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Dobóné Tarai Éva 
 

Láthatóvá tenni az árulkodó jeleket 
Nyílt végű kérdésekre adott válaszok – tévképzetek – képi 

megjelenítés - tudásszerkezet 
 

Bevezetés 

A tanórai szóbeli feleletekben, írásbeli dolgozatok nyílt végű kérdéseire 
adott válaszaiban gyakran feltűnnek olyan furcsaságok, amelyeket 
egyszerűen hibás megoldásként értékelnek a tanárok. Sok esetben 
azonban hasznos, ha alaposabb vizsgálatnak vetjük alá a szokatlan 
megfogalmazásokat, mert gyakran tévképzetek bújnak meg a háttérben. 
A kifejezés az információelmélet, a tudományfilozófia, a nyelvelmélet, a 
szociálpszichológia és más tudományterületek eredményei által 
kialakult és a kognitív pszichológia talaján gyökerező konstruktív 
pedagógia által használt elnevezés. Kissé eltérő tartalommal 
gyermektudományos elméletként, alternatív gondolkodási keretként 
tekintve a hibás tanulói válaszokra, mindegyik elnevezés azt sugallja, 
hogy a tanuló elképzelése az adott fogalomról, eltér a tudományos 
szóhasználattól. Ennek hátterében pedig nem kizárólag egyetlen 
fogalom hibás rögzítéséről, hiányos megértéséről, tévképzetek 
kialakulásáról van szó, hanem sok esetben a témához tartozó teljes 
fogalmi hálózat nem megfelelő kapcsolatrendszeréről és a fogalmak 
helytelen egymásra épüléséről. Ha rendelkezésünkre állnak olyan 
módszerek és eszközök, amelyek segítségével képi formában meg 
tudjuk jeleníteni a diákok fogalmi hálózatát és az általuk bejárt tanulási 
utakat, könnyebb megértenünk, hogy mi okoz tanítványaink számára 
tanulási nehézséget egy adott témakörben. Ennek ismeretében 
segítséget nyújthatunk nekik az értelmes tanulásban („meaningful 
learning”, Ausubel, 1963). 

A tudásszerkezet képi megjelenítése 

Számos eszköz áll rendelkezésünkre a tudásszerkezet ábrázolására. 
Tanórán is használható a fogalmi térkép, ami egy témakör fogalmainak 
hálózatát vagy egy-egy tanuló tudásreprezentációját is bemutathatja 
(Kiss és Tóth, 2002). A Galois-gráfok (Takács, 1997, 2000) is az egyes 
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diákok tudásszerkezetének ábrázolására alkalmasak, de elsősorban 
elméleti jelentőségűek és a didaktikai kutatásokban alkalmazható 
eszközök. Valószínűségi elemeket is figyelembe vesz a tudástérelmélet 
(Knowledge Space Theory), amely egy olyan többdimenziós modell, ami 
alkalmas a tudásszerkezet bemutatására (Taagepera és mtsai, 1997; 
Doignon és Falmagne, 1999; Tóth, 2005, 2006, 2012; Dobóné; 2008; 
Tóth és Sebestyén, 2009). A fenomenográfiával kombinált 
tudástérelmélet (Tóth és Ludányi 2007a, 2007b) szintén alkalmas a 
nyílt végű kérdések értékelésére, de itt a csoport tudásszerkezetét nem 
egy szakértői tudásszerkezethez viszonyítják, hanem a diákok 
válaszaiból képzett kategóriákból adódó tudásszerkezettel vetik össze. 
Ezen eljárások közvetlen, tanórai felhasználása nem megoldott, de a 
didaktikai kutatásoknak fontos elemei, mert a tanulási utak és az 
úgynevezett kritikus feladatok meghatározásának eszközei lehetnek. A 
kritikus feladat egy adott tudástérben az a fogalom, amit a tanulócsoport 
jelentős része biztosan elsajátított, ahonnan a tanítási, tanulási folyamat 
folytatható. Egyszerűen használható és gyors adatgyűjtést tesz lehetővé 
a szóasszociációs módszer. Lényege, hogy egy témakörben megadott 
hívószavakra adott idő alatt milyen és hány fogalomra asszociálnak a 
tanulók. A közös válaszszavak mutatják meg a hívószavak közötti 
kapcsolatok erősségét. A felsorolásokban és a kapcsolatokban 
esetenként tévképzetekre utaló kifejezések is megjelennek. (Cardellini, 
2008; Nakiboglu, 2008; Kluknavszky és Tóth, 2009; Tóth és Sójáné, 
2012; Kádár és Farsang, 2012, 2014). 

