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Povzetek: Prispevek predstavlja različne pristope k pedagoškemu raziskovanju ter pomen 
pedagoškega raziskovanja za učiteljevo učinkovito delo. Podane so značilnosti kvalitativne in 
kvantitativne paradigme pedagoškega raziskovanja ter značilnosti eksperimentalne in akcijske 
raziskave. V nadaljevanju je ilustriran potek pedagoškega raziskovanja s poudarjenimi razlikami med 
različnimi pristopi. Natančno je opisan potek raziskovanja od oblikovanja raziskovalnega problema, 
raziskovalnih vprašanj in hipotez, poleg katerih so podani tudi konkretni primeri s področja 
vizualizacije pri naravoslovnem izobraževanju. Predstavljene so vrste spremenljivk in statistični 
postopki s katerimi obdelamo podatke določene spremenljivke. V zaključku prispevka so prikazani 
nekateri poudarki uporabe raziskovalnega pristopa pri pouku naravoslovja in smernice praktikom in 
raziskovalcem začetnikom, kako se pedagoškega raziskovanja lotiti. 
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UVOD 
 
Učitelj pri svojem delu pogosto spreminja metode in oblike dela ter uvaja različne pristope poučevanja, da 
bi pri učencih dosegel kakovostnejše in trajnejše znanje. V poučevanju naravoslovja se na vseh ravneh 
izobraževanja pogosto uporabljajo različne metode vizualizacije, ki omogočajo učitelju, da abstraktne 
naravoslovne pojme učencem prikaže tako, da si jih čim bolj predstavljajo in razumejo. Vizualizacijski 
elementi v naravoslovnem izobraževanju tako obsegajo različne fotografije, slike, sheme, skice, načrte, ki 
prikazujejo različne modele, ti pa zajemajo bolj ali manj kompleksne analogije in metafore dejanskih 
naravoslovnih objektov. 

Model podaja oz. prikazuje nek dejanski predmet, sistem, pojav ali proces, tako da čim bolj ustreza 
dejanskemu stanju. Modeli so poenostavljena reprezentacija realnosti (Van Driel in Verloop, 2002). Modeli 
so torej le pomoč, orodje za razlago in učni pripomočki, če jih učenci razumejo in si jih tudi zapomnijo. 
Prav zato morajo biti modeli za učence enostavni, logični in uporabni (Harrison in Treagust, 1998). Leta 
1962 je Black klasificiral modele na: (1) modele v merilu, ki prikazujejo relativna razmerja modela glede na 
objekt, ki jih ponazarjajo; (2) analogne modele, ki v nekem novem mediju prikazujejo strukturo originala; 
(3) matematične modele, ki podajajo stanje objekta z matematično formulo; (4) teoretične modele, ki 
podajajo konkretno predstavitev objekta, ki ga lahko apliciramo brez teoretičnih predpostavk o objektu; in 
(5) arhetipske modele, ki predstavljajo sistem idej, s katerim je mogoče opisati s pomočjo analogov nek 
objekt, na katerega se te ideje direktno ne navezujejo (Gilbert in Osborne, 1980). Poleg Blackove (1962) 
razdelitve, Gilbert in Boulterijeva (1998) delita modele na: (1) ciljne sisteme, ki obstajajo v realnem svetu in 
jih lahko predstavimo; (2) miselne (mentalne) modele, ki so osebna predstavitev objekta; (3) izražene 
modele, ki jih posameznik poda na osnovi neke dejavnosti, govora ali zapisa; (4) dogovorjene modele, ki 
so bili v neki znanstveni skupnosti kot znanstveno dejstvo sprejeti in v neki socialni skupnosti testirani, ter 
(5) šolske modele, ki so posebej prirejeni dogovorjeni modeli in omogočajo njihovo boljše razumevanje. 
Glede na to delitev mora dober šolski model: (1) vsebovati pomembnejše značilnosti dogovorjenega 
modela, da je možno na enostaven način poiskati podobnosti med obema modeloma; (2) služiti kot uvod 
za razumevanje dogovorjenega modela, ki pa ga učenci velikokrat težje razumejo; (3) temeljiti na viru, ki so 
ga učenci spoznali, pogosto je to eksperiment in (4) temeljiti na tem, da ga je mogoče uporabiti skupaj s 



podobnimi šolskimi modeli, ki predstavljajo dogovorjeni model (Gilbert in Boulter, 1998). Poleg zgolj 
uporabe že pripravljenih modelov pomembno vlogo predstavlja tudi modeliranje pri pouku, pri čemer 
učenci sami na osnovi nekih znanih zakonitosti oblikujejo lastne modele. 

Modeli, pa tudi različni slikovni materiali velikokrat integrirajo različne analogije in metafore. Analogije 
primerjajo strukturne lastnosti dveh področij, enega znanega in drugega neznanega, in podajajo 
podobnosti med njima (Duit, 1991). Metafora pa se uporablja pogosteje v literarnem kontekstu kot v 
naravoslovju in tehnologiji (Dagher, 1995) in implicitno primerja dve lastnosti dveh področji, ki nista 
nujno skupni obema (Duit, 1991). Z razvojem abstraktnega mišljenja se poveča učenčevo razumevanje 
analogij in metafor. Hkrati se poveča tudi zahtevnost in abstraktnost matematičnih in drugih 
naravoslovnih pojmov, ki so vključeni v učne načrte. Abstraktnost pojma se lahko zmanjša z uporabo 
jezikovnih analogij, katerih pojasnjevalna moč se še poveča, če izzove v miselnih procesih posameznika 
neko podobo (Mathewson, 1999), kar konkretizira abstraktnost pojma. Pred uporabo analogije je zato 
potrebno ugotoviti učenčevo predznanje in prilagoditi zahtevnost analogije njegovim sposobnostim 
(Dagher, 1995). Analogija je torej močno orodje učenja in poučevanja, vendar je tako učenje in poučevanje 
lahko tudi zavajajoče (Friedel et al., 1990; Duit, 1991; Stavy in Tirosh, 1993; Dagher, 1995). Če učenci 
analogije ne poznajo, je nesmiselno z njo razlagati neznan naravoslovni pojem, ki je po vsej verjetnosti 
abstrakten (Lawson et al., 1993; Thiele in Treagust, 1995). Pri tem učenci ne znajo ločiti med analogijo in 
vsebino, ki jo analog predstavlja, in si največkrat zapomnijo samo analogijo, kar pa za naravoslovno znanje 
ni pomembno, saj vsebine ali pojma še vedno ne razumejo (Treagust et al., 1998). 

Pomembno je, da učitelji implementacijo novih metod in oblik dela ter različnih pristopov poučevanja 
načrtovano in sistematično spremljajo. Učitelji rezultate svojega spremenjenega dela ugotavljajo skozi 
preverjanje in ocenjevanje znanja na koncu poučevanja neke učne vsebine; s pomočjo sprotnega 
postavljanja vprašanj in učenčevih odgovorov nanje pa lahko sklepajo, ali novo vsebino učenci zadovoljivo 
razumejo. Učinke uporabe vizualizacijskih elementov pri pouku naravoslovja je mogoče ugotoviti in 
pojasniti s ciljnim in načrtovanim pedagoškim raziskovanjem. V nadaljevanju prispevka bodo najprej 
podane temeljne značilnosti raziskovanja, nato bodo opisani nekateri raziskovalni pristopi, ki jih lahko 
uporabimo za preverjanje učinkovitosti uporabe vizualizacijskih metod pri pouku naravoslovja. Opisane 
bodo temeljne značilnosti kvantitativne in kvalitativne raziskovalne paradigme, eksperimentalni pristop in 
akcijsko raziskovanje, pri čemer bo poseben poudarek namenjen načrtovanju posamezne vrste raziskave. 
Podani bodo tudi konkretni primeri, ki bodo temeljili na opisanih raziskovalnih pristopih in bodo 
predstavljali smernice učiteljem, ki bodo želeli preveriti učinkovitost uporabe vizualizacijskih metod pri 
pouku naravoslovja.  

