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Ne le otroci tudi odrasli imamo o marsičem na-
pačne predstave in iz njih zgrajene napačne poj-
me. Na področju razumevanja znanosti in o tem, 
kako znanost nastaja, se pojavljajo vsaj trije poj-
mi, ki so pogosto slabo definirani, zato jih med 
seboj zlahka zamenjujemo. In kakšna je razlika 
med hipotezo, znanstveno teorijo in zakonom? 
Večina odgovori na to vprašanje s posplošenim ra-
zumevanjem. Hipoteze so premišljena ugibanja, 
teorije so ideje brez konkretnih vsebin in zakoni 
so dokazane teorije, ki so prestale ponavljajoča 
preverjanja. Zato pogosto slišimo komentarje: 
»Saj to je le teorija.« Teorija torej, kot nekaj, kar je 
še nedorečeno in nedokazano. 

Razširjeno je torej mnenje, da hipoteze upora-
bljamo za razvijanje teorij, ki jih preverjamo z 
različnimi poskusi, in ko te uspešno prestanejo, 
postanejo zakoni.

Kako pa so ta pojmovanja povezana z znanstve-
nim pogledom na hipotezo, teorijo in zakon?

Znanstvene teorije in 
naravoslovni zakoni ...

... so različne vrste naravoslovnega znanja in ima-
jo tudi v razvoju znanosti različen pomen. Najbrž 
je najpreprostejša razlaga ta, da je zakon »posplo-
šitev, ki temelji na dejstvih«. V znanosti je »dej-
stvo« način obnašanja ali pojav, ki se je potrdil 
v ponavljajočih se opazovanjih in zato dosega 
visoko stopnjo zaupanja v znanstveni skupnosti. 
Zakon opisuje posplošitev ali vzorec, ki je nastal 
po dolgotrajnih opazovanjih in je pogosto izražen 
kot relacija (odnosna zveza) ali v obliki matema-
tične enačbe, vendar zakoni ne nudijo razlage ali 
odgovora, zakaj pojavi zakonito potekajo. Boylov 
zakon na primer opisuje zvezo med prostornino 
in tlakom plina pri normalnih pogojih (približna 
sobna temperatura in tlak). Boylov zakon trdi, da 
je pri konstantni temperaturi tlak plina obratno 
sorazmeren njegovi prostornini. Zakon na ta na-
čin opisuje, kaj se dogaja pri določenih pogojih, 
ne pa tudi, zakaj se to dogaja.

Teorija pa nudi razlago, zakaj pojavi potekajo 
tako, kot jih opisujejo zakoni, ali zakaj obstaja 
določena zveza med spremenljivkami. Teorije so 
dobro »podprte« razlage, ki temeljijo na podatkih 
in se načeloma s časom razvijajo. Teorije zagota-
vljajo razlage za naravoslovne zakone, razlaga-
jo pa tudi pojave, pri katerih še ni ugotovljena 
zakonitost. Teorija kromosomov dobro razlaga 
Mendelove zakone dedovanja, Darwinova teorija 
evolucije skozi naravni izbor pa razlaga pojav ge-
netskih sprememb v populaciji organizmov skozi 
čas. Kakorkoli, teorije so ideje z razlagalno močjo, 
ki nudijo razlage na temelju dokazov in dejstev o 
pojavih in zakonih. Včasih ena teorija razloži več 
zakonov. Tak primer je kinetična teorija plinov, s 
katero lahko razložimo Boylov in Charlesov (Gay 
Lussacov) zakon. Oboje je razložljivo z gibanjem 
delcev plina. Pri Charlesovem zakonu kinetična 
teorija plinov razloži direktno zvezo med tempe-

Kako nastaja znanost?

Slika 1: Razširjeno, a napačno razumevanje o zvezi med 
hipotezo, teorijo in zakonom.
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Slika 2: Pravilna predstavitev odnosov med hipotezo, teorijo in zakonom.

Robert Boyle je zakon o razmerju med prostornino in tlakom 
objavil leta 1629. Osnove kinetične teorije  plinov, ki ta zakon 
razlaga, je postavil Daniel Bernoulli leta 1738.
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Temelji na sklepanju.

Temelji na velikem številu dokazov.
Lahko se spremeni ob novih dejstvih.

Opisne narave
Temelji na opazovanju.

Temelji na velikem številu dokazov.
Lahko se spremeni ob novih dejstvih.

HIPOTEZA
lahko postane

TEORIJA ZAKON

raturo in prostornino plina. V drugih primerih pa 
imamo zakone brez splošne sprejete teorije. New-
tonov prvi zakon (zakon o vztrajnosti) in zakon 
gravitacije nimata enotno sprejete teorije, ki bi ju 
razlagala. 

Tako zakoni kot znanstvene teorije potrebujejo 
znatno število dokazov, preden jih sprejme  znan-
stvena skupnost in se z novimi dokazi lahko tudi 
spremenijo. Pa vendar predstavljajo teorije in za-
koni različno vrsto znanja in se ne morejo spre-
meniti eni v druge. 

Znanstvene hipoteze ...

... so potencialne razlage za opazovanja ali poja-
ve, ki se potrjujejo skozi raziskave ali skozi iskanje 
odgovorov na raziskovalna vprašanja (posploševa-
nje, opisovanje, preproste napovedi, če – potem). 
Glede na to, s kakšno hipotezo imamo opraviti, 
lahko dobro »podprta« hipoteza postane teorija 
ali zakon. Tako lahko hipotezo opišemo kot po-
skusno teorijo ali poskusni zakon ali pa kot pre-
prosto napoved. Razlagalne hipoteze lahko po-
stanejo teorije, hipoteze, ki zagotovijo opisne 
posplošitve, pa postanejo zakoni. Pomembno je 
vedeti, da večina hipotez ne predlaga novih teorij 
ali zakonov, večina se postavlja znotraj obstoječih 
teorij in zakonov.
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