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Ludányi Lajos 

Amikor a „feleltető gépet” nem feleltetésre 
használjuk 

A legtöbb aktív táblához telepíthető egy interaktív feleltető rendszer 
(szavazórendszer), amely a válaszokon kívül méri a válasz 
beérkezéséig eltelt időt is. Ezek az időtartamok segítségünkre lehetnek 
a tudás mélységének feltárásában. 
A kémiatanítás Bermuda-háromszögének tekinthető a makro-
szubmikro-szimbólum rendszer által határolt háromszög (Tóth, 2000). 
A kémia egyszerre három szinten írja le a világot: a szemmel látható 
világ szintjén (makroszint), egy modellrendszer segítségével az 
atomok, molekulák szintjén (szubmikroszint) és mindezt egy speciális 
jelölésrendszerrel (szimbólumszint). A három szint közötti váltás teszi 
lehetővé, hogy például egy reakcióegyenlet láttán modellezni tudjuk 
azt, hogy atomi szinten mi történik, és ugyanakkor el tudjuk képzelni, 
hogy ennek a reakciónak a valóságban történő lejátszódásakor mit is 
tapasztalhatnánk. Egy kémiában jártas személy számára természetes 
folyamat az, hogy mindhárom szinten értelmezni tudja a folyamatokat, 
és folyamatosan váltani képes a három szint között, míg a diákok 
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számára ez komoly kihívás (Johnstone, 2000). Hogy diákjaink számára 
az egyes szintek között mennyire sikeres a váltás, azt nem csupán az 
ezt felmérő kérdésre adott helyes válaszok aránya jellemezheti, hanem 
a válaszadás sebessége is. Minél gyorsabban születik meg a helyes 
válasz, annál sikeresebben hívható elő a diák fogalmi rendszerében az 
adott kapcsolat. Vizsgálatom során éltem azzal az egyszerűsítéssel, 
hogy a fogalom rögzülését a hosszú távú memóriában (számítógépes 
hasonlattal élve) „egyetlen cím” alatt tárolódónak fogtam fel, annak 
ellenére, hogy a modern orvosi képalkotási módszerek egyértelművé 
tették, hogy ez nem igaz. Macskák tanulásának vizsgálatakor például 
kiderült, hogy egy geometriai forma felismerése esetén a macska 
agyában szétszórtan, mintegy ötmillió sejtből váltódott ki válasz a 
tanulással kapcsolatosan. De az emberi tanulás esetében is a p és a b 
betű megkülönböztetéséhez szükséges képesség huszonkét, egymástól 
igen távol eső hely aktiválásával történik (Gopnik, 2009). Nyilvánvaló, 
hogy meg kell különböztetni egy fogalom tárolódásának fizikai 
megvalósulását az agyban (neuronhálózat) és a fogalom kapcsolat-
rendszere felépülésének modelljét (kognitív struktúra). Bár egy adott 
fogalom megalkotásához szükséges alkotók különböző agyi területek-
ről származnak, az adott kérdésre adott válaszadás ideje mégis 
jellemzést adhat a kapcsolatrendszer fejlettségéről. Minél rövidebb idő 
alatt következik be a helyes válasz a kognitív struktúra segítségével, 
annál „kijártabb”, többször használatos a megoldási útvonal a 
valóságos neuronhálózatban is.  
Felmérésem során a kémiai fogalmak képi és szöveges reprezentánsai 
közötti válaszidőt vizsgáltam, és ebből próbáltam következtetéseket 
levonni arra, hogy a már említett „háromszög” csúcsai közötti 
kapcsolatok milyen erősek. Gyorsabb válaszadás erősebb kapcsolatot 
feltételez. A mérést 7 iskola 494, 12-18 éves diákjának bevonásával 
végeztem, a 2017/18-as tanév során. A felmérésben való részvétel 
önkéntes volt és névtelenül történt. 