 
 

POMEN PEDAGOŠKEGA RAZISKOVANJA 
 
Med sedanjim izobraževanjem učiteljev se študenti redko srečajo z znanstvenoraziskovalnimi prispevki 
tako, da bi jih poglobljeno analizirali, ampak pridejo v stik z objavljenim delom raziskovalca pogosto šele 
pri zaključevanju študija, torej med pisanjem diplomske naloge ali dela, ko svoje rezultate raziskave 
primerjajo z delom drugih na preučevanem področju oz. postavijo svoje delo v perspektivo že objavljenih 
rezultatov na področju, ki ga obravnavajo. Učitelji se zato pogosto ne zavedajo, da bi za uspešno in 
inovativno poučevanje poleg stalnega strokovnega izobraževanja morali slediti tudi znanstvenemu 
napredku na področju pedagoškega raziskovanja oz. učitelji naravoslovja tudi raziskovanju v 
naravoslovnem izobraževanju.  

Raziskovanje je sistematično, kritično in samokritično preiskovanje, ki pripomore k napredku znanja 
(Bassey, 1995). Za raziskovanje je značilno, da je načrtno delo (na začetku raziskovalnega procesa 
naredimo načrt raziskave, ki ga v nadaljevanju izpopolnjujemo in dopolnjujemo), sistematično (poteka po 
točno določenem zaporedju: od postavitve raziskovalnega problema do pisanja poročila oz. objavljanja 
izsledkov raziskave) in procesno delo (vsaka raziskava poteka določen čas). Čeprav je raziskovanje zelo 
širok pojem, katerega temeljne značilnosti se uporabljajo v vseh znanstvenih disciplinah v bolj ali manj 
enaki obliki, pa je vsaka znanstvena disciplina glede na specifiko svojega dela razvila tudi določene 
posebnosti. Tako bi lahko pedagoško raziskovanje opredelili kot raziskovanje, ki se uporablja na 
pedagoškem področju. Na pedagoškem področju ločimo tri metode pedagoškega raziskovanja (Sagadin, 
1993): (1) deskriptivno (s katero ugotavljamo stanje pedagoškega polja, kakršno je, ne da bi ga vzročno 
pojasnjevali), (2) kavzalno-eksperimentalno (pri kateri pojave vzročno pojasnjujemo s pomočjo 



eksperimenta) in (3) kavzalno-neeksperimentalno (pri kateri pojave vzročno pojasnjujemo s pomočjo 
podatkov, ki jih zberemo z drugimi tehnikami, torej na neeksperimentalen način). Ob tem je potrebno 
opozoriti, da se v slovenski pedagoško-metodološki literaturi izraz metoda uporablja za nivo spoznavanja 
pedagoškega polja. Za anketo, intervju ipd. se uporablja izraz tehnika. V tuji literaturi pa zasledimo izraz 
metoda: (1) tako v pomenu vrte raziskave (npr. kvalitativna raziskava) (2) kot v pomenu stopnje raziskave, 
npr. pri zbiranju podatkov (npr. anketna metoda, metoda intervjuja) (Cohen in Manion, 1990).  
 
 

NEKATERE VRSTE PEDAGOŠKIH RAZISKAV 
 
Na družboslovnem in s tem pa tudi na pedagoškem področju sta se v preteklosti uveljavili dve osnovni 
paradigmi znanstvenega raziskovanja, ki ju na osnovi njunih značilnosti imenujemo kvantitativna in 
kvalitativna. Izraz ˝paradigma˝ uporabljamo v smislu Kuhnove sodobne opredelitve znanstvene 
paradigme. Paradigme so pri njem ˝niz medsebojno povezanih predpostavk o družbenih pojavih, ki dajejo 
filozofski in pojmovni okvir za njihovo proučevanje˝ (Kuhn, 1974, 39). Pripadniki določene znanstvene 
paradigme imajo torej v zvezi z raziskovanjem v svoji znanstveni disciplini skupne vrednote, prepričanja, 
verjamejo v določene zakonitosti, predpostavke ipd. in v skladu z njimi oblikujejo svoj pristop k 
raziskovanju. 

Izhodišče kvantitativnega raziskovanja, katerega filozofska osnova je pozitivizem, je prepričanje, da obstaja 
realnost, ki jo vodijo stabilni naravni zakoni, ki je neodvisna od ljudi in čaka, da jo odkrijemo. Naloga 
znanstvenikov je, da odkrijejo naravo te realnosti in ugotovijo, kako deluje. Kvantitativno usmerjeni 
raziskovalci verjamejo, da lahko predmet proučevanja razstavimo na manjše delce, na njegove sestavine, 
jih proučimo in nato na podlagi vzročno-posledičnih povezav ponovno sestavimo v celoto. Kvantitativno 
raziskovanje se s svojo empirično analitično metodologijo in enosmernim ali linearnim procesom 
raziskovanja zgleduje po naravoslovnih znanostih. Tako je cilj kvantitativnega raziskovanja priti do 
zanesljivih, točnih, preciznih, merljivih, preverljivih in objektivnih spoznanj, ki bi imela v družboslovju 
podobno veljavo kot jih imajo spoznanja v naravoslovnih znanostih. Problema raziskovanja se v 
kvantitativnem raziskovanju lotevamo partikularno. Pristopamo k posameznim vidikom pojava in 
obravnavamo posamezne spremenljivke, vendar na velikem številu enot, najpogosteje na reprezentativnem 
vzorcu neke populacije, saj težimo k posploševanju ugotovljenih spoznanj. Za zbiranje podatkov v 
kvantitativnem raziskovanju se uporablja čim bolj objektivne in zanesljive inštrumente, ki omogočajo 
natančno merjenje pojavov (testi, vprašalniki z vnaprej navedenimi odgovori, ocenjevalne lestvice itn.). 
Merjenje namreč zagotavlja uresničevanje eksaktnosti, ki je bistveni cilj znanstvenega spoznanja nasploh in 
element objektivnosti. Da bi zagotovili čim višjo stopnjo objektivnosti (pa tudi veljavnosti in zanesljivosti) 
se v kvantitativnem raziskovanju uveljavlja zahteva po ločitvi raziskovalnega objekta in raziskovalnega 
subjekta. Tako je raziskovalec tisti, ki pretežno obvladuje raziskovalni proces, vloga raziskovanca pa je 
omejena predvsem na postopek pridobivanja podatkov. Komunikacija poteka običajno enosmerno od 
raziskovalcev do raziskovancev in je zmanjšana na minimum, subjektivni vidiki pa so, kadar ne gre za 
proučevano spremenljivko, ne le nepotrebni, ampak celo moteči. Kvantitativnemu raziskovanju se je 
pogosto očitalo, da mu kljub strogim metodološkim standardom (objektivni, zanesljivi, ponovljivi, 
posplošljivi ... postopki) ni uspelo zagotoviti večje povezanosti med teorijo in prakso. Praktiki pa izsledkov 
raziskav, pridobljenih na večjem vzorcu in pod kontroliranimi pogoji, niso uporabljali pri izboljševanju 
svoje prakse. Pogostokrat z njimi sploh niso bili seznanjeni. Opozarjali so, da se empirično-analitična 
znanost vse preveč omejuje na metodologijo oz. da so razpoložljive metode, ki so se predvsem v 
naravoslovju izkazale za uspešne, tiste, ki določajo predmet proučevanja. S tem pa se nedopustno reducira 
predmet spoznavanja. Pojavljali so se dvomi v to, da je pri raziskovanju pojavov, v katerih so vpleteni 
ljudje, sploh mogoče govoriti o splošno veljavnih in objektivnih spoznanjih (Tashakkori in Teddlie, 1998). 
Empirično-analitično raziskovanje namreč ˝izolira posamezne spremenljivke in jih obravnava iztrgane iz 
celotnega raziskovalnega polja, na tak način pa ne zajame celote in ne pridobi celostnega pogleda o 
povezavah in odnosih znotraj proučevanega polja˝ (Mažgon 2000, 116). Kritika empirično-analitičnega oz. 
kvantitativnega raziskovanja je imela za posledico, da se je težišče raziskovalne metodologije preneslo z 
metodologije kvantitativnega raziskovanja na metodologijo kvalitativnega raziskovanja in uveljavitev nove 
paradigme. 