Újabb lehetőségek a tudásszerkezet képi megjelenítésére 

Vizsgálataimban nyílt végű kérdésekre adott szöveges válaszokat 
elemeztem olyan témákban, amelyek egyrészt a NAT környezetismeret, 
természetismeret vagy kémia tantárgy témaköreiben szerepelnek, 
másrészt annyira ismert jelenségek, hogy a hétköznapi életben biztosan 
találkoztak már velük a tanulók és valamilyen szintű előzetes tudással, 
tapasztalattal és magyarázó elvekkel rendelkeznek velük kapcsolatban. 
Az utóbbi feltételezés alapján azt vártam, hogy ha magyarázatuk van egy 
hétköznapi jelenségre vonatkozóan, előfordulhat, hogy a magyarázatok 
között tévképzetek is megjelennek. Terjedelmi korlátok miatt a vizsgálat 
teljes leírása helyett most csak az elemzés során kialakított két, saját 
fejlesztésű vizualizációs módszeremet fogom bemutatni a rozsda, 
rozsdásodás témával kapcsolatban. A 7-12. évfolyamon tanuló (N = 500) 
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általános iskolába, hatosztályos gimnáziumba vagy szakgimnáziumba 
járó diákoknak – egyebek mellett – a következő kérdésre kellett 
szöveges választ adniuk: „Miért és hogyan alakul ki a vastárgyak 
felszínén a rozsda?” A válaszok tartalmi és mennyiségi elemzését 
elvégezve tértem rá az eredmények képi megjelenítésére. Részben a fent 
bemutatott lehetőségeket alkalmaztam, majd próbáltam egyedi 
módszereket is kifejleszteni. 

1. Összehasonlítás szakértői gondolati térképpel (fogalmi hálóval) 

A módszer leírása 

Első lépésként összegyűjtjük azokat a fogalmakat, amelyeket a kérdésre 
válaszolva a diákok jellemzően említenek. Statisztikai elemzésre 
alkalmas adatokká alakítjuk őket, elvégezzük a megfelelő statisztikai 
próbákat és a kapott eredményekből megrajzoljuk a fogalmi hálót. 
Megállapítható adatok (nominális változók) esetén a változók közötti 
összefüggések vizsgálatára alkalmas a kereszttábla-elemzés (χ2 khi-
négyzet-próba), amely megmutatja, hogy van-e kapcsolat a változók 
között. Esetünkben változóknak tekinthetjük egy dolgozatban egy 
fogalom vagy jelenség magyarázatakor kapott szöveges válaszokban 
említett fogalmakat. Például, ha a rozsdásodás folyamatának 
értelmezése volt a kérdés, a válaszokban előfordulhatnak a korrózió, víz, 
vas-oxid, oxidáció stb. fogalmak. Ezeket tekintjük változóknak. A 
fogalmak lehetséges kombinációjából és a válaszkategóriák páronkénti 
együttes előfordulásának gyakoriságából kiszámíthatók az asszociációs 
együtthatók. Ezek értékei mutatják meg, hogy van-e kapcsolat a két 
megállapítható változó említése között. Ha nincs kapcsolat – ez volt a 
null-hipotézisünk –, ezt a feltevést elvetjük, tehát nem véletlenszerű, 
hogy egyik vagy másik fogalmat a tanuló használja a válaszában 
(részletesen l. Falus, és Ollé, 2000; Kemény és mtsai. 2021). Ha a próba 
értéke nem nulla, ezek szerint van kapcsolat az együtt említett fogalmak 
között, más szóval, a rozsdásodás kifejezésből asszociáltak a vízre, 
korrózióra, vas-oxidra stb. Az, hogy melyiket vagy melyeket írja le a 
válaszában a tanuló, nem függvényszerű kapcsolatban állnak a 
rozsdásodással, hanem előfordulásuk úgynevezett sztochasztikus 
modellel írható le. Ilyen esetben a változók közötti összefüggések 
erősségét a Cramer’s V-próbával számíthatjuk ki a következő módon: 
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ahol:  
Φc: a Cramer’s V értéke 
χ2: a Khi-négyzet próba eredménye 
N: a vizsgált minta elemszáma 
k: a Khi-négyzet próba kereszttáblájában lehetséges kombinációk közül 
mennyi a kisebb (pl. ha négyféle kombináció szerepelhet a 
kereszttáblában, de van olyan sor, amelyiknél csak három oszlopban van 
válaszadó, akkor a négy közül a három a kisebb, tehát k = 3). 
A nehézkesnek tűnő számítások szerencsére a Microsoft Excel megfelelő 
függvényével vagy az SPSS statisztikai program segítségével 
meggyorsíthatók, de a válaszokban szereplő fogalmak adatokká 
alakítását (számokat rendelve az egyes fogalmakhoz) nem kerülhetjük 
el. 
A kapott érték értelmezése az 1. ábrán látható. 
 

