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Tudi o učenju z raziskovanjem ali “Inquary Based 
Science Education” je razširjenih kar nekaj precej raz-
ličnih interpretacij. Že sam prevod iz angleščine in 
najbrž tudi iz tega različno razumevanje, je povod za 
različna poimenovanja, ki so v rabi ne le v Sloveniji, 
ampak celo na isti ustanovi. Uporabljajo se različna 
imena, kot na primer raziskovalno učenje, poizvedo-
valno učenje, izkušenjsko učenje in še kakšna manj 
primerna skovanka. 

Različna poimenovanja so dobra slika različnega ra-
zumevanja, da bi to poenotili, si poglejmo, katera so 
najpogostejša napačna pojmovanja o učenju z razisko-
vanjem. 

“Hands on” naravoslovje je enako 
učenju z raziskovanjem

Vsaka naravoslovna dejavnost ali pokus, različna 
merjenja in opazovanja še niso učenje z raziskovanjem. 
Mnoge od teh dejavnosti so strukturirane, kar pome-
ni, da je njihov potek, pa tudi rezultat vedno enak in 
vnaprej določen. V navodilih je napisano, katere pri-
pomočke potrebujejo, kateri postopek naj uporabijo 
in v kakšnem vrstnem redu. Delovni listi so opremlje-
ni s tabelami za vnos rezultatov in z na pol narisanimi 
grafi. Tovrstni “kuharski recepti” predstavljajo jasno in 
premočrtno pot do rešitve naloge, zato velja, da uče-
nje z raziskovanjem pogosto vključuje različne naravo-
slovne dejavnosti (hands on), niso pa vse naravoslovne 
dejavnosti že učenje z raziskovanjem. 

Učenje z raziskovanjem sledi 
znanstveni metodi

Mnogi avtorji in raziskovalci učenja z raziskovanjem 
poudarjajo, da tovrstno raziskovanje ni sledenje eni 
sami “pravi” znanstveni metodi, tako kot tudi v zna-
nosti ni ene same “znanstvene metode”. Učenje z razi-
skovanjem bolj sledi logiki reševanja problemov in ne 
vnaprej predpisanemu zaporedju dejavnosti, ki vodijo 
do rešitve. 

Pouk z raziskovanjem je 
neorganiziran in kaotičen

Seveda imajo nekateri učitelji v razredu popolno 
kontrolo in mir, vendar tudi vodenje pouka z razisko-
vanjem, ki je na videz kaotično in zmedeno, zahteva 
od učitelja dobre veščine vodenja skupin in celotne-
ga razreda. Če so učenci glasni in ne sedijo v svojih 
klopeh, še ne pomeni, da učitelj ne nadzira situacije. 
Učitelji, ki uporabljajo učenje z raziskovanjem, ugota-
vljajo, da se morajo na ta pouk temeljiteje pripraviti 
kot na mnoge druge tradicionalne pristope. Pričaku-
jejo lahko vprašanja in ideje učencev, do katerih pri 
tradicionalnem pouku sploh ne bi prišli. 

raziskovanje je predvsem 
odgovarjanje na vprašanja učencev

Pouk ali učenje z raziskovanjem ne pomeni le za-
gotavljanje pravih odgovorov, nasprotno, večji pomen 
ima postavljanje pravih vprašanj, zato tudi učitelj, 
ki dobro obvlada pouk z raziskovanjem, ni le vir in-
formacij, temveč vse bolj usmerjevalec in pomočnik 
učencem pri samostojnem odkrivanju znanja. To pa 
še ne pomeni, da učitelju ni potrebno dobro poznati 
vsebin, ki jih učenci raziskujejo, zato je še vedno tudi 
za učitelja razumevanje in poznavanje naravoslovnih 
pojmov in pojavov ključno. 