Kvalitativno raziskovanje sicer v ontološkem (filozofska disciplina, ki obravnava osnovo, vzroke in 
najsplošnejše lastnosti stvarnosti; SSKJ), epistemološkem (filozofska disciplina, ki obravnava izvor, 



strukturo, metodo spoznavanja in veljavnost spoznanja; SSKJ) in metodološkem (skupek metod, ki se 
uporabljajo pri kakem raziskovanju, mišljenju; SSKJ) pogledu ni enoten pojav, ampak povezuje različne 
vrste raziskav, npr. študijo primera, življenjsko zgodovino, akcijsko raziskovanje, etnološko pripoved ipd., 
in vsaka posamezna vrsta raziskave ima določene specifičnosti. Dey (1998) navaja podatek, da obstaja več 
kot štirideset različnih vrst kvalitativnih raziskovalnih prijemov. V nadaljevanju se bomo osredotočili 
predvsem na tiste značilnosti kvalitativnega raziskovanja, ki so skupne večini kvalitativnih raziskav. Tudi 
Bogdan in Biklen (2003) uporabljata izraz kvalitativna raziskava kot nadrejeni pojem, ki združuje različne 
raziskovalne pristope z določenimi skupnimi značilnostmi. Za kvalitativno raziskovanje je po njunem 
značilno, da se zbirajo t. i. mehki podatki oz. podatki, ki vsebujejo vsebinsko bogate opise ljudi, dogodkov, 
situacij itn. in niso obdelani z različnimi statističnimi postopki. Podatki se običajno zbirajo v naravnih 
situacijah, tj. situacijah, v katerih proučevane osebe običajno preživljajo svoj čas (npr. v učilnici, zbornici, 
ulici ipd.), in v neposrednem stiku s proučevanimi osebami. V okviru kvalitativnega raziskovanja 
uporabljamo najrazličnejše tehnike zbiranja podatkov, ki jih običajno razdelimo v tri osnovne skupine: (1) 
opazovanje, (2) intervju in (3) analiza dokumentov. Vsako osnovno skupino delimo na številne 
podskupine, ki se med sabo delijo predvsem glede na stopnjo strukturiranosti (npr. intervju delimo na 
strukturirani, polstrukturirani, nestrukturirani, fokusni intervju, pripovedni intervju itn.). Kvalitativni 
raziskovalci si prizadevajo, da bi v raziskovalno poročilo vključili čim več natančnih in čim bolj podrobnih 
opisov proučevanih situacij. Izhajajo iz predpostavke, da ni nič trivialno, da ima vsak podatek potencialno 
vrednost, da z njim pojasnimo proučevano situacijo. Pogosto so poročila kvalitativnih raziskav polna 
navidezno celo trivialnih podrobnosti, tako recimo vključuje različne citate ... To sicer ne pomeni, da se 
kvalitativni raziskovalci osredotočajo izključno na opisovanje, ampak proučevane pojave poskušajo tudi 
razložiti. Lofland in Lofland (1995) opozarjata pred nevarnostjo t. i. ˝opisnega preobilja” (ang. descriptive 
excess), kjer je zbrana tolikšna količina podrobnosti o raziskovani situaciji, da lahko celo ovirajo analizo 
podatkov. Podrobnosti pa so za kvalitativne raziskovalce običajno zelo pomembne, saj jim omogočajo, da 
natančno spoznajo proučevani pojav, pogosto pa jim omogočajo spoznati kontekst, v katerem je potekala 
proučevana situacija. Za kvalitativno raziskovanje je značilna interpretativna paradigma, kar pomeni, da 
daje poudarek na proučevanje subjektivnih doživetij posameznika in ugotavljanje pomena, ki ga 
posamezniki pripisuje posameznim dogodkom, pri čemer niso zanemarjeni niti subjektivni pogledi 
raziskovalca na proučevano situacijo. Kvalitativno empirično raziskovanje se usmerja na proučevanje 
posameznih primerov (tj. idiografski pristop). Večinoma se odvija kot študija enega samega primera ali 
majhnega števila primerov, zato so tudi tehnike zbiranja podatkov prilagojene za analizo manjšega obsega, 
raziskovalec pa z njimi neposredno spoznava socialni svet. Teži se k celostnemu in poglobljenemu 
spoznavanju pojavov v čim bolj naravnih razmerah in v kontekstu konkretnih okoliščin, saj raziskovalca 
zanima kontekst, v katerem se dejavnosti odvijajo, ker verjame, da tudi okolje pomembno vpliva na 
obnašanje in ravnanje posameznika. Ključni instrument kvalitativnega empiričnega raziskovanja je 
raziskovalec, saj je ta neposredno vključen v okolje, kar mu pomaga pri opazovanju proučevanega 
predmeta. Raziskovalec lahko razume ne le tistega, kar je izraženo v racionalni govorici, ampak tudi tisto, 
česar z besedami ni mogoče izraziti. Želje, pričakovanja, interesi, potrebe, osebni pogledi ljudi, ki so 
vključeni v raziskavo, naj bi raziskovalcu pomagali do popolnejšega spoznanja proučevanih pojavov. Ob 
tem se mora raziskovalec zavedati, da s svojo udeležbo in s samo raziskovalno situacijo tudi sam vpliva na 
dogajanje, ki ga opazuje.  

V okviru kvalitativnega raziskovanja se običajno ne uporablja inferenčna statistika, kot je to značilno za 
kvantitativne raziskave, ampak temelji celotna analiza na opisih. Tudi če se zaradi boljšega razumevanja 
proučevanih pojavov uporabijo določeni statistični izračuni (npr. odstotki), njihov namen ni oblikovanje 
zaključkov, ampak zgolj dodaten opis oz. dodatna pojasnitev proučevanega pojava. Cilj kvalitativnega 
raziskovanja namreč ni s pomočjo reprezentativnega vzorca priti do ugotovitev, ki bi jih lahko posplošili 
na celotno populacijo, ampak je čim bolj celovito spoznati proučevano osebo, institucijo, pojav, skupino ... 
V kvalitativni raziskavi nas ne zanima pogostost ponavljanja določene strukture variabel in odnosov med 
variablami, ampak raznoličnost struktur.  

