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BEVEZETÉS
A Köznevelési Elemzési Jelentések 2018-
ban megjelent első három számában 
közöltünk részleteket az olvasási szo-
kásokat a PIRLS-eredmények tükrében 
vizsgáló tanulmányunkból. Készülő ta-
nulmányunk legfontosabb célja, hogy 
a nemzetközi mérés során keletkezett 
adatvagyon minél sokrétűbb felhaszná-
lásával, az adatbázisok másodelemzé-
sével új, eddig még nem próbált szem-
pontok alapján vizsgáljuk meg, hogy 
az így kapott eredmények mennyiben 
támasztják alá vagy cáfolják meg a té-
mában korábban publikált megállapí-
tásokat. Elsősorban annak vizsgálatára 
törekszünk, hogy a hazai és nemzetközi 
szakirodalom – ma már a köztudatba 
is átment – legfontosabb megállapítá-
sainak milyen mértékben feleltethetők 

meg azok az eredmények, ismeretek 
és összefüggések, amelyek birtokába 
a PIRLS-adatbázisok tanulói, tanári és 
szülői kérdőívei olvasási szokásokra fó-
kuszáló kérdéseinek feldolgozásával jut-
hatunk. Ezeknek a háttérkérdőíveknek 
az ilyen célú felhasználása egyrészről 
lehetőséget ad arra, hogy a mérésben 
érintett korosztály esetében – tehát 
nagyon korai életszakaszban – tegyünk 
kísérletet a szakirodalom eredményei-
nek áttekintésére, másrészről azonban 
nem feledkezhetünk meg arról, hogy  
a felhasznált kérdőívek nem valamilyen 
átfogó, az olvasási szokásokat vizsgáló 
kutatás részeként készültek. Más céllal 
jöttek létre, és ez a másik cél jól látható-
an kijelöli felhasználhatóságuk kereteit. 
Ezeken a kereteken belül viszont lehe-
tőség van néhány érdekes, izgalmas 
vizsgálati szempont meghatározására, 
illetve – a vizsgálatba bevont tanulók 

életkorát figyelembe véve – arra, hogy  
a szakirodalom néhány meghatározó 
kérdését mintegy korai jelzőrendszer-
ként vitassuk meg.

Tanulmányunk eredményei kitérnek 
a jellemző demográfiai adatok, a szoci-
okulturális helyzet, elsősorban a tanu-
ló családjának literációs jellemzőire és  
az olvasási szokások kapcsolatára, vizs-
gálják az otthoni környezetnek és az is-
kolának az olvasás szeretetére gyakorolt 
hatását, az iskolai olvasmányok, a tanórai 
közvetítő eljárások, eszközök és a peda-
gógusok szerepét. Választ kapunk olyan 
kérdésekre, mint a tanulók időstruk-
turáltságának és olvasási szokásainak 
összefüggései, a könyv presztízsének 
alakulása, a képzelet és a differenciálás 
szerepe, az élményszerző és információ-
szerző olvasás viszonya. A megállapítá-
sokat, összefüggéseket a teljes teszten 
elért eredményekkel, illetve a részterü-
letek pontszámaival együtt elemezzük, 
és a 2011-es mérés eredményeit felhasz-
nálva időbeli kitekintést adunk.
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Örömmel nyújtjuk át Önöknek a Köznevelési Elemzési Je-
lentések őszi számát. Kiadványunk célja, hogy bemutassa 
az Oktatási Hivatal Köznevelési Elemzési Főosztályán folyó 
kutatómunka eredményeit, egy-egy rövid cikkben ízelítőt 
adjon azokból az eredményeinkből, amelyek a szélesebb 
szakmai közösség érdeklődését is felkelthetik.

A Köznevelési Elemzési Jelentések jelen számában két 
kutatás részeredményeit mutatjuk be. A kisiskoláskori 
olvasási szokásokról és azok szövegértési teljesítmény-
nyel való kapcsolatáról a KEJ 2018/1–3. számában már 
közöltünk egy-egy cikket. A mostani, e témában utol-
só cikkünk az eddig már bemutatott eredmények ösz-
szegzése mellett az országhatárokon túlra is kitekint.  
A cikkből megtudhatjuk, hogy vajon a Magyarországon 
feltárt jelenségek hasonlóan jellemzőek-e a Visegrádi 
Együttműködés másik három országában is (Lengyel-
ország, Csehország, Szlovákia). A kutatás eredményeit 
összefoglaló, a KEJ cikkeinél bővebb kutatási jelentés 
várhatóan jövő év elejétől érhető majd el honlapunkon. 