A módszer 

A válaszidővel (reakcióidővel) kapcsolatos vizsgálatok mindegyike a 
számítógéphez kapcsolódó, nagy pontosságú időmérést használja. A 
felmérésemet arra építettem, hogy az iskolák jó részében található 
szavazógépek mindegyike méri a válaszadás idejét, illetve beállítható 
rajtuk a válaszok időkorlátja is. Én az ActiveInspire, digitális táblával 
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összekapcsolt, alfanumerikus billentyűzetű szavazórendszerét 
használtam.  
Az aktív táblán számozott ábrák jelentek meg egy fogalommal 
kapcsolatban. Kellő időt hagytam arra, hogy az ábrákkal kapcsolatos 
képzetek aktiválódjanak a tanulók agyában, betöltődjenek a 
munkamemóriába. Ezt követően megjelent a kivetítőn az ábrákkal 
kapcsolatos kifejezés, ábra, és a felmérésben résztvevőnek azt a számot 
kellett válaszként bevinni a billentyűzeten, amelyik ábrára ez szerintük 
vonatkozott. Ugyanez visszafelé is megtörtént, például egy középen 
látható képlethez kellett a megjelenő alakzatokból kiválasztani a neki 
megfelelőt. A számítógép azt az időt mérte, ami a kérdés felvillanásától 
a válasz beérkezéséig tartott. Egyidejűleg négy fogalom, ábra jelent 
meg a táblán; az előfelmérés tapasztalatai alapján ennyi egységet képes 
kezelni egy átlagos tanuló munkamemóriája. Az alábbi két ábra a 
felmérés két kérdését mutatja be: 

 
Az első táblaképen a négy molekulaalakzat látszott, és később jelent 
meg kérdésként középen a CH4 képlet, míg a felmérés későbbi 
szakaszában, az újabb kérdésnél a CH4 felirat látszódott, majd ezt 
követően jelent meg a négy molekulaalakzat. Jelen esetben az volt a 
kutatási kérdés, hogy vajon a molekulaszerkezetről a képlethez való 
eljutás ideje ugyanolyan időtartamú-e, mint a képlet alapján a 
megfelelő molekulaszerkezet kiválasztása? 
A felmérés 11 kérdése kiterjedt olyan kérdéskörre is, hogy a diákok 
mennyire kötődnek a tankönyvi ábrák hivatalos jelölésrendszeréhez, 
képesek-e elvonatkoztatni, ha más színkóddal, vagy csak 
kétdimenziósan jelenítünk meg például egy reakciót; vagy ugyanazon 
fogalom esetén milyen népszerűséget élvez annak makro-, molekuláris 
vagy szimbólumszintű megjelenítése. 
A válaszadáshoz két gomb egymást követő megnyomása kellett (a 
válasz kódja és a „Küldés”), ami sajnos a kelleténél bonyolultabbá tette 
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a mérést. A szoftver az órajelet egy tizedes pontossággal jelenítette 
meg. Ez a pontosság elégséges, hiszen a válaszadás idejét olyan 
tényezők befolyásolták, akár több másodperces eltéréseket okozva, 
mint a beviteli mód (hány ujjal dolgozott a tanuló), testhelyzet (kézben 
a készüléke vagy a padon), téves gombnyomás javítása stb. A közel 
harmincperces felmérés ideje alatt nem lehetett elvárni, hogy 
ugyanazon mozdulatsorral történjen a bevitel, ezért az abszolút 
válaszidők semmiképpen nem használhatók fel közvetlenül 
értékelésre. Másik probléma a memóriaeffektus, azaz hogy az egymás 
utáni kérdések nem származhattak ugyanazon témakörből, hiszen azok 
egy része már betöltődött a memóriába korábban. Hogy minden 
fogalom kötődését zavarmentesen lehessen vizsgálni, a memóriából el 
kell tüntetni a korábbi kérdés esetleges kapcsolatait. A 
„memóriatörlésre” népszerű sportlogók, rajzfilmfigurák, ételek, ismert 
festmények képnégyeseire történő rákérdezés volt a célravezető. A 
felmérés releváns kérdései és ezek a „törlő” kérdések váltva követték 
egymást. A memóriaeffektus elkerülésén túl ez arra is alkalmas volt, 
hogy már „bejáratott”, a napi rutinhoz kötődött reakcióidőkre adjon 
felvilágosítást. Ezek a többnyire kommerciális ikonokhoz, jelképekhez 
kötődő reakcióidők referenciaként szerepelnek a feldolgozás során. 
A felsorolt problémák miatt a kiértékeléskor a relatív reakcióidőt 
kellett figyelembe venni. A tanuló 18 válaszának reakcióidejéből került 
megállapításra az átlagos reakcióidő (ÁR). Az átlagos reakcióidőből az 
adott kérdésre adott válasz reakcióidejének kivonása után az így 
kapott különbség és az átlagos reakcióidő hányadosa adja meg a relatív 
reakcióidőt (RR).  