Na pedagoškem področju se, sicer redkeje kot na naravoslovnem področju, izvajajo tudi eksperimentalne 
raziskave. Za prvo polovico 20. stoletja je bilo značilno, da so klasične naravoslovne eksperimente 
prilagajali pedagoškemu področju. Klasični naravoslovni eksperiment je naravnan na ugotavljanje vzročnih 
zvez, predvsem v tistih situacijah, kjer ne prihaja do hkratnega učinkovanja različnih vzrokov oz. kjer je za 
učinek posameznega vzroka vseeno, ali učinkuje ta vzrok ob konstantnih ali izločenih drugih vzrokih ali 
hkrati z njimi (Sagadin, 1993). Za vzgojno-izobraževalno polje pa je značilno, da je učinek posameznega 



vzgojnega ukrepa odvisen od množice drugih pojavov, njegov učinek je s temi pojavi vzročno povezan ter 
je odvisen od tega, kako je s takimi pojavi v neki konkretni vzgojni situaciji, v kateri ta ukrep uporabimo. 
Pri eksperimentalnih pedagoških raziskavah gre navadno za preizkušanje učinkovitosti nečesa novega v 
vzgojno-izobraževalnem procesu. Z eksperimentom v pedagoški praksi raziskujemo vzročno-posledične 
zveze in odnose med različnimi pojavi in njihovimi učinki. Po Sagadinu (1994) je za pedagoški 
eksperiment značilno raziskovanje vzročno-posledičnih odnosov med vzgojno-izobraževalno dejavnostjo 
in njenim učinkovanjem. Nepogrešljiva značilnost eksperimenta je tudi ˝akcijsko manipulativni odnos˝ 
raziskovalca do raziskovalnih pojavov. O eksperimentu lahko torej govorimo le takrat, ko raziskovalec 
zares eksperimentira, ko namerno vnaša eksperimentalni faktor (faktorje) v raziskovano situacijo (Sagadin, 
1993). Po Mužiću (1977, 77) je bistvena značilnost eksperimenta ˝preučevanje vzročno-posledičnih zvez 
med točno določenimi postopki vzgojno-izobraževalnih vplivov in njihovimi učinki na vzgojno-
izobraževalni nivo učencev.˝ Pri eksperimentu za vsako modaliteto eksperimentalnega faktorja 
potrebujemo po eno skupino oseb (npr. ena skupina učencev obravnava učne vsebine s pomočjo modela, 
druga s pomočjo submikropredstavitev, tretja le s pomočjo table in krede). O takih skupinah lahko 
govorimo kot o primerjalnih skupinah, saj na njih naredimo primerjavo modalitet eksperimentalnega 
faktorja po učinkovitosti. Skupino, v kateri uvedemo novost, imenujemo eksperimentalna skupina, 
skupino, ki dela ˝po starem˝, pa kontrolna skupina. Če lahko raziskovalec slučajnostno razvrsti osebe na 
toliko skupin, kolikor primerjalnih skupin potrebuje, govorimo o slučajnostnem eksperimentu. Če 
primerjalne skupine ne nastajajo slučajnostno, govorimo o neslučajnostnem eksperimentu (Sagadin, 1994). 
Mužić (1977) loči tri modele eksperimentalnih postopkov: (1) eksperiment z eno skupino, pri katerem 
nimamo primerjave s kakšnim drugim postopkom; takšna oblika eksperimenta nam ne pove, ali je naš 
postopek učinkovitejši od drugega postopka, je pa praktična vrednost eksperimenta z eno skupino zelo 
velika, saj omogoča učitelju raziskovanje učinkovitosti njegovega dela in olajša odločitev za nov pristop; 
(2) eksperiment s primerjalnimi oz. ekvivalentnimi skupinami, kjer je vsaka skupina nosilec enega 
eksperimentalnega faktorja; in (3) eksperiment z rotacijo faktorjev, kjer imamo dve ali več primerjalnih 
skupin, v katerih se eksperimentalni faktorji ciklično izmenjujejo; ta model predstavlja kombinacijo 
prejšnjih modelov. Pri eksperimentu z eno skupino se eksperimentalni faktorji vnašajo sukcesivno 
(zaporedno, postopno)  tako, da imamo več ciklov, v eksperimentu s primerjalnimi faktorji pa simultano 
(hkratno).  

Na pedagoškem področju je zelo razširjena oblika raziskovanja tudi akcijsko raziskovanje. ˝Akcijsko 
raziskovanje je sistematično proučevanje poklicnih situacij (npr. učne situacije), ki ga izvajajo tisti, ki so v 
te situacije vključeni (npr. učitelji), da bi te situacije izboljšali.˝ (Elliott, 1990, 3). Zamisel o akcijskem 
raziskovanju izvira iz dela socialnega psihologa Kurta Lewina, ki je opisal akcijsko raziskavo kot niz 
korakov v spirali, katerih vsak sestoji iz načrtovanja, akcije in ocene doseženega rezultata. Akcijsko 
raziskovanje bi lahko opisali z naslednjimi značilnostmi (Carr in Kemmis, 1986; Kemmis in McTaggart, 
1990; Marentič Požarnik, 2001; Reason in Bradbury, 2006): (1) izvajajo ga tisti, ki jih določena situacija 
neposredno zadeva, ki v njej živijo in delujejo in so osebno zainteresirani, da bi to situacijo proučili in 
izboljšali (npr. učitelji); pri raziskovanju si praktiki lahko pomagajo tudi z zunanjim svetovalcem, 
mentorjem za vsebinska in metodološka vprašanja,;(2) poteka v skladu s cilji in okoliščinami institucije, v 
kateri se izvaja (npr. konkretne šole), okoliščine pa poskuša tudi izboljšati; (3) ker je cilj akcijske raziskave 
proučiti konkretno situacijo oz. izboljšati konkretne razmere v tej situaciji, se akcijska raziskava običajno 
odvija na manjših vzorcih (npr. en razred, ena šola); (4) pri akcijskem raziskovanju ne gre za statistično 
posplošljivost ugotovitev, ampak za prenosljivost ugotovitev po analogiji; z dobro študijo primera dobijo 
bralci model, kako so udeleženci proučevali neko konkretno situacijo, reševali dileme in izboljšali ravnanje 
ter tudi okoliščine; kritični bralec lahko ob upoštevanju značilnosti svoje situacije prenese v svojo prakso 
to, kar je mogoče, tisto, kar je potrebno, pa prilagodi značilnostim konkretne situacije; (5) akcijsko 
raziskovanje je participativna oblika raziskovanja, je način medsebojnega povezovanja ljudi in spodbujanja 
timskega dela; smiselno je namreč, da v izvedbo akcijske raziskave aktivno vključimo čim več ljudi iz 
določene institucije, nujno potrebno pa je, da vsi zaposleni, vključno z vodstvenimi delavci, raziskavo 
podpirajo; (6) merilo uspešnosti akcijskega raziskovanja je prispevek k izboljšanju dela v konkretnih 
situacijah, v katerih osebe, ki so izvedle raziskavo, delajo (npr. izboljšanje izobraževanja v šolah), seveda pa 
morajo biti potek akcijske raziskave in doseženi rezultati objavljeni javno, saj šele s tem, ko je akcijsko 
raziskovanje predloženo kritični presoji širše strokovne javnosti, pridobi atribut znanstvenosti in (7) 
akcijsko raziskovanje v šolah je dejavnik učiteljevega profesionalnega razvoja; s pomočjo raziskovalnega 
dela si učitelji pridobivajo nova znanja in s tem profesionalno napredujejo.  
 