Cramer’s V-próba (Φc) A kapcsolat erőssége Jelölés 

0,00-0,30 gyenge  

0.30-0,70 közepesen erős  

0,70-1,00 erős  
1. ábra. A fogalmak közötti kapcsolat erősségének jellemzése a Cramer’s V-

próba eredményével 
 

A következő lépés egy szakértői gondolati háló elkészítése, ahol a 
fogalmakat jelző címkék (csúcsok) közötti összekötő vonalak (élek) a 
fogalmak között fennálló kapcsolatokat jelzik (2. ábra). Vastagságukkal 
a kapcsolat erősségét is szemléltethetjük. A gondolati térképek 
készítéséhez számos ingyenesen használható lehetőség válaszható az 
interneten. Jelen cikkben bemutatott gondolati térképek a GitMind 
program felhasználásával készültek. 
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2. ábra. Egy lehetséges szakértői fogalmi háló 

 
Vizsgálatomban a teljes mintára (N = 500 fő) és az egyes évfolyamokra 
jellemző fogalmi hálókat is elkészítettem. Példaként a nyolcadik, tizedik 
és a tizenkettedik évfolyamok eredményeit mutatom be (3-5. ábra). 
 

 
3. ábra. A 8. évfolyamra jellemző fogalmi háló 
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4. ábra. A tizedik évfolyamra jellemző fogalmi háló 

 

 
5. ábra. A 12. évfolyamra jellemző fogalmi háló 

 

Az eredmények értékelése  

Milyen megállapításokat tehetünk a fogalmi hálók alapján? Az ábrák 
tanúsága szerint a szakértői fogalmi háló sokkal egyszerűbb, mint 
bármelyik bemutatott tanulócsoporté. Új elemek is megjelentek a 
tudásszerkezetben:  
- antropomorfizálás („a vas elkezd meghalni”, „a vasnak rozsdája 

születik”), 
- penész, gomba kategória („penész telepszik rá”, „bevonják a 

baktériumok” „savak keletkeznek a felszínén”), 
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- egyéb („elszenesedik”, „a szén hatására lesz vörös”, „a szén-dioxid 
miatt”, „a vasatomok vörösek lesznek”). 

