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Rubrika “Mislil sem, da je Zemlja ploščata” obstaja 
že od samega začetka izhajanja Naravoslovne solni-
ce. Zato je morda čas, da mlajšim bralcem ponovno 
utemeljimo smisel predstavljanja napačnih pojmov 
ali naivnih terorij, ki nastajajo spontano iz potrebe po 
osmišljanju in razumevanju dogajanj v naravi in dru-
gih pojavov, ki jih sicer razlaga naravoslovje. 
Razlikovanje med šolskim znanjem in osebnim zna-
njem se je pojavilo z novo paradigmo učenja in pou-
čevanja, ki so jo oblikovale konstruktivistične teorije. 
Šolsko znanje naj bi sledilo tako imenovani normalni 
znanosti z lastnim epistemološkim razvojem. Osebno 
znanje pa naj bi bilo produkt lastne aktivnosti povezo-
vanja in asmiliranja informacij, ki so nastale iz lastnih 
izkušenj ali v socialnem krogu, na primer v šoli. Funkci-
ja pouka ali učenja naravoslovja naj bi bila prenos nor-
malne znanosti oziroma njenega dela, ki ga opredeljuje 
učni načrt, v osebno znanje. Da ne gre le za transmisijo 
ali preprosto prelitje znanja iz učbenika ali razlage učite-
lja v učenčev spomin, so opozorili kognitivni psihologi. 
Dokazi za to so napačna razumevanja, ki so jih odkrili 
tudi pri skupinah, ki se sistematično izobražujejo vrsto 
let, na primer učitelji naravoslovja. 
Učenje zaznamuje vrsta miselnih operacij, ki skušajo 
nove podatke povezati v obstoječo strukturo znanja. Z 
mnogimi raziskavami, ki so zlasti na področju naravo-
slovnega izobraževanja potekale nekaj zadnjih desetletij, 
so se pojavili novi pojmi: naivne zamisli ali naivne razla-
ge, alternativni pojmi, napačni pojmi (ang. misconcep-
tion) in naivne teorije. V drugačni luči pa se obravnava 
tudi pojem zdrava pamet (ang. common sense).
Ta razkorak ali vrzel med šolskim znanjem, ki je že 
spedagogizirana znanost (predelana z namenom eno-
stavnejšega prenosa), in osebnim razumevanjem, je 
poleg psiholoških razlag lažje razumljiva tudi z vidika 
sodobnih teorij razvoja znanosti. 
Znanstvene teorije nastajajo in se razvijajo v konku-
renčnem okolju znotraj znanstvene skupnosti. Teorija, 
ki prevlada, ima v določenem obdobju največjo razla-
galno moč, kar pomeni, da uspešno razlaga tudi po-
jave, ki jih konkurenčne – starejše teorije niso zajele. 
Nova teorija postane del normalne znanosti šele, ko 
jo sprejme znanstvena skupnost z vsem svojim apara-

tom preverjanja in potrjevanja. Na tak način v okolju 
tekmovalnosti, pogajanj, usklajevanja in dogovorov 
nastajajo znanstvene resnice. 
Tako kot znanstvene teorije naj bi nastajalo tudi oseb-
no znanje. V osebni konstrukciji znanja naj bi zamisel 
z največjo razlagalno močjo prevladala nad ostalimi in 
se utrdila. Starejše ali konkurenčne zamisli se z novo 
zamenjajo ali pa preoblikujejo v skladu z novo razlago. 
Na tej teoriji temeljijo učne strategije, kjer se soočijo 
obstoječe razlage, pogosto napačne ali vsaj parcialne z 
novo razlago, ki jo v presojo ponudi učitelj. Kako in 
kakšno novo razlago ponudi učitelj, pa je precej od-
visno od tega, koliko dobro pozna, kakšne so naivne, 
alternativne ali papolnoma napačne razlage učencev.

Zakaj rubrika “Mislil sem …”

Slika: Nuerenberški lijak je že nekaj stoletij star satirični 
prikaz, da učenje in poučevanje ni kar nalivanje znanja v 
prazno glavo.


