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Istraživanje je dio našeg svakodnevnog života i naših iskustava 
od trenutka kad se rodimo. Ljudi neprestano istražuju svijet oko 
sebe koristeći svoja osjetila i različite načine i medije te pritom stva-
raju svijet svojih doživljaja i iskustava. 

ŠTO JE  
ZNANSTVENO 
ISTRAŽIVANJE?

Na koje još načine 
istražujemo u 

svakodnevnom 
životu? 

Što si ti naučio  
(ili naučila) o sebi i 
svijetu kroz takva 

svakodnevna 
istraživanja?



Istraživati možemo na različite načine:

 ■ Istražujemo sami sebe i svoj unutarnji svijet, razmišljajući  
o svojim doživljajima i stvarima koje smo iskusili;

 ■ Kroz odnose s drugima istražujemo kako se stvaraju 
prijateljstva, ljubavi, kolegijalnost;

 ■ Istražujemo kroz svoja osjetila (vid, sluh, njuh, okus, opip)  
kako bismo utvrdili što nam se sviđa ili ne sviđa, i slično;

 ■ Istražujemo i putem korištenja različitih alata:  
knjiga, časopisa, pretraživača, aplikacija, komunikacije u 
virtualnom svijetu kako bismo dobili informacije o stvarima  
koje nas zanimaju.

Svako naše istraživanje započinje znatiželjom: 

Što će se dogoditi ako...? Što znači ovo? Koja je svrha ovoga?



OSIM ISTRAŽIVANJA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU, POSTOJE 
I ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA. 

Znanstveno istraživanje je aktivan i sustavan proces proučavanja 
nekog predmeta, problema koji nas zanima, s ciljem otkrivanja, tuma-
čenja i pojašnjavanja onoga što istražujemo. Znanstvena istraživanja 
provode se u različitim granama znanosti: u medicini, tehnologiji, druš-
tvenim znanostima, itd. 

U ovom prikazu osvrnut ćemo se samo na istraživanja u društvenim 
znanostima kao što su pedagogija, psihologija, socijalni rad i dr. Riječ 
je o istraživanjima u čijem su fokusu misli, osjećaji, ponašanja i isku-
stva ljudi. 

Znanstvena istraživanja imaju unaprijed određene procedure i način 
na koji se provode - a to je opisano u nacrtu istraživanja. 

Nacrt istraživanja je logička matrica, opis svih ključnih elemenata: 
cilja istraživanja, istraživačkih pitanja, sudionika istraživanja, etičkih 
pitanja* (na koji način ćemo osigurati da je naše istraživanje u najbo-
ljem interesu ljudi koji sudjeluju), metoda prikupljanja podataka (npr. 
upitnici, ankete, intervjui, promatranje) i metoda analize podataka 
(koje metode ćemo koristiti da saznamo što nam podaci koje smo 
prikupili „govore“, odnosno što možemo zaključiti na temelju priku-
pljenih podataka). 

Ključni trenutak u osmišljavanju svakog znanstvenog istraživanja je 
određivanje teme istraživanja, odnosno problema (pitanja) na koji istra-
živanjem želimo dobiti odgovor.

Koja je tema koja 
tebe zanima,  

a volio/voljela bi 
je istražiti putem 

znanstvenog 
istraživanja, 

istražujući iskustva 
i doživljaje ljudi  

oko tebe? 

Što je iz tvoje 
perspektive važno i 

vrijedno istražiti,  
a odnosi se na život 

djece i mladih?

* Istraživači u području društvenih znanosti u istraživanjima koja uključuju djecu i mlade rukovode 
se Etičkim kodeksom u istraživanjima s djecom RH koji je donijelo Vijeće za djecu RH u kojem 
sudjeluju i djeca i mladi.



CILJ 
ISTRAŽIVANJA
- Ono što želimo 
saznati, opisati, 
istražiti, objasniti

ISTRAŽIVAČKA 
PITANJA
- Pobliže definiraju cilj 
kroz sve one elemente 
koje želimo istražiti

ZAKLJUČCI
DAVANJE ODGOVORA NA ISTRAŽIVAČKA PITANJA  

I CILJ ISTRAŽIVANJA

METODE ANALIZE PODATAKA

PODACI  
(BROJEVI, RIJEČI, SLIKE)

Na koji način 
ćemo osigurati 
da istraživanje 

bude sigurno i u 
najboljem interesu 

sudionika?

upitnici

intervjui, 
fokus grupe

promatranje

dokumenti
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Znanstveno istraživanje je formalizirana znatiželja: 

Što ovo iskustvo znači za ljude? Na koji način nešto utječe na ljude? 

Kako ljudi doživljavaju...?