 
POTEK PEDAGOŠKE RAZISKAVE 

 
Načrt kvantitativne raziskave, ki ga je potrebno dosledno spoštovati, oblikuje raziskovalec na podlagi 
teoretičnih izhodišč in dosedanjih raziskav na začetku raziskovalnega procesa. Raziskovalni proces se 
prične z opredelitvijo raziskovalnega problema. Raziskovalni problem je široko, splošno vprašanje, ki si ga 
raziskovalec zastavi in ki ga želi s pomočjo raziskave razrešiti (npr. preveriti nameravamo učinke 
vizualizacijskih elementov na raven razumevanja izbranih kemijskih pojmov). Seveda se na začetku 
raziskave običajno postavi okvirni, orientacijski raziskovalni problem. Dokončni raziskovalni problem 
lahko oblikujemo šele tedaj, ko dobro spoznamo teoretično ozadje proučevanega pojava, ko torej 
proučimo ustrezno literaturo o proučevanem pojavu in se seznanimo z raziskavami, ki so že bile narejene 
na proučevano temo, oz. z ugotovitvami, do katerih so prišli raziskovalci, ki so se ukvarjali s podobno 
vsebino. Pri izbiri raziskovalnega problema je potrebno upoštevati različne dejavnike, od katerih posebej 
izpostavljamo zanimanje in interes učitelja za proučevano temo in tudi za raziskovanje, strokovno 
usposobljenost učitelja, znanje in spretnosti s področja raziskovanja, pogoje za delo (možnost uporabe 
določene opreme), dostopnost do podatkov in virov in predvidene stroške in čas. Raziskovalni problem se 
v nadaljevanju razčleni na posamezna raziskovalna vprašanja, ki pomenijo notranjo razčlenitev 
raziskovalnega problema. Z raziskovalnimi vprašanji lahko identificiramo obstoječe stanje, razjasnimo 
raziskovalni problem oz. določimo meje, v okviru katerih ga bo raziskava zajela, in že nakažemo rešitve 
raziskovalnega problema. Omenjeni raziskovalni problem lahko razčlenimo na številna raziskovalna 
vprašanja: (1) Ali se bodo po obravnavi učne vsebine s pomočjo vizualizacijskih elementov pojavile razlike 
v znanju med učenkami in učenci? (2) Ali so učinki uporabe vizualizacijskih elementov na kakovost znanja 
odvisni od starosti učencev? in (3) Ali so učinki uporabe vizualizacijskih elementov odvisni od predznanja 
učencev? Na samem začetku znanstvenega pristopa k empiriji se postavijo tudi hipoteze, torej domneve 
oz. vnaprejšnji odgovori na postavljena raziskovalna vprašanja, ki jih v nadaljnjem poteku raziskave 
empirično preverjamo: (1) predvidevamo, da bodo po uporabi vizualizacijskih elementov med učenkami in 
učenci statistično pomembne razlike v znanju; (2) predvidevamo, da bodo učinki uporabe vizualizacijskih 
elementov na znanje statistično pomembno povezani s starostjo učencev in (3) predvidevamo, da so 
učinki vizualizacijskih elementov na znanje statistično pomembno večji pri učencih z boljšim 
predznanjem. Čim več poskusov zavrnitve neka hipoteza uspešno prestane, tem višja je stopnja njene 
podkrepljenosti. V metodološkem delu načrta kvantitativne raziskave določimo osnovno raziskovalno 
metodo ali metode, ki jih bomo uporabili pri naši raziskavi, opredelimo vzorec ali osnovno množico, v 
primeru, da raziskava ne bo vzorčna, opišemo postopek zbiranja podatkov, naštejemo tehnike zbiranja 
podatkov in opišemo inštrumente, ki jih bomo uporabili ter predvidimo statistično obdelavo podatkov. Že 
v fazi načrtovanja raziskave je smiselno za vsako spremenljivko povedati, kako bomo obdelali podatke, saj 
nas takšno predvidevanje obvaruje pred tem, da bi pozabili zbrati podatke, ki bi jih potrebovali za kasnejšo 
analizo in interpretacijo. Pred izvedbo glavne raziskave je smiselno izvesti pilotsko raziskavo. Pilotska 
raziskava je raziskava, ki jo izvedemo na majhnem vzorcu oseb (ki pa morajo imeti takšne značilnosti, kot 
jih imajo osebe, ki jih bomo vključili v glavno raziskavo), da bi pridobili od teh oseb povratne informacije, 
npr. o razumljivosti navodil, ustreznosti postavljenih vprašanj, z analizo njihovih odgovorov preverimo, ali 
bomo dobili podatke, s katerimi bomo odgovorili na postavljena vprašanja ipd. Na osnovi zbranih 
informacij optimiziramo inštrumente in načrt raziskave. Statistična obdelava lahko poteka na deskriptivni 
(opisni) ali pa inferenčni ravni. Vrsta statistične obdelave je odvisna predvsem od vrste spremenljivk. 
Glede na količino informacij, ki jih posamezna spremenljivka  (variabla) vključuje, ločimo atributivne 
(opisne) in numerične (številčne) spremenljivke. Atributivne spremenljivke delimo na nominalne (pove, ali 
sta dve enoti, npr. dva učenca glede te spremenljivke enaka ali različna; spol, kraj bivanja …) in ordinalne 
(omogočajo nam primerjavo, razvrščanje; šolska ocena nam pove, da ima učenec, ki ima oceno 4, več 
znanja od učenca, ki ima oceno 3, ne pove pa, kakšna je natančna razlika v znanju učencev). Numerične 
spremenljivke (zanje je značilno, da lahko natančno povemo, kakšna je razlika med dvema enotama glede 
določene spremenljivke) delimo na intervalne (temperatura v °C) in razmernostne oz. proporcionalne (ker 
imajo absolutno ničlo, lahko delamo razmerja; učenec, ki skoči 4 metre, je skočil enkrat več kot učenec, ki 
je skočil dva metra). Deskriptivna statistika vključuje frekvence oz. števila, odstotke, mere srednjih 
vrednosti (aritmetično sredino, mediano, modus), mere razpršenosti (npr. varianca in standardni odklon) 
in korelacijo (npr. Pearsonov in Spearmanov korelacijski koeficient). V okviru inferenčne statistike z 
različnimi statističnimi postopki iz podatkov, ki jih zberemo na vzorcu, ocenjujemo značilnosti celotne 
osnovne množice. Vzorci so lahko odvisni (ko dvakrat zberemo podatke na istih enotah ali ko ima vsaka 



enota v enem vzorcu svoj par v drugem vzorcu) ali neodvisni (enote se med seboj razlikujejo), glede na 
število pa lahko v raziskavi uporabimo en sam vzorec, dva ali več. Statistična analiza na enem vzorcu je 
lahko univariantna (ko proučujemo le eno spremenljivko, npr. χ2 preizkus hipoteze enake verjetnosti), 
bivariantna (ko proučujemo povezanost ali razlike med dvema spremenljivkama, npr. korelacijski 
koeficienti, t-preizkus, χ2 preizkus hipoteze neodvisnosti) in multivariantna (ko proučujemo odnose ali 
razlike med tremi ali več spremenljivkami, npr. multivariantna analiza variance oz. MANOVA, faktorska 
analiza, diskriminantna analiza). Inferenčno statistiko delimo na parametrično in neparametrično. 
Parametrično statistiko (t- preizkus, analiza variance oz. ANOVA, analiza kovariance oz. ANCOVA) 
uporabljamo, ko imamo numerične spremenljivke in zanje velja predpostavka o homogenosti varianc, ki jo 
ugotavljamo z Levene preizkusom. Neparametrično statistiko pa uporabljamo, kadar imamo numerične 
spremenljivke in nista izpolnjena prej opisana pogoja za parametrične preizkuse (v tem primeru lahko 
uporabimo Mann Whitneyev U-preizkus, Wilcoxonov preizkus, Kruskal Wallisov H preizkus, Friedmanov 
preizkus) ali kadar imamo atributivne spremenljivke  v tem primeru najpogosteje uporabimo χ2 preizkus.  