Ezek az új elemek tartalmazzák a tévképzeteket, ezek azok az árulkodó 
jelek, amelyek, ha feltűnnek a szóbeli feleletekben vagy írásbeli 
válaszokban, az előzőekben ismertetett nehézkesnek és időigényesnek 
tűnő számítások nélkül is gyanakvóvá tehetnek bennünket, hogy 
valamilyen értelmezési probléma, tanulást gátló tényező lappang a 
háttérben. Emellett a leglényegesebb információ mellett apróságok is 
feltűnnek a három korosztály tudásszerkezetének összehasonlításakor. 
A nyolcadikosok esetében minden lényeges elem között csak gyenge 
asszociációs kapcsolatok adódtak, egyedül az egyéb kategória és az égés 
között látszik középerős asszociációs kapcsolat. Ez azt jelenti, hogy a 
csoport tudásszerkezetében minden, a rozsdásodás értelmezéséhez 
szükséges fontos fogalom szerepel, de még nem letisztultan, hiszen a 
szóhasználatuk vagy a fogalmi megértésük még távol van a tudomány 
által elfogadottól. Ez érthető is, hiszen a kémia tantárgy tantervében is 
ezen az évfolyamon szerepel a rozsdásodás az elsajátítandó fogalmak 
között. A tizedik évfolyamon hasonló a helyzet, de ott már két lényegi 
elem, az égés és az oxigén asszociáció mutat közepesen erős 
összefüggést. Vagyis, ez a tudásszerkezetben egy stabilan beágyazott, jól 
megértett fogalompár. Ugyanakkor hiányzik a korrózió – oxidáció 
asszociáció, ami azért problematikus, mert ezen az évfolyamon ér véget 
a diszciplináris kémiaoktatás mindenki számára kötelező része. Ezek 
után különösen izgalmas, hogy mi lehet a tizenkettedikes 
tudásszerkezet értelmezése? Két évvel a kötelező kémiaoktatás 
befejeződése után ugyanolyan típusú tévképzetek maradtak fenn vagy 
kerültek újra elő, mint a fiatalabb társaiknál, ráadásul az oxidáció 
fogalmához kötődve különösen nagy gyakorisággal, ahogyan a 
közepesen erős asszociációs együtthatóból láthatjuk. A rozsdásodás 
fogalmából kikoptak olyan fontos asszociációs párok, mint az oxidáció – 
korrózió, az égés – vas-oxid és a vas-oxid – korrózió. Az időt álló 
tudáselemek közül azonban megerősödtek a rozsdásodáshoz kötve az 
égés – víz és az oxidáció - víz asszociációk. A két felsőbb évfolyam 
esetében a kapcsolatok erősödése jelzi a fogalmi váltást, tehát, hogy a 
kezdeti, sokszor naiv magyarázatokhoz képest a középiskolai évek alatt 
fejlődött a diákok fogalmi megértése. 
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2. Tudásszerkezet megállapítása válaszkategóriák gyakorisága és 
együttes előfordulásuk alapján 

Az előzőekben részben bemutatott vizsgálataim során létrejött egy 
olyan adatbázis, aminek birtokában felmerült a tudásszerkezet 
elemzésének és a lehetséges tanulási utak megállapításának kérdése. 
Feltételeztem, hogy az előzőekben a rozsdásodás értelmezésével 
kapcsolatban említett fogalmak alapján kirajzolódnak az adott 
tanulócsoportokra jellemző tanulási utak és kiderül, hogy milyen 
sorrendben épülnek be ezek a fogalmak a tudásszerkezetbe. A válaszok 
alapján kiderült, hogy a tévképzetek még akkor is jelen vannak, amikor 
egy fogalomhoz köthető összes lényeges tudáselem és a közöttük lévő 
asszociáció megjelenik. Érdekelt, hogy ábrázolható-e ez a 
tudásszerkezetben. 

A módszer leírása 

A nyílt végű kérdésre adott szöveges válaszokban előforduló 
fogalmakhoz számokat rendeltem, adatokká alakítottam őket 6. ábrán 
látható táblázat szerint: 

 
6. ábra. A válaszokban előforduló fogalmak kódolása a tudásszerkezet és a 

tanulási utak megállapításához 
 

A tanulók válaszaiban szereplő fogalmak kódjai az egyéni tudást 
reprezentálják, ha azonban egy teljes évfolyamra vizsgáljuk meg az 
egyes tudáskombinációk előfordulási gyakoriságát, megállapítható, 
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hogy melyek a jól megértett és rögzült fogalmak. Az előbbi, asszociációs 
vizsgálatokkal összevetve, a jellemzően együtt megjelenő fogalmak pl. a 
rozsdásodás értelmezésénél azt jelzik, hogy a diák vagy a tanulócsoport 
adott része tisztában van a fogalom rozsdásodásban betöltött 
szerepével. Ismét a fent már bemutatott három évfolyam (8., 10, és 12. ) 
tudásszerkezete következik a 7-9. ábrákon. 
 