ETIČKA 
PITANJA

SUDIONICI



 ■ Istraživanjima saznajemo činjenice o temama koje nas 
zanimaju; tražimo odgovore na istraživačka pitanja;

 ■ Istraživanjima stvaramo nove teorije, odnosno objašnjenja 
svijeta u kojem živimo, no možemo i potvrđivati ili odbacivati 
(unaprjeđivati) postojeće teorije;

 ■ Istraživanjima stvaramo nova znanja koja će unaprijediti život 
ljudi u nekom području;

 ■ Istraživanjima dolazimo do novih proizvoda (lijekova, tehničkih 
pomagala i sl.) koji pomažu ljudima da žive kvalitetnije.

Prisjeti se nekog 
znanstvenog 

istraživanja 
ili postignuća 

koje ljudima u 
suvremeno vrijeme 
omogućava dobar i 

kvalitetan život. 

Ako se ne možeš 
sjetiti takvog 

istraživanja  
- ISTRAŽI! 

ZAŠTO PROVODIMO 
ZNANSTVENA 
ISTRAŽIVANJA?

Život kakav danas poznajemo rezultat je 

mnogobrojnih znanstvenih istraživanja i dostignuća.



Na koji se način djeca i mladi mogu 
uključiti u znanstvena istraživanja  
u društvenim znanostima?

Djeca i mladi mogu se uključiti u istraživanje na različite načine i u 
različitom opsegu. Najvažnije je da se u istraživanje uključuju svojom 
voljom** (dobrovoljno), na onaj način i u onom opsegu u kojem to 
žele i mogu. 

U svakom trenutku istraživanja, djeca i mladi imaju pravo odustati 
od daljnjeg sudjelovanja u istraživanju, a mogu odlučiti i da ne žele 
da se podaci koji su do tada prikupljeni od njih, koriste u istraživanju. 

Djeca i mladi imaju pravo na pomoć, vođenje i podršku odraslih 
istraživača u procesu istraživanja.

** Za djecu do 14 godina prema Etičkom kodeksu istraživanja s djecom u RH potrebna je 
suglasnost roditelja ili skrbnika za sudjelovanje.

Jesi li već 
sudjelovao/
sudjelovala 
u nekim 
istraživanjima? 
O kakvim se 
istraživanjima 
radilo i koja je bila 
tvoja uloga? Što ti  
se svidjelo? 

Imaš li neku 
preporuku za 
istraživače koji 
istražuju s djecom 
i mladima o tome 
kako bi mogli 
istraživanja  
učiniti boljima?

Znanstveno istraživanje je oblik aktivizma u zajednici.

Aktivnim sudjelovanjem u znanstvenim istraživanjima djeca i mladi  
imaju priliku utjecati na poboljšanje svog svakodnevnog života  

(u školi, gradu, općini, ustanovi u kojoj žive, uslugama kojima se koriste), 
kao i života druge djece i mladih u svojoj zajednici, zemlji,  

na razini Europske unije i šire.



U ODNOSU NA ULOGE
U ODNOSU NA FAZE 

ISTRAŽIVAČKOG PROCESA

 ■ Sudionici istraživanja ili informanti:  
oni koji dijele svoja iskustva, doživljaje, osjećaje i čija 
viđenja pomažu u stvaranju novih znanja

 ■ Konzultanti:  
oni koji savjetuju istraživače o određenim  
temama ili u određenim fazama istraživanja  
(npr. je li neka tema istraživanja relevantna za djecu 
i mlade; kakav je dojam djece i mladih o određenim 
zaključcima istraživača; koje sve sudionike, koju djecu 
i mlade bi se moglo/trebalo uključiti u istraživanje; 
jesu li pitanja u upitniku ili pitanja za fokus grupu 
jasna i razumljiva itd.)

 ■ Su-istraživači:  
oni koji zajedno, uz vođenje odraslih istraživača 
sudjeluju u izradi nacrta istraživanja, provedbi 
istraživanja i kreiranju zaključaka

 ■ Samostalni istraživači: 
oni koji su inicijatori ili ravnopravni partneri u 
istraživačkom procesu u cijelom njegovom tijeku, 
uz sudjelovanje odraslih istraživača ili uz odrasle 
istraživače kao konzultante

 ■ Promotori rezultata istraživanja:  
oni koji u javnosti i među svojim vršnjacima 
i odraslima u svojim zajednicama, govore o 
rezultatima i zaključcima istraživanja.

Izrada nacrta istraživanja:  
biti konzultanti istraživačima i 
savjetovati ih u odabiru teme, 
definiranju cilja i istraživačkih 
pitanja, sudionika istraživanja, 
kao i predložiti metode 
prikupljanja podataka te načine 
na koji bi se podaci mogli 
analizirati (npr. što bi pritom bilo 
važno uzeti u obzir, sukladno 
svojim prethodnim znanjima). 

