiričnih poskusov z razlagami 
in teorijami, so poenoteni v posplošitvi, da če je teori-
ja jasna in razumljiva in enako velja za poskus kot vir 
podatkov, potem učenci podatke sprejmejo kot trden 
dokaz teorije. To seveda velja za izvedbo poskusov v 
strogo kontroliranih pogojih. Pri odprtih empiričnih 
raziskavah pa je dokazano, da na zbiranje podatkov in 
njihovo interpretacijo močno vpliva teorija (razlaga) 
pojava, ki ga raziskujejo.
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