A kiadvány másik tanulmánya egy olyan kutatási té-
mánkból hoz ízelítőt, amellyel a Köznevelési Elemzési Je-
lentésekben eddig még nem foglalkoztunk. A Közneve-
lési Elemzési Főosztály a Köznevelési Mérési Értékelési 
Osztállyal együttműködve olyan elemzési keret és kódo-
lási útmutató elkészítésén dolgozik, amely az általános 
iskola felső tagozatán használt és a középiskolai termé-
szettudomány-tankönyvek sok szempontú elemzéséhez 
és értékeléséhez nyújthat támpontot. Jelen cikkünkben  
a kutatásban alkalmazott egyik elemzési szempontunk 
szerinti vizsgálat részeredményeit mutatjuk be. Azt vizs-
gáltuk, hogy a tankönyvekben lévő, tanulói aktivitást 
igénylő kérdések és feladatok milyen gondolkodási for-
mákat, kognitív tevékenységet várnak el a tanulóktól.  
E szerint a szempont szerint elemeztük három magyar  
7. évfolyamos fizikatankönyv hőtannal foglalkozó leckéit. 
A tankönyvek között jelentős eltéréseket találtunk a fel-
adatok kognitív igény szerinti megoszlásában, a különb-
ségeket pedig részben magyarázza, hogy a tankönyvek 
milyen megközelítésben tárgyalják a hőtannal kapcsola-
tos fogalmakat.
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A Köznevelési Elemzési Jelentések koráb-
bi számaiban a meghatározó kérdések 
közül érintettük az élményszerző és az 
információszerző olvasás gyakorisá-
gának az eredményességre gyakorolt 
hatását, amely kérdést már az 1960-
as évektől kitüntetetett figyelemmel 
tárgyalnak a szakemberek: I libri nello 
scaffale (Könyvek az állványon) című 
tanulmányában Eugenio Montale már 
az 1960-as évek elején különbséget 
tett az önművelő (itt: információszer-
ző) és a fogyasztó (itt: élményszerző) 
olvasó között. A PIRLS-mérések során 
keletkezett adatbázisok elemzésével  
a kérdőíveket kitöltő tanulók esetében 
részletes tevékenységszerkezet-kuta-
tásokat vagy időmérleg-vizsgálatokat 
nem végezhettünk, ugyanakkor a ren-
delkezésre álló adatok elemzésével rá-
világítottunk, milyen összefüggés van 
a mérés során elért eredmények és  
az olvasással töltött idő között, hogyan 
gondolkodnak a tanulók az olvasásra 
szánt időről, és gondolkodásukat mi-
lyen mértékben befolyásolja az olva-
sás szeretete. Utolsó alkalommal pedig  
az olvasási szokások terén már gyer-
mekkorban is tapasztalható negatív 
jelenségekre, az olvasás mennyiségé-
nek és intenzitásának csökkenésére,  
a könyvektől való elfordulásra igye-
keztünk felhívni a figyelmet, je-
lezve, hogy a negatív tendenciák 
megállításában az egyik központi 
elem a korosztályi érdeklődés sa-
játosságait szem előtt tartó, az ol-
vasói képzeletet megragadni aka-
ró szándék. Az otthoni környezet,  
a család literációs jellemzői mellett  
az iskola szerepét úgy hangsúlyoztuk, 
hogy a pedagógusra közvetítő mé-
diumként tekintettünk, akinek tevé-
kenysége abban vizsgálható, hogyan 
tesz kísérletet az érdeklődés felkelté-
sére és fenntartására.

Ebben az írásunkban – a puszta 
ismétlést elkerülendő – oly módon 
szeretnénk összefoglalni a készülő 
tanulmánynak a Köznevelési Elem-
zési Jelentések 2018-ban megjelent 
első három számában ismertetett 
részeit, hogy a PIRLS-mérés ered-
ményeit felhasználva egyben egy 
kisebb nemzetközi kitekintést is 
adunk, bevonva elemzésünkbe a Vi-
segrádi Együttműködés országait, 
Csehországot, Lengyelországot és 
Szlovákiát.