 
 A formula számlálójában szereplő két időtartam felcserélése az emberi 
szemléletmód beállítódása miatt szükséges. Ez ugyanis azt sugallja, 
hogy minél nagyobb pozitív értéket kapunk, annál gyorsabban 
válaszolt a diák; ennélfogva a negatív értékek az átlagos válaszidőhöz 
képest történő késésére utalnak.  Az átlagos reakcióidő kiszámolásakor 
kihagyásra kerültek a 20 másodpercet meghaladó reakcióidők. Ennyi 
idő nem szükséges a válasz megadásához, és ezeknél az eseteknél 
többnyire valami technikai malőr történt. 
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A felmérés érdekesebb eredményei 

A felmérés során rákérdeztem a válaszadó nemére, korára, a kémia 
tantárgyhoz fűződő attitűdjére. A kedveltség megállapításához 4-es 
fokozatú skálát használtam, ahol a négyes fokozat a nagyon kedveli, az 
egyes fokozat pedig a nagyon elutasító állapotot jelképezte. A négyes 
skála használatával nem lehetett semleges állapotot felvenni a kérdés 
megválaszolásakor. 
A kémia kedveltsége a kezdeti, 7. évfolyamos 3,16 pontos elég jó 
megítélésről a középiskolai évek végére az inkább nem kedvelt térfélre 
kerül át, 2,28-as értékkel. A diákok részéről minden évben kicsit romlik 
a tantárgy megítélése. Még akkor is tart ez a tendencia, mikor már nem 
is szerepel a tanított tantárgyak között a kémia. 

 
Ha külön vizsgáljuk a fiúk és lányok esetében a kémia tantárgy 
megítélését, a két görbét hasonló lefutásúnak találjuk: 
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A módszer bemutatásánál már példaként említett négy 
molekulaalakzatból a CH4 képlet megtalálásához szükséges idő a 
következő volt: 
 

Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Helyes válaszok %-a 58,5 78,8 81,5 81,5 86,2 81,7 
Relatív reakcióidő -0,099 -0,026 0,026 -0,170 0,023 0,054 

 
Látható, hogy a meghatározás sikeressége a 8. évfolyamtól kezdve 
körülbelül 80%-os. Ugyanakkor a felismerés sebességében az látszik, 
hogy évről évre javul a modell ismertsége, de 10. évfolyamon történik 
egy nagy visszaesés. Ugyanolyan a helyes válaszok százaléka 9. és 10. 
évfolyamon, de jóval tovább tart megtalálni a jó választ a 10.-eseknek. 
Ez egyelőre magyarázatra szorul, hiszen a szerves kémia tantárgy 
alapmolekulájaként tekintünk a metánra, és ekkor várnánk talán a 
legpozitívabb RR értéket. Ugyanakkor az is látszik, hogy a válaszadás 
ideje az iskolai évek végére a pozitív sávba kerül, ami azt jelenti, hogy 
az átlagos válaszadásuknál öt százalékkal gyorsabban találták meg a 
helyes választ.  
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A visszafelé tartó folyamat, azaz amikor a CH4 képletből kiindulva 
kellett kiválasztani a lehetséges négy molekulamodellből a metánét, a 
következő eredményt adta: 
 

Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Helyes válaszok %-a 64,0 74,7 96,2 87,9 90,6 86,4 
Relatív reakcióidő 0,132 0,195 0,294 0,114 0,153 0,186 

 
Láthatóan sokkal sikeresebben történik meg a metán képletéből 
kiindulva a modell megtalálása, mint azt a korábbi esetben mértem. 

 

 
Az eredmény azzal magyarázható, hogy először a képletet tanulták meg 
a diákok, és ehhez kapcsolták később a neki megfelelő modellt. 
Tanulásmódszertani vizsgálatok eredménye, hogy a legelőször 
megismert képlet-modell kapcsolatok a legmélyebbek (Bethge és 
Niedderer, 1996).  Ez a képlet→szimbólum útvonal a természetes az 
oktatásunkban, és nem a modellből vezetjük le a képletet. Ennélfogva a 
diákok gyorsabban érték el a megfelelő információt, hiszen az 
agyukban a képlet láttán felidéződhetett a neki megfelelő molekula-

CH4 képletből a hozzátartozó molekulamodell kiválasztása

0

20

40

60

80

100

120

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Évfolyam

He
ly

es
en

 v
ál

as
zo

ló
k 

%
-a

Relatív Reakcióidő évfolyamonként
-CH4 képletből a molekulamodell kiválasztása-

0

0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35

7. 8. 9. 10. 11. 12.

RR



 328                                                                                                                                     Műhely 

modell. Ellenkező esetben a négy molekulamodellből kiindulva 
valószínűleg a később megjelenő képlet alapján próbáltak illeszkedést 
találni, mintsem mindegyik modellhez megjelenhettek volna 
reprezentánsok a tanulók munkamemóriájában. 
Ugyanakkor felfedezhető a megoldáshoz vezető útvonal abban, hogy 
miként történt a legtöbb rontás. A megjelenő CH4 képletből az egyetlen, 
elsőre érzékelhető számadat a hidrogénatomok négyes kitevője. Ebből 
többen jutottak arra a helytelen következtetésre, hogy a probléma 
megoldása az, ha olyan molekulamodellt találunk, amely négy gömböt 
tartalmaz. Így az AX3E modell volt a helyes választ követő 
legnépszerűbb rossz válasz.  
 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
AX3E válaszok %-a 20,7 13.8 14.8 11,1 5,7 7,0 
Relatív reakcióidő -0,383 0,20 0,0250 -0,146 -0,156 0,079 
RR eltérése a helyes 
válaszadókétól 0,284 -0,226 0,001 -0,024 0,179 -0,025 

 
Mint látható, a helyes és a rossz válaszok közötti válaszadás sebessége 
között nincs egyértelmű összefüggés. Azaz nem igazolódik az a 
feltételezés, hogy a rossz választ adók „gyorsan rávágták a választ”, 
ezért rontottak (pozitív eltérés mutatkozna az RR értékek eltérése 
sorban); vagy éppen többet is gondolkodtak, mivel nem tudták 
biztosan (ez esetben végig negatív értékű eltérés mutatkozna az RR 
értékek eltérése sorban). A hat évfolyamból három esetben a helytelen 
válaszok megadása gyakorlatilag ugyanazon sebességgel történt (9.; 
10.; 12.) mint a jó válaszokra történő válaszadás. 
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Ugyanakkor nem felejtkezhetünk el arról a tényről sem, hogy az első 
ilyen feladat, amelyben a vegyület és modelljének felismerése történt, 
előhívta, aktivizálta a tanuló agyában a megoldáshoz szükséges 
lépéseket. Bár a második ilyen típusú kérdés csak átlagosan két perccel 
később hangzott el − közben ugyanis volt egy „memóriatörlő” kérdés is 
−, de az aktívvá vált tudás hamarabb jutott érvényre. Ez utóbbi 
feltételezést bizonyítja, hogy az utolsó ilyen típusú kérdésre az előzetes 
várakozást felülmúlóan sok sikeres válasz született, nagyon jó 
reakcióidőkkel. Ez a négy képernyőn látható modell közül a megjelenő 
PH5 képlethez tartozónak a kiválasztása volt. A vegyület hipotetikus, 
nagy valószínűséggel ismeretlen a diákok előtt, de a már bejáratott 
módszerük − a központi atomhoz tartozó ligandumok számlálása − 
vezethetett eredményre. 

