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Eden od mitov o tem, kako deluje znanost, je tudi 
vloga in pomen eksperimeta. Eksperiment naj bi bil 
nujen del raziskovalnega procesa, brez katerega bi ta 
izgubil svojo resnost in “znanstvenost”.   Ta mit se utr-
juje skozi vse šolsko obdobje, kjer pouk in kurikulum 
spodbujata razvijanje tesne povezave med naravoslov-
jem in eksperimentom. Skoraj vse “hands on” dejav-
nosti imenujemo eksperimentiranje, čeprav gre le za 
vaje v urjenju raziskovalnih postopkov ali drugih spre-
tnosti.

A nekatere raziskave res temeljijo na eksperimentu. 
Tak eksperiment je premišljeno načrtovana dejavnost, 
ki vključuje tudi kontrolno skupino ali kontrolne po-
skuse. Tu je namen poskusa poiskati zakonitost ali vsaj 
zvezo med  vzrokom in učinkom in s tem potrditi 
neko teorijo. V znanosti pa je pomemben tudi tako 
imenovani “ključni poskus” s katerim skušamo teorijo 
preveriti ali spodbiti. Če  je tak poskus mogoče izvesti, 
je to po filozofu Popperju dober znak, da gre za znan-
stveno teorijo.

Vendar znanost na mnogih področjih napreduje tudi 
brez eksperimentalnih tehnik. V nekaterih naravoslov-
nih vedah pravega poskusa sploh ni mogoče izvesti, ker 
ni mogoče določiti in kontrolirati vseh spremenljivk ali 
ker poskusa ni mogoče izvesti v kontroliranih pogojih 
in časovnih okvirih. Mnogo temeljnih odkritij v astro-
nomiji izhaja iz opazovanja in ne iz eksperimentiranja. 
Kopernik in Kepler sta spremenila naš pogled na sonč-
ni sistem le z uporabo podatkov iz obsežnih in natanč-
nih opazovanj dogajanj na nebu, ne pa z eksperimenti. 

Darwin je zaslovel s svojo teorijo, ki je nastala z raz-
iskovalno metodo, podobno današnjim kvalitativnim 
metodam v družboslovju. Njegova najbolj revolucio-

narna odkritja izhajajo iz opazovanj in sprotnih zapi-
skov, ki vključujejo sklepanja, povezovanja, hipoteze 
in druga razmišljanja o podatkih iz opazovanj. Čeprav 
Darwinova teorija večinoma temelji na induktivni 
metodi, se je zavedal, da le opazovanje brez kreativne-
ga razmišljanja in vključevanje bogatega predznanja 
ne vodi do rezultatov. 

Znanje nastaja po različnih poteh: z opazovanjem, z 
eksperimentiranjem, ali s študijem literature. Na no-
beni od teh poti pa ne gre brez analize, povezovanja, 
iskanja vzorcev, postavljanja hipotez, preigravanja ter 
iskanja odgovor s kreativnim in kritičnim premišljeva-
njem. 

O tem, kako deluje znanost in kako nastaja novo 
znanje, naj bi učenci spoznali pet pristopov:
– pošten poskus, na primer: katera tkanina vpije naj-

več vode, 
– opazovanje v določnem časovnem obdobju, na pri-

mer: kaljenje semen,
– iskanje vzorcev (zakonitosti), na primer: ali se ptice 

hranijo le ob določenem času dneva, 
– določanje in razvrščanje, na primer: katere gobe smo 

nabrali v gozdu,
– poizvedba, na primer: iz česa so narejene plastenke.
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Mit o eksperimentu v znanstvenem 
raziskovanju
Mit je definiran kot tradicionalni pogled ali zgodba, ki je prerasla v legendo, o nekem 
pojavu ali dogodku. Kot tak nas mit lahko zabava, izobražuje in pomaga osmišljati svet. 
verodostojnost mita se utrjuje z njegovo dolgo zgodovino in razširjenostjo. Ko pa se dejstva 
in fikcija mita pomešata, mit zgubi svojo izobraževalno funkcijo in namesto da bi mit svet 
osmišljeval, ga zamegljuje.