A PIRLS-EREDMÉNYEK  
AZ OLVASÁSI CÉLOK ÉS  
A GYAKORISÁG TÜKRÉBEN
A Visegrádi Együttműködés (V4) or-
szágaiban a PIRLS-mérések eredmé-
nyei alapján az olvasás céljában nincs 
lényeges különbség. A korosztályban 
az információszerző tevékenység tér-
nyerése nem figyelhető meg: közel 
ugyanannyian és ugyanolyan rend-
szerességgel olvasnak információ- és 
élményszerzés céljából. Az olvasási cé-
lokat és gyakoriságokat a szövegértési 
képességgel vizsgálva korábban meg-
állapítottuk, hogy az élményszerző ol-

vasás erős pozitív kapcsolatot mutat,  
az információszerző olvasás gyakorisá-
ga viszont nem áll egyértelmű kapcso-
latban a szövegértési képességekkel 
(1–2. ábra). A visegrádi országokat ösz-
szehasonlítva a magyar tanulók ered-
ményeihez a cseh tanulók eredményei 
állnak a legközelebb, az élményszerző 
olvasás esetében a két országban szig-
nifikáns mértékben növekvő tendencia 
látható a gyakoriság növekedésével, 
míg Szlovákiában és Lengyelország-
ban csak a „Szinte soha” nem olvasó 
csoport eredménye különbözik szigni-
fikánsan a többiekétől. 

1. ábra: Az élményszerző olvasás gyakorisága és a PIRLS-teljesítmény kapcsolata

Forrás: PIRLS 2016 International Database  
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2. ábra: Az információszerző olvasás gyakorisága és a PIRLS-teljesítmény kapcsolata

Forrás: PIRLS 2016 International Database
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A PIRLS-EREDMÉNYEK ÉS  
AZ OLVASÁSSAL TÖLTÖTT IDŐ 
Az olvasási kultúra állapotát és állapot-
változásait nyomon követő nemzetközi 
és hazai kutatások nagyjából egy idő-
ben, először az 1970-es években hívták 
fel a figyelmet arra, hogy az emberek 
csökkentették az olvasmányaik meny-
nyiségét és az olvasásra fordított időt. 
Az azóta elvégzett kutatások visszaté-
rő megállapítása: az olvasás klasszikus, 
alapos, megfontolt és időigényes mód-
ja kisebb teret kap, mint korábban. A je-
lenség „világjelenség”-jellege abban is 
tetten érhető, hogy a Visegrádi Együtt-
működés országai nagyon hasonló 
eredményeket és elmozdulásokat mu-
tatnak, mint Magyarország (3. ábra).

A mérésben részt vett tanulók vé-
leménye akkor sem mutat a V4 orszá-
gaiban különbséget, ha az olvasással 
eltöltött valós idő és az olvasásra for-
dítható több idő igénye közötti kapcso-
latot vizsgáljuk. Akik szeretnének több 
időt olvasással tölteni, azoknál jellem-
zőbb, hogy így is sokat olvasnak. A két 
kérdés közötti összefüggést nagyrészt 
az olvasás szeretete mutatja: aki sze-
ret olvasni, az sokat olvas, és még töb-
bet szeretne, aki nem, az megelégszik  
a lehetőségeivel, és nem keresi az alkal-
mat. Az olvasásra szánt idő és a PIRLS-
teljesítmény között egyértelmű össze-
függés mutatható ki Magyarországon: 

minél többet olvas a tanuló, annál jobb 
a szövegértési képessége. Ennél a vizs-
gálatnál az eredményesség szempontjá-
ból korábban két fontos határpontot ál-
lapítottunk meg: a 30 percet és a 2 órát. 
A két középső csoport eredménye  
(30 perctől 1 óráig és 1 órától 2 óráig) lé-
nyegében megegyezik, a kevesebb mint 
30 percet olvasással töltő tanulók telje-
sítménye szignifikánsan gyengébb, míg 
az idejükből 2 órát vagy annál többet 
olvasásra fordító tanulók voltak a mérés 
során – bár nem szignifikáns mértékben 
– a legeredményesebbek. Csehország, 
Lengyelország és Szlovákia esetében  
az eredményesség növekvő tendenciá-
ja az olvasásra szánt idő növekedésével 
egyformán megfigyelhető, ugyanakkor  
a legtöbbet (napi 2 óránál többet) olva-
só tanulók eredményei mind a három 
országban visszaesnek.
 