 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
PH5-re adott helyes 
válaszok %-a 81,1 93,1 93,7 91,1 96,6 97,3 

Relatív reakcióidő 0,046 0,156 0,074 0,082 1,90 0,143 
 

RR eltérése a helyes válaszadóékétól AX3E rossz válasz esetében
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Következtetések 

A mentális folyamatok reakcióidejének meghatározása a 70-es évek óta 
ismert módszer (Donders, 1969). A természettudományok oktatásával 
kapcsolatban eddig nem jelentek meg ilyen jellegű kutatással 
kapcsolatos eredmények. Jelen vizsgálat ebből a szempontból úttörő 
jelentőségű. Ugyanakkor láthatóvá vált a mérés során, hogy a 
reakcióidők vizsgálata sokkal precízebb laboratóriumi körülményeket 
igényel ahhoz, hogy valóban megbízható eredményekhez jussunk. Az 
eredmények viszont tanulságosak lehetnek a pedagógusok számára, 
hiszen megismerhetik, hogy tanítványaik esetében mekkora mentális 
befektetéssel jár tantárgyának egyes fogalmai közti váltás. 
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Szabó Bence Farkas 

Izomorf kérdések hatása az „egymás tanítása” (peer 
instruction) módszer hatékonyságára 

A 21. században az oktatással szemben támasztott igények változása az 
oktatási módszerek fejlesztését követeli meg. Ezt az elvárást mintegy 
kiegészíti a gyermekek körül folyamatosan egyre ingergazdagabbá váló 
környezet, ahol az ingerek minősége is nagyban megváltozott a 
különböző mobileszközök térhódításával. Ezeket az igényeket 
tanulóközpontú konstruktivista módszerekkel tudjuk kielégíteni, ahol 
a tevékenységek interaktívak és azonnali visszacsatolásra adnak 
lehetőséget. A Mazur-féle „egymás tanítása” egy a szakirodalomban 
megtalálható módszerek közül, amely e célok elérésében segítséget 
adhat. 
A Mazur-féle „egymás tanítása” módszert a Harvard Egyetem 
fizikaprofesszora, Eric Mazur dolgozta ki, hogy hallgatói alaposabban 
megértsék az órái során elsajátítandó új fogalmakat. A módszer olyan 
sikeresnek bizonyult, hogy a szemeszter végi vizsgát sikeresen teljesítő 
hallgatók száma megduplázódott a professzor kurzusain (Crouch & 
Mazur, 2001). Ezt követően a módszer széles nemzetközi érdeklődésre 
tett szert egyetemi körökben, első körben fizika tantárgyból, ami aztán 
bővült az informatika, matematika és biológia területeivel. 
A kidolgozást követően, az „egymás tanítása” létjogosultságáról, más 
tantárgyak során való alkalmazásáról és a módszer egyes lépéseinek 
fontosságáról és finomításáról szóló munkák jelentek meg. A módszer 
lépéseiről és a nemzetközi szakirodalom áttekintéséről magyarul 