Pomembno je, da podatke na ustrezen način prikažemo in jih interpretiramo. Atributivne spremenljivke 
običajno prikažemo v frekvenčnih in/ali strukturnih tabelah, med grafi pa pridejo v poštev stolpci, 
strukturni krog in linijski grafikon, kadar želimo prikazati spremembe oz. gibanje. Numerične 
spremenljivke običajno prikažemo v ranžirni vrsti in v frekvenčni porazdelitvi individualnih ali grupiranih 
vrednosti. Za numerične spremenljivke sta med grafi primerna predvsem histogram in frekvenčni ali 
strukturni poligon. Pomembno je, da istih podatkov ne prikažemo v različnih oblikah, npr. v tabeli, grafu 
in še v besedni obliki, ampak da se odločimo le za en način, ki se nam zdi za dane podatke najustreznejši. 
To tudi ne pomeni, da mora biti celotno poročilo samo v tabelah ali grafih. Za različne podatke lahko 
uporabljamo različne prikaze. V vsebinski interpretaciji je pomembno, da raziskovalec ne ponavlja vseh 
rezultatov, ki so že prikazani v tabelah ali grafih, ampak da izpostavi glavne ugotovitve. V interpretaciji je 
tudi prostor za odgovore na postavljena raziskovalna vprašanja in za to, da potrdimo ali zavrnemo 
postavljene raziskovalne hipoteze. Lastne ugotovitve je smiselno v diskusiji soočiti z rezultati drugih 
raziskav, ki so bile narejene na podobno temo, raziskovalec pa lahko v zaključku povzame glavne 
ugotovitve, zapiše tudi lastno mnenje o dobljenih rezultatih in smernice za njihovo uporabo v praksi ter 
morebitna izhodišča za nadaljnje raziskovanje konteksta raziskovalnega problema. 

Kvalitativni raziskovalci ne pričnejo raziskovalnega procesa s postavitvijo hipotez, ki bi jih v nadaljevanju 
statistično preverjali, ampak s postavitvijo okvirnih raziskovalnih vprašanj, ki naj bi jim omogočala 
proučevanje situacij v vsej njihovi kompleksnosti in z upoštevanjem konteksta, v katerem je proučevana 
situacija potekala. Kvalitativna raziskava poteka kot vrsta kratkih, zaporednih raziskovalnih sekvenc, v 
katerih si sledijo formuliranje problema, zbiranje gradiva in analiza, reformulacija problema ali formulacija 
novega problema, ponovno zbiranje gradiva, analiza itn. Tako raziskovanje, ki ga imenujemo ˝sekvenčno 
raziskovanje˝ (Mesec, 1998, 37), nam omogoča, da se pri vsakem naslednjem koraku vrnemo in preverimo 
vse prejšnje ugotovitve, če jih novo odkritje morda ne pokaže v drugačni luči, kot smo sprva menili. Za 
kvalitativno raziskovanje je značilen refleksiven, povraten oz. prožen raziskovalni načrt (Engel in Schutt, 
2005), ki se razvija med samim potekom raziskave. Raziskava se prične s konceptualizacijo raziskovalne 
problematike oz. z opredelitvijo raziskovalne ideje (npr. Ugotavljanje napačnih razumevanj določenih 
kemijskih pojmov z uporabo  vizualizacijskih elementov). Za razliko od kvantitativnega raziskovanja se 
kvalitativna raziskava običajno ne prične s preizkušanjem vnaprej postavljenih hipotez, ampak z 
ugotavljanjem, kaj ljudje mislijo o določeni situaciji, kako v njej ravnajo in kakšni so njihovi motivi za 
takšno ravnanje. Hipoteze se oblikujejo med samim potekom raziskave iz zbranih podatkov. ˝Kvalitativno 
raziskovanje je bolj usmerjeno v induktivno analizo podatkov in induktivno pridobivanje raziskovalnih 
hipotez kot pa v vnaprejšnje deduktivno postavljanje hipotez in njihovo poznejše empirično preverjanje. 
/.../ Raziskovalne hipoteze se nanašajo na značilnosti in strukture raznih pojavov, procesov in dogodkov, 
na regularnosti v pojavih, procesih itn., na odnose in odvisne zveze med pojavi, na razlike in podobnosti 
itn.˝ (Sagadin, 2001, 15) Vnaprej pripravljena okvirna raziskovalna vprašanja so raziskovalcu vodilo pri 
oblikovanju raziskovalnega načrta in izvedbi raziskave, paziti pa mora, da ga vnaprej postavljena 
raziskovalna vprašanja ne omejujejo pri nadaljnjem delu. Vnaprej pripravljen raziskovalni načrt je 
potrebno namreč prožno prilagajati skozi celoten potek raziskave. Vsako komponento načrta je potrebno, 
zlasti po fazi zbiranja in analiziranja podatkov, pretehtati in po potrebi modificirati ali spremeniti. Med 
samim izvajanjem raziskave pa lahko postavimo tudi dodatna raziskovalna vprašanja oz. nove hipoteze. 
Zbiranje podatkov in njihova analiza, oblikovanje poskusne teorije ter nadaljnje načrtovanje raziskave so 
postopki, ki v kvalitativnem raziskovanju potekajo sočasno, pri čemer vsaka posamezna stopnja 



raziskovalnega procesa vpliva na vse preostale (učenci ob ogledu virtualnega modela zgradbe molekule 
indivudualno odgovarjajo na vprašanja, iz odgovorov učencev ugotavljamo napačna razumevanja).  
Rezultati sprotne analize namreč sprožajo nove ideje in pomagajo raziskovalcu usmerjati nadaljnji potek 
celotne raziskave (tudi zbiranje podatkov oz. vzorčenje novih oseb). V nadaljevanju bomo na kratko 
opisali postopek kvalitativne analize zbranega gradiva, katere bistvo je iskanje tem (kod, pojmov) v 
analiziranem gradivu (Bryman, 2004). Kvalitativna analiza gradiva poteka od določitve enot kodiranja, 
preko zapisa pojmov, ki jim po naši presoji ustrezajo, in analiziranja značilnosti teh pojmov, do 
formuliranja neke pravilnosti, teoretične razlage ali pojasnitve. Postopek kvalitativne analize lahko 
razdelimo na šest korakov (Mesec, 1998): (1) urejanje gradiva, (2) določitev enot kodiranja, (3) odprto 
kodiranje, (4) oblikovanje kategorij, (5) definiranje kategorij in (6) oblikovanje končne teoretične 
formulacije. 