A PIRLS-EREDMÉNYEK ÉS AZ 
OLVASÁSI SZOKÁSOK – 
A PEDAGÓGUS SZEREPE
A Visegrádi Együttműködés országai 
a legtöbb egyezést abban az esetben 
mutatják, amikor az iskolai környezetet, 
a pedagógusok szerepét vizsgáljuk oly 
módon, hogy az iskolában folytatott 
tevékenységek milyen formában befo-
lyásolják a tanulók olvasásszeretetét, 
és milyen hatással vannak a PIRLS-
méréseken mutatott tanulói teljesít-

ményekre. A tanulók válaszai alapján 
a tanárok szerepe az Együttműködés 
mind a négy országában több szem-
pontból is meghatározó: a tőlük kapott 
érdekes olvasmányok pozitív hatással 
vannak az olvasás szeretetére, illetve 
jobban szeretnek olvasni, ha úgy érzik, 
a tanáruk bátorítja őket, hogy osszák 
meg a gondolataikat arról, amit olvas-
tak, vagy ha a tanár az órán érdeklődik  
az olvasmányaik iránt. A V4 országok-
ban a tanulók 80-90%-a úgy fogalmaz, 
tetszik neki az, amit az iskolában olvas, 
és a PIRLS-adatok alapján a 2011 és 2016 
között eltelt időszakban ez a vélemény 
nem változott.

Különbségek akkor sem jelentkez-
nek, ha a képzelet és a differenciá-
lás irányából közelítünk a kérdéshez.  
Az elmúlt évtizedben talán J. K. Rowling 
szeptológiájának, a Harry Potter-köny-
veknek a sikere mutatott rá legerőtelje-
sebben, hogy nem kizárólag terjedelmi 
okokra vagy időmérleg-problémákra 
vezethetők vissza az olvasási szokások 
terén már gyerekkorban is tapasztalt 
negatív jelenségek: az olvasás meny-
nyiségének és intenzitásának csök-
kenése, a könyvektől való elfordulás. 
Sokkal fontosabb befolyásoló ereje van 
annak, hogy egy-egy szerző és műve 
mennyire képes megragadni az olvasói 
képzeletet, egyszerűbben fogalmazva: 
a korosztályi érdeklődés sajátosságait 
figyelembe véve mennyire tud érdekes 
lenni. A vizsgálatba bevont négy ország 
tanulóinak több mint 80%-a úgy nyilat-
kozott, hogy szereti azokat a könyveket, 
amelyek segítik abban, hogy elképzel-
jen egy másik világot.

A Visegrádi Együttműködés országai 
abban is hasonlítanak egymásra, hogy  
a differenciálás mint módszer – hiszen  
a tartalmi differenciálás és a differen-
ciálás eszközei nem vizsgálhatók – és  
a tanulók PIRLS-eredményei között nem 
lehet összefüggést kimutatni, vagyis an-
nak hatása a tanulók PIRLS-eredményére, 
hogy a pedagógus a tanulóknak az egyé-
ni olvasási készségeiknek megfelelő  
olvasnivalót ad, nem egyértelmű.

A teljes tanulmány várhatóan 2019 
elejétől lesz elérhető az Oktatási Hiva-
tal honlapján (https://www.oktatas.hu/
kozneveles/kej/beszamolok). Ugyanitt 
a témával foglalkozó korábbi lapszá-
mok is megtalálhatók (https://www.
oktatas.hu/kozneveles/kej/jelentesek).   
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3. ábra: A tanulók iskolán kívül olvasással töltött ideje egy átlagos tanítási napon  
a 2011-es és 2016-os PIRLS-adatok szerint

Forrás: PIRLS 2016 International Database

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól. A százalékér-
tékek standard hibái legfeljebb 1% körüliek, ezért külön nem tüntetjük fel őket.
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Fizikatankönyvek elemzése 1. – Milyen gondolkodási 
formák szerinti tevékenységeket kínálnak a 7. évfolya-
mos tanulók számára?  
 Békési Kálmán, Szalay Balázs