 
7. ábra. A nyolcadik évfolyamra jellemző tudásszerkezet (vastag nyíllal jelölve a 

leghosszabb tanulási utakat) (N = 32 fő) 
 

 
8. ábra. A tizedik évfolyamra jellemző tudásszerkezet (vastag nyíllal jelölve a 

leghosszabb tanulási utakat) (N = 142 fő) 
 

 
9. ábra. A tizenkettedik évfolyamra jellemző tudásszerkezet (vastag nyíllal 

jelölve a leghosszabb tanulási utakat) (N = 57 fő) 
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Az eredmények értékelése 

A három évfolyam tudásszerkezetének ábráit összehasonlítva a 
legszembeötlőbb különbség az ábrák összetettségében mutatkozik. A 
magyarázat részben technikai, részben tartalmi. Mind a nyolcadik, mind 
a tizenkettedik évfolyam esetében viszonylag kis elemszámú a vizsgált 
csoport (ez hasonlít leginkább egyetlen osztály tudásszerkezetének 
gazdagságához). A tizedik évfolyamon 142 diák vett részt a 
válaszadásban, ez eredményezi a sokféle tudásállapot előfordulását. 
Emiatt az eredmények csak tájékoztató jellegűek, továbbgondolásra 
ösztönöznek és nem alkalmasak szigorúan vett következtetések 
megállapítására. 
A tartalmi kérdéseket tekintve  
- Megállapítható, hogy a rozsdásodás folyamatának megértéséhez 
szükséges tudáselemek (1-6 kódúak) közül az oxidáció (1) és az oxigén 
vagy levegő (5) említése legalább önálló formában mindegyik 
évfolyamon előfordul, tehát ez a két fogalom biztosan kötődik a 
rozsdásodáshoz a gyerekek gondolkodásában, másképpen fogalmazva 
erős asszociációs kapcsolatban vannak a rozsdásodással. Ezt a fogalmi 
térképezéssel végzett vizsgálatok is kimutatták. 
- A nyolcadikosok jellemzően maximálisan három fogalomra 
asszociálnak a témával kapcsolatban, ebben az osztályban egyetlen 
olyan diák sem volt, aki minden lényegi elemet fel tudott volna sorolni. 
Mivel a mérés a 2018-19-es tanév kora őszén zajlott, ez érthető is, mert 
a rozsdásodás fogalmának első, explicit említését a NAT erre az 
évfolyamra írja elő, tehát a tanév egy későbbi időpontjában tanultak 
róla. 
- A tizedik évfolyamon megjelenő sokféle tanulási út, a diffúzabbá váló 
fogalmi háló a nagyobb tanulói létszám mellett azzal is magyarázható, 
hogy a tanulmányok előrehaladtával a kezdeti modellek kezdenek 
átalakulni és az egyes diákok a fogalmi váltás különböző fokozatain 
állnak. 
- A 10. és a 12. évfolyamra nagyon hasonló tanulási utak jellemzőek. 
Ennek egyik értelmezési lehetősége, hogy már tizedikes kor körül 
kialakul a fogalmak hierarchiája, és tizenkettedikre stabilizálódik az 
ismeretek egy része, ahogyan ezt a kapcsolatok erősségének 
növekedése is mutatja. Ugyanakkor a végzős évfolyamon több, hosszú 
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tanulási út is megfigyelhető, vagyis a rozsdásodáshoz asszociált 
fogalmak hierarchiáját ebben a csoportban nem lehetett egyértelműen 
meghatározni. 
- A tizedik évfolyamon találunk olyan tudásállapot, amelyik sziget-
szerűen kitűnik a csoport tudásterében: [2,3,4,5]. A jelenséget 
értelmezhetjük úgy, hogy az együtt előforduló fogalmak mind a 
rozsdásodásnak, mind egymásnak jó hívó szavai lehetnek, tehát már 
rögzült asszociációk alakultak ki közöttük.  
- Mind a tizedik, mind a tizenkettedik évfolyamon több, négy elemet is 
tartalmazó tudásállapot előfordul, ami azt jelzi, hogy a korrózióhoz 
köthető fontos, magyarázó fogalmak biztos tudásbázist alkotnak és jól 
beágyazódtak a fogalmi hálóba. 
- Az előző megállapításban említett tény értékét csökkenti, hogy sok 
esetben a harmadik vagy negyedik elem valamilyen tévképzet 
jelenlétére utal (7-9 kód), sőt vannak olyan tudásállapotok, ahol csak 
ilyen kódok vagy ezek kombinációi fordulnak elő, pl. a tizedik 
évfolyamon a [7,8,9] jelű tudásállapot. Még arról a diákról is, aki a 
korrózióval kapcsolatban majdnem minden szükséges fogalmat 
említett, kiderült, hogy tudás mellett, tévképzete is van. 
- A fogalmi hálók elemzése és a fogalmak említése alapján elkészített 
tudásteret és tanulási utakat feltáró vizsgálatok hasonló eredményre 
vezettek. Mindkettő hátterében a fogalmak pontos megértése és a közös 
asszociációs bázis áll. Ezek alapján(bár a vizsgálat nem reprezentatív), 
mindkét módszer alkalmasnak tűnik a láthatatlan, de jelenlévő 
tévképzetek kimutatására. 