Gradivo, ki ga v kvalitativnem raziskovanju običajno zberemo s pomočjo nestandardiziranega intervjuja in 
nestrukturiranega opazovanja, ali pa analiziramo že obstoječe gradivo, je potrebno najprej urediti. Ker 
običajno v procesu zbiranja podatkov zberemo velike količine gradiva, je potrebno v nadaljevanju določiti, 
kateri deli gradiva vsebujejo informacije, ki so pomembne z vidika postavljenih ciljev. Dele gradiva, ki 
vključujejo pomembne informacije za našo raziskavo, imenujemo kodirne enote. V nadaljevanju 
analiziramo le kodirne enote, medtem ko preostale dele gradiva izpustimo iz nadaljnje obdelave. Osrednji 
del kvalitativne analize gradiva predstavlja proces kodiranja, ki pomeni interpretacijo analiziranega besedila 
oz. določevanje pomena (ključnih besed, pojmov, kod) posameznim delom besedila (Charmaz, 2006; 
Bryman, 2004; Flick, 1998). Raziskovalec kode oblikuje sproti, med samim potekom analize besedila, v 
nadaljevanju analize jih stalno pregleduje in popravlja ter poskuša določiti njihov pomen. Takšen način 
kodiranja imenujemo odprto kodiranje. Zaprto kodiranje uporabljamo takrat, ko raziskovalec vnaprej 
oblikuje seznam kod in nato v gradivu išče le tiste dele besedila, ki se nanašajo na pripravljene kode. V 
nadaljevanju kvalitativne analize podatkov primerjamo kode med seboj. Sorodne kode oz. kode, ki se 
nanašajo na podobne pojave, združimo v kategorije, ki jih poimenujemo. Kategorijo oblikujemo torej 
tako, da abstrahiramo skupno značilnost več različnih opisov in opredelimo povezave med posameznimi 
kodami (Flick, 1998). Kategorije so na višji ravni in abstraktnejše od kod, so ˝vogelni kamni˝ nastajajoče 
teorije oz. sredstvo, s katerim lahko teorijo povežemo (Mesec, 1998). Kvalitativna analiza se zaključi z 
oblikovanjem utemeljene teorije, ki se bere kot pripoved o pojavu, ki je bil predmet proučevanja. Za 
utemeljeno teorijo je značilno, da jo oblikujemo iz zbranih podatkov in nastaja skozi celoten raziskovalni 
proces. Utemeljena teorija je kontekstualno vezana. To pomeni, da ne ne gre za splošno teorijo 
(ugotovitev ni mogoče posploševati brez dodatnih opredelitev), ampak za teorijo krajšega dosega, ki velja 
le v določenih okoljih oz. pod določenimi pogoji. 

V praksi se proces akcijske raziskave začenja s splošnim spoznanjem, da je določena izboljšava ali 
sprememba zaželena. Akcijsko raziskovanje se vedno obrača k praktičnim vprašanjem, pri katerih 
obstajajo realne možnosti za izboljšave (nekaj želim spremeniti, odpraviti želim neko težavo, preveriti 
želim učinkovitost neke novosti, doseči želim boljše rezultate) in se izogiba problemom, na katere ni 
mogoče vplivati. Po izhodiščni zamisli je treba najprej preučiti vse razmere, ki so v polju načrtovane akcije 
in na osnovi tega oblikovati splošen načrt za akcijo. Potrebno je torej analizirati obstoječe stanje in s 
pomočjo refleksije in raziskave terena zbrati podatke o sedanjem ravnanju. Ob tem je potrebno tudi 
ugotoviti, kakšne so možnosti za uresničevanje zamišljene raziskave v konkretni situaciji (ali so na 
razpolago potrebna sredstva ali imamo potrebno znanje in sposobnosti za raziskovanje ali poznamo ljudi, 
ki bi nam s svojim znanjem lahko pomagali in bi bili pripravljeni sodelovati v raziskavi, ali za izvedbo 
raziskave potrebujemo posebna dovoljenja, npr. dovoljenje staršev učencev, ravnatelja, ali imamo dovolj 
časa in kakšna bo časovna razporeditev raziskave itn.). Učitelj želi izboljšati zanje učencev. Ker sedaj 
poučuje brez vizualizacijskih elementov, želi ugotoviti, ali njihova uporaba vpliva na pridobljeno znanje 
določene vsebine. V prvem koraku poučuje z uporabo fizičnih modelov in na osnovi povratnih informacij 
oblikuje drugi korak (uporaba virtualnih modelov) in ponovno pridobi povratne informacije o znanju 
učencev ter na osnovi tega načrtuje tretji korak …   

Na osnovi analize obstoječega stanja oblikujemo okvirni načrt akcijske raziskave, ki ga izpopolnjujemo 
skozi celotno raziskavo. V načrtu celotno akcijsko raziskavo razgradimo na posamezne uresničljive 
akcijske korake, pri čemer je vsak korak usmerjen v akcijo in ima postavljene konkretne cilje. Pri vsakem 
koraku moramo vnaprej predvideti način, kako bomo spremljali in beležili učinke, do katerih bo v 
posamezni fazi raziskave prišlo. Ko začnemo posamezni akcijski korak izvajati, začno dotekati podatki, s 
pomočjo katerih lahko opišemo in ocenimo nastalo situacijo, ukrepe in učinke. Okvirni načrt na osnovi 



novih podatkov pregledamo, popravimo in dopolnimo in to nas privede do drugega akcijskega koraka. 
Akcijske raziskave se med seboj razlikujejo po številu akcijskih korakov in tudi po trajanju posameznega 
akcijskega koraka. Akcijska raziskava je lahko sestavljena iz enega samega akcijskega koraka, ki traja dalj 
časa, lahko pa jo sestavlja več krajših akcijskih korakov. Število akcijskih korakov in trajanje posameznega 
koraka je vedno odvisno od konkretnega raziskovalnega problema, ki si ga zastavimo. 
 
 

NAČRT EKSPERIMENTALNE RAZISKAVE 
 
Eksperimentalne pedagoške raziskave so glede osnovne strukture v marsičem podobne 
neeksperimentalnim (predvsem) kvantitativnim raziskavam. Razlike med obema oblikama raziskav pa 
izhajajo predvsem iz tega, da pri eksperimentalnih raziskavah ugotavljamo učinkovitost novosti, ki jo/jih 
vpeljujemo v pedagoško prakso. Ob tem je potrebno opozoriti, da ne moremo podati enotnega 
natančnega opisa poteka eksperimentalne raziskave, potek konkretne raziskave je namreč odvisen od vrste 
eksperimenta, ki ga uporabimo. V nadaljevanju opisujemo glavne faze eksperimentalne raziskave, ki služijo 
predvsem kot orientacija, kako naj bi raziskava potekala (Sagadin, 1994). Tudi eksperimentalna raziskava 
se prične z okvirno opredelitvijo raziskovalnega problema oz. z izhodiščno idejo raziskave (npr. ali bodo 
učenci, ki bodo določeno učno vsebino obravnavali s pomočjo virtualnih modelov imeli kakovostnejše 
znanje kot učenci, ki bodo isto vsebino obravnavali s pomočjo fizičnih modelov?). 