Učenje z raziskovanjem je primerno 
le za osnovno šolo 

Ne le učitelji srednjih šol, tudi učitelji osnovne šole, 
se pogosto sklicujejo na prenatrpane učne načrte in na 
pomanjkanje časa za izvajanje učenja z raziskovanjem. 
Res je, da je pouk z raziskovanjem časovno zahteven, 
vendar so cilji, ki so običajno navedeni med splošnimi 
cilji predmeta ali med splošnimi kompetencami, tako 
pomembni, da si je treba vzeti čas in bolj racionalno 
obdelati vsebine, ki jih z raziskovanjem ne moremo. 
Učenje z raziskovanjem razvija višje kognitivne spo-
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sobnosti, postavljanje vprašanj in kritično mišljenje. 
Za mnoge visokošolske predavatelje so le predava-

nja primerna oblika podajanja in spoznavanja novih 
vsebin. Na ta način lahko posredujejo večje količine 
informacij v relativno kratkem času. Močan faktor je 
tudi njihova lastna izkušnja, ker so sami študirali na ta 
način, tako tudi sami posredujejo znanje naprej. 

rezultate učenja z raziskovanjem je 
težko preveriti in oceniti 

To učenje je mogoče preverjati in ocenjevati enako 
uspešno kot kateri drugi tradicionalni pristop, le al-
ternativne metode je potrebno uporabiti. Tu se tradi-
cionalni testi znanja ne obnesejo. Pri ocenjevanju uče-
nja z raziskovanjem se uporablja na primer portfolio, 
samoocenjevanje, ocenjevanje poročil ali protokolov 
dejavnosti. Vse to s kombinacijo nekaterih objektiv-
nih testov znanja omogoča dobro sledenje napredka 
učencev ali študentov. 

Učenje z raziskovanjem je zadnji hit v 
poučevanju naravoslovja

Pravzaprav ne, le na novo je odkrito. Vsak, ki je 
malo pokukal v zgodovino znanosti, ve, da postavlja-
nje vprašanj in učenje z raziskovanjem izvirata iz Stare 
Grčije. John Dawey, ameriški pedagog iz začetka 20. 
stoletja, je zaslužen za to, da se pri učenju izpostavlja 
raziskovanje, odkrivanje neznanega in reševanje pro-
blemov. Znana je njegova trditev, da učenje in razmi-
šljanje ne steče, če posameznik ni postavljen v pro-
blemsko situacijo. 

Učenje z raziskovanjem je prazna 
lupina, forma brez vsebine

Učni načrti programi in projekti, ki vključujejo uče-
nje o naravi naravoslovja, poudarjajo, da je že učenje 
z raziskovanjem vsebina sama. Nasprotno, le učenje 
pojmov, brez znanja o tem, kako smo to, kar vemo, 
odkrili, vodi le k omejenemu razumevanju naravo-
slovnih pojmov, zato je učenje z raziskovanjem ena od 
učinkovitejših poti za doseganje ciljev naravoslovne 
pismenosti. 

Učenje z raziskovanjem je le za 
“boljše” učence

Pestrost vsebin, miselnih in manipulativnih veščin 
omogoča sodelovanje učencev z zelo različnim pred-
znanjem in sposobnostmi, zato je učenje z razisko-
vanjem demokratično, ne razlikuje med spoloma in 
lahko vključuje učence s posebnimi potrebami, dobro 
in slabo pismene, ročno spretne in nespretne, dobre 
opazovalce in tiste, ki hitro sklepajo. 
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Kratka zgodovina učenja z 
raziskovanjem v naravoslovni solnici 
in na Pedagoški fakulteti v Ljubljani

V Naravoslovni solnici je prvi poster o učenju z 
raziskovanjem  ter razlaga k posterju izšla leta 1997. 
Učenje z raziskovanjem se  je pojavilo v učbeniku  za 
predmet naravoslovje in tehnika  v 4. razredu, založbe 
Modrijan, Od mravlje do sonca 1, leta 2002.  V pri-
ročniku istega  učbenika je obširna obrazložitev tega 
pristopa.  Drugi plakat z dopolnjeno razlago je v Na-
ravoslovni solnici izšel leta 2007. Od takrat dalje se 
v Naravoslovni solnici redno objavlja  rubrika Kako 
raziskujemo.

Od leta 2006 dalje je Pedagoška fakulteta Univerze 
v Ljubljani vključena v tri evropske projekte učenja z 
raziskovanjem: najprej projekt Pollen, ki je bil usmer-
jen predvsem v popularizacijo naravoslovja, nato pro-
jekt Fibonacci, ki je vključeval naravoslovje in mate-
matiko, in zadnji projekt SUSTAIN, ki še poteka in 
vključuje učenje z raziskovanjem in učenje o uravno-
teženem razvoju.

Slika: Prvi poster o učenju z raziskovanjem iz leta 1997.