Provedba istraživanja:  
biti aktivni sudionici, provoditi 
istraživanje sa svojim vršnjacima 
i odraslima, sudjelovati u analizi 
podataka i kreiranju zaključaka.

Rasprava o rezultatima i 
zaključcima istraživanja: 
raspravljati i validirati (potvrditi) 
ili dopuniti (ponuditi svoje 
viđenje) rezultata i zaključaka 
te na taj način doprinijeti 
cjelovitijem shvaćanju problema 
koji se istraživao. 

Djeca i mladi mogu sudjelovati u znanstvenim istraživanjima na sljedeće načine,  
odnosno kroz sljedeće uloge:



Praktične smjernice za uključivanje  
djece i mladih u istraživanja

ZA ISTRAŽIVAČE

››	 Istraživanje s djecom i mladima odrasle istraživače stavlja u novu poziciju: poziciju istinske 
zainteresiranosti za razumijevanje dječjeg mišljenja i perspektive, kao i poticanja sudjelovanja 
djece i mladih u istraživanju, ali i šire, na razini društva. Istraživač je prije svega osoba koju 
zanimaju iskustva i doživljaji djece i mladih te stručnjak koji želi s djecom i mladima razvijati i 
provoditi znanstveno istraživanje. 

››	 Aktivnim uključivanjem djece i mladih u znanstvena istraživanja istraživači potiču i razvijaju 
kompetencije djece i mladih za participaciju u svakodnevnom životu. Mogu ih poučiti 
kritičkom promatranju svakodnevice, praktičnoj primjeni rezultata i zaključaka istraživanja kao 
i etičkim vrijednostima.

››	 Sudjelovanje djece i mladih u istraživanju mora za njih, kao i za sve uključene, biti dobrovoljno 
i sigurno te u skladu s važećim etičkim kodeksima istraživanja s djecom. Važno je da 
znanstvena istraživanja po mogućnosti budu inkluzivna, odnosno da se omogući sudjelovanje 
različitim skupinama djece i mladih sukladno njihovim karakteristikama i mogućnostima.

››	 Svojim uključivanjem u znanstveno istraživanje, djeca daju svoje povjerenje istraživačima, kao 
i svoja iskustva, osjećaje i razmišljanja o stvarima koje su im važne. 

››	 Odgovornost je istraživača da se temeljem toga zalažu za pozitivne promjene i unapređenje 
kvalitete svakodnevnog života djece i mladih. Znanstvena istraživanja mogu omogućiti da se 
„čuje glas djece i mladih“. 

››	 Znanstveno istraživanje koje uključuje djecu i mlade, a s obzirom na njihovu ulogu u 
istraživanju, podrazumijeva pomnu pripremu istraživača: istraživači trebaju promisliti kako će 
kreirati nacrt istraživanja, kako će komunicirati i raditi s djecom i mladima te kako će provesti 
samo istraživanje - od prikupljanja podataka, analize do zaključaka.



ZA DJECU

››	 Imaš pravo na sve važne informacije vezane uz tvoje sudjelovanje u znanstvenom 
istraživanju: o kakvom se istraživanju radi, tko ga provodi, koja će biti tvoja uloga,  
koliko vremena i kakav tip posla će to zahtijevati od tebe.

››	 Ove informacije pomoći će ti da odlučiš ŽELIŠ li sudjelovati u znanstvenom istraživanju,  
U KOJEM OPSEGU (vremenski i kroz tvoj doprinos) i NA KOJI NAČIN (kao sudionik,  
konzultant i dr.)

››	 U svakom trenutku možeš odustati od sudjelovanja u istraživanju, no istraživačima će biti 
važno da im ukratko pojasniš zbog kojih razloga odustaješ kako bi mogli poboljšati uvjete 
sudjelovanja u istraživanju za drugu djecu.

››	 Imaš pravo na podršku i vođenje od strane odraslih, iskusnijih istraživača, kao i na 
pojašnjenja, znanja i vještine u odnosu na teme i način istraživanja. 

››	 Imaš pravo na uvid u rezultate i zaključke istraživanja. 

››	 Imaš pravo na povratnu informaciju od istraživača u odnosu na tvoje sudjelovanje u  
istraživanju, kao i na to što se poduzelo nakon istraživanja, odnosno kako se rezultati i 
zaključci namjeravaju koristiti.

››	 Imaš mogućnost podijeliti rezultate i zaključke istraživanja sa svojim vršnjacima i odraslima  
u svojoj zajednici. 

››	 Sudjelovanje u istraživanju može poboljšati tvoje razne vještine poput kritičkog razmišljanja, 
planiranja, organizacijskih vještina, komunikacijskih vještina te vještine zaključivanja i pisanja  
ili izvještavanja. 