3. Még egy ismert és látványos módszer 

A diákok számára motiváló hatásúak lehetnek az egy-egy témakör 
legfontosabb kifejezéseinek felhasználásával készített szófelhők. A 
pedagógiai folyamatokba sokféleképpen beilleszthetők, készíthetik a 
diákok csoportmunkában, projektfeladatként, használható összefoglaló 
órán az ismeretek rendszerezése során, vagy a tévképzetek feltárása 
alkalmas eszközként a teljes szöveges válasz megadása alapján. 
Bármilyen didaktikai céllal is alkalmazzuk, a fogalmak megjelenése és 
említési gyakorisága az adott tudáselem megértését jelzi, és a hozzá 
kötődő asszociációkról is információkat nyerhetünk. A szabadon 
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felhasználható szófelhő készítő programok közül a most bemutatandók 
a Tagul program segítségével készültek. 
 

 
10. ábra. A nyolcadik évfolyam válaszaiból képzett szófelhőben felbukkanó 

tévképzetre utaló fogalmak (a tévképzetek vonalakkal megjelölve) 
 

 
11. ábra. A tizedik évfolyam válaszaiból képzett szófelhőben felbukkanó 

tévképzetre utaló fogalmak (a tévképzetek vonalakkal megjelölve) 
 

 
12. ábra. A tizenkettedik évfolyam válaszaiból képzett szófelhőben felbukkanó 

tévképzetre utaló fogalmak (a tévképzetek vonalakkal megjelölve) 
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A három ábra alátámasztja és kiegészíti a két elemző módszer 
eredményeit. Mindhárom évfolyamon előfordulnak a rozsdásodáshoz 
köthető tévképzetek és tartalmukat tekintve nagyon sok hasonlóságot 
mutatnak. Ahogyan a tévképzetkutatás irodalmában bőségesen találunk 
rá utalást (pl. Ahtee és Varjola, 1998; Bodner, 1991) a kémiához kötődő 
elméletek rendkívül gyorsan fejődnek a 6-12. év között, azonban ezután 
rendkívül lassan vagy alig változnak meg az intézményesített 
kémiaoktatás keretei között. Még ha időszakosan vagy jó esetben hosszú 
távon meg is jelennek a tudományosan elfogadott módon értelmezett 
fogalmak a diákok gondolkodási rendszerében, sok esetben a 
kémiaoktatás befejeződése után visszatérnek az iniciális modellekhez és 
a kezdeti naiv elméletekhez. Ez figyelhető meg a nyolcadikosok és a 
tizenkettedikesek szófelhőiben felbukkanó hasonló kifejezések 
esetében is. 

Összegzés 

Vizsgálataimban arra kerestem választ, hogy szükséges-e, kell-e 
törődnünk a nyílt végű kérdésekre adott feleletekben megjelenő 
„furcsaságokkal”. A válasz egyértelműen igen, mert az esetek 
többségében tévképzetek állnak a sajátos megfogalmazások hátterében. 
Olyan eszközöket kerestem, amelyekkel ezek a tanulói tévutak 
vizualizálhatók és jelenlétük nyilvánvalóvá tehető. Két új, saját ötleten 
alapuló módszert próbáltam ki egy nagymintás kérdőív elemzésének 
mellékszálaként. A cikkben bemutatottak alapján mind a válasz-
kategóriák fogalmi térképezése, mind a tanulási utakká rendezése 
alkalmas eszköze lehet a tévképzetek feltárásának és kutatásának. Az 
eljárások további finomításokat és átgondolást igényelnek, adott 
időpillanatban kipróbálásuk és a működőképességük megállapítása volt 
a célom. 
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