Dokončno pa raziskovalni problem običajno opredelimo šele v fazi uvajanja novosti. Pri opredeljevanju 
raziskovalnega problema si pomagamo z analizo strokovne in znanstvene literature ter z natančno 
preučitvijo raziskav, ki so že bile opravljene na podobno temo. Za nadaljnjo uspešnost raziskave je 
pomembno, da že na samem začetku raziskovalnega procesa oblikujemo ustrezno teoretično podlago 
raziskave. Pri dokončni opredelitvi raziskovalnega problema, pri njegovi členitvi na raziskovalna vprašanja 
in postavljanju hipotez je potrebno upoštevati tudi obliko eksperimenta. Raziskovalna vprašanja in 
hipoteze se običajno nanašajo na različne vidike učinkovitosti novosti (npr. predvidevamo, da se bodo 
pojavile statistično pomembne razlike v znanju učencev, ki bodo učno vsebino obravnavali s pomočjo 
virtualnih modelov, in učencev, ki bodo učno vsebino obravnavali s pomočjo fizičnih modelov). Kot 
raziskovalna vprašanja lahko postavimo tudi takšna, ki niso vezana na sam model eksperimenta; 
ugotavljamo lahko tudi, kako uvajanje novosti vpliva na počutje učencev, kakšna so stališča učencev do 
novosti, kakšna so stališča učiteljev ipd. Takšna raziskovalna vprašanja Sagadin (1994) imenuje 
˝obmodelni˝ del raziskave, raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na učinkovitost vpeljane novosti pa 
modelni del raziskave. Spremembo oz. novost, ki jo z eksperimentom uvajamo, imenujemo 
eksperimentalni faktor. Če ima novost več variant, je vsaka varianta modaliteta eksperimentalnega faktorja 
(pri omenjenem raziskovalnem problemu eno modaliteto predstavlja poučevanje s pomočjo fizičnih 
modelov, drugo modaliteto pa poučevanje s pomočjo virtualnih modelov). Za vsako modaliteto 
eksperimentalnega faktorja potrebujemo po eno skupino oseb. Eksperiment pa lahko ima tudi več 
eksperimentalnih faktorjev. Pred samo izvedbo raziskave, je potrebno tudi raziskati ˝teren˝, tj. proučiti 
možnosti za izvedbo eksperimenta (ali imamo na razpolago potrebna sredstva ali poznamo ljudi, ki nam 
lahko pomagajo in so pripravljeni sodelovati pri izvedbi raziskave, ali imamo na razpolago potreben čas ali 
imamo potrebna dovoljenja, npr. ravnatelja, staršev, za izvedbo raziskave ipd.). Za vsako postavljeno 
raziskovalno vprašanje je potrebno razmisliti, s katerim instrumentom bomo podatke zbrali in s katerimi 
metodami jih bomo obdelali. Ko imamo oblikovan celoten načrt raziskave, eksperiment izvedemo. 
Podatke zberemo po ustreznih postopkih in z ustreznimi instrumenti ter jih obdelamo. Rezultate obdelave 
interpretiramo in jih objavimo v poročilu.  
 
 

ZAKLJUČKI S SMERNICAMI UPORABE V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU 
 

V prispevku smo opisali nekatere izmed možnih raziskovalnih pristopov, ki jih lahko uporabimo pri 
preverjanju učinkovitosti uporabe vizualizacijskih metod pri pouku naravoslovja. Vsako novost, ki jo 
uvajamo v svoje delo, je potrebno evalvirati oz. preveriti, v kolikšni meri smo z njo uresničili postavljene 
cilje. Namen evalvacije je zbrati podatke o učinkovitosti vpeljane novosti, na osnovi zbranih podatkov 
podati vrednostno sodbo o novosti in jo na podlagi tega še izboljšati. Kateri raziskovalni pristop bomo v 
konkretni situaciji uporabili, je odvisno od raziskovalnega problema oz. posameznih raziskovalnih 
vprašanj. Za ugotavljanje učinkovitosti uporabe vizualizacijskih metod pri pouku naravoslovja je uporabna 



tako kvantitativna (npr. če ugotavljamo, kako uporaba vizualizacijskih metod vpliva na raven doseženega 
znanja in trajnost znanja učencev, bomo uporabili preizkuse znanja, ki jih bomo kvantitativno analizirali) 
kot kvalitativna raziskovalna paradigma (npr. če ugotavljamo, kako se zaradi uporabe vizualizacijskih 
metod spreminjajo napačna pojmovanja učencev, bomo to najlažje ugotavljali s pomočjo polstrukturiranih 
intervjujev, ki bodo kvalitativno analizirani). Raziskavo lahko zasnujemo tudi kot akcijsko raziskavo (pri 
kateri bo učiteljev cilj izboljšati znanje učencev in bo uporaba vizualizacijskih metod eden izmed korakov 
akcijske raziskave, ki naj bi pripeljal do zaželenega cilja) ali kot eksperiment (kjer bomo primerjali znanje 
eksperimentalne skupine učencev, ki bo obravnavala določeno snov iz naravoslovja s pomočjo 
vizualizacijskih metod, in kontrolne skupine učencev, ki bo obravnavala isto snov iz naravoslovja na 
običajen način, tj. brez vizualizacijskih metod). Ob tem je potrebno opozoriti, da lahko tudi znotraj iste 
raziskave kombiniramo različne raziskovalne pristope. V klasični eksperiment lahko vnesemo elemente 
akcijskega raziskovanja, npr. tako da učitelje vključimo kot soraziskovalce, ne le kot izvajalce nalog, ki jim 
jih določi raziskovalec. Kvantitativno raziskavo in eksperiment lahko dopolnimo s kvalitativno 
metodologijo ipd. Pluralizem raziskovalnih pristopov, tehnik zbiranja podatkov in njihovo medsebojno 
kombiniranje nam lahko omogoči, da ugotovitve o posameznih pojavih ali vidikih povežemo v smiselno 
celoto. 
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Extended Abstract 
 
Introduction: Teachers often change their teaching approaches to improve their students knowledge. 
Teacher use different visualization methods to illustrate abstract concepts at all levels of science 
education for students to better understand those concepts. The effects of new visualization method 
introduced in the educational process can be evaluated by well designed pedagogical research. 
 
The meaning of pedagogical research: Students seldom come across scientific pedagogical 
research during the process of teacher education. Teachers realise that for effective science education, 
they should also follow the science education research result not just participate in professional 
development in the context of the subject that they teach.  
 
Different pedagogical research approaches:  
In the field of the humanities and social humanistic sciences, two paradigms of scientific research were 
developed in the past. Regarding their attributes, they are called quantitative and qualitative. 
 
Research procedure: According to the theoretical background the research plan is formed. The 
researcher must follow the plan consistently during the research. The research problem should be 
defined in the first phase. Then the research questions are formed according to the research problem. 
The basic research methodology, the sample and the procedure and instruments for the data 
collection are described in the next phase. The statistical analysis of the collected data is performed, 
the results are presented and in the discussion confronted with similar studies. Concrete applications 
of the results and main conclusions are presented at the end of the quantitative study. With the 
expression »qualitative research« we denote the research where the basic empirical material, collected 
in the research process, consists of verbal descriptions or narratives. There is also a tendency toward 
an integral and in-depth comprehension of phenomena in as natural a setting as possible, as well as in 
the context of concrete circumstances. The researcher is directly included into the environment, 
which helps him/her observe the object of the research. Wishes, expectations, interests, needs and 
personal opinions of the people included into the research should help the researcher to gain a better 
comprehension of the examined phenomena. Qualitative research is concluded by forming the basic 
theory, which has characteristics of the storyline about the studied phenomena. We describe an action 
research as a spiral of steps. Each step consists of a circle of planning, action, and evaluation of 
results. Action research is performed by those who are directly involved in a certain situation, those 
who live and act in this situation and are personally interested in studying and improving the situation 
(e.g. teachers). The criterion for a successful action research is a contribution to the improvement of 
concrete situations in which people who carried out the research actually work (e.g. the improvement 
of education in schools).  
 

The plan for experimental study: The results of the new teaching method could be determined by 
using the experimental research design. The research design is similar to the quantitative research. 
The important part of this type of research is the experimental design, with control and experimental 
groups of students.  
 
Conclusion: Some research methods potentially used for visualization strategies study in the 
classroom are described in this paper. It is important to emphasise that it is prudent to combine 
different research methods inside the study. Every new teaching approach should be evaluated 
according to the research aims. 

 
Key words: visualization methods, science education, pedagogical research. 

 
 