BEVEZETŐ
A Köznevelési Elemzési Főosztály egyik 
tevékenysége nemzetközi összehasonlí-
tásra is alkalmas tankönyvelemzési ke-
ret és kódolási kézikönyv kidolgozása 
és gyakorlati alkalmazása. Célunk ezzel 
a tevékenységgel elsősorban számszerű 
adatokon alapuló információt szolgál-
tatni tartalmi fejlesztők (pl. tankönyv- 
vagy tantervírók), akkreditációs szem-
pontrendszerek fejlesztői, döntéshozók, 
valamint a kutatói és szakértői szakma 
érintettjei számára. Munkánk eredmé-
nyei ezenkívül a természettudományos 
tanárképzésben is felhasználhatók.

Az elemzési keret és a kódolási ké-
zikönyv kidolgozása kiterjedt szakiro-
dalmi elemzésre épül. A szakirodalmi 
elemzés tanulás és tanítás témakörére 
vonatkozó alapkérdése az volt, hogy 
melyek ma az empirikus, elsősorban 
kontrollcsoportos kísérleteken alapuló 
kutatási eredmények szerint a termé-
szettudomány tanításának és tanulá-
sának legeredményesebb stratégiái, 
technikái, módszerei. A szakirodalmi 
elemzésben ún. systematic review-k, 
metaszintű elemzések és nagymin-
tás empirikus kutatások eredményeit 
használjuk fel. Második lépésben azt 
a kérdést tettük fel, hogy a tanításban 
és tanulásban használt segédanyagok, 
más néven a tanulás és tanítás forrásai 
(learning and teaching resources), példá-
ul tankönyvek, munkafüzetek és ta-
nári kézikönyvek hogyan és milyen 
mértékben támogatják az említett 
eredményes pedagógiák megvaló-
sulását.
 
ELMÉLETI BEVEZETÉS,  
SZAKIRODALOM

A tankönyv jelentősége ma
A tankönyv (akár nyomtatott, akár 
elektronikus) a mai napig interfész-
szerepet tölt be kultúra, oktatáspolitika 
és pedagógiai gyakorlat között (Pe-
pin–Gueudet–Trouche 2013). Nemcsak 
a tantervi elvárások hordozója, hanem 
közvetítő szerepe van a tanítás alapját 
adó tudományos eredmények legfris-

sebb változata és a pedagógusok tudá-
sa között is. 

A tankönyv és egyéb segédanyagok 
hatását a tanulás eredményességére 
többek között Harwood (2017) fejti ki: 
egyik fő szerepük olyan pedagógiai 
megoldásokra (módszerek, tanulás-
szervezési megoldások, stratégiák stb.) 
inspirálni a pedagógust, amelyek az 
empirikus kutatások által bizonyítottan 
eredményesek. A tanulók eredményes-
ségét akkor befolyásolják pozitívan, ha 
a bennük található szövegek, ábrák, 
feladatok tanórai alkalmazása jótékony 
hatással van a tanítás és tanulás folya-
matára. A tankönyv és az osztálytermi 
gyakorlat kapcsolatára UNESCO (2015) 
is rámutat: a pedagógusokat támoga-
tó koherens rendszer nélkül, melynek 
része többek között az új szemléle-
tű tankönyv, továbbképzés és/vagy 
mentorálás, a pedagógusok általában 
ugyanúgy tanítanak, ahogyan őket is 
tanították.

Ugyanakkor a tanulás és tanítás for-
rásainak – például tankönyvek, munka-
füzetek, tanári kézikönyvek – jellemzői, 
valamint a mért eredményesség között 
nincs közvetlen kapcsolat, hiszen a for-
rások alkalmazása függ a helyi célok-
tól, a pedagógiai hagyományoktól, az 

iskolai ethosztól, a pedagógus szemé-
lyiségétől és egyéb tényezőktől. Jelen 
elemzésünk nem a tankönyv felhaszná-
lásának gyakorlatáról szól, hanem arról, 
hogy az eredményes tanulással és taní-
tással kapcsolatba hozható pedagógiák 
egyes kulcselemeinek vagy módszerei-
nek alkalmazásában hogyan támogatja 
a tankönyv, munkafüzet, tanári kézi-
könyv a tanulókat és a pedagógusokat.

Elméleti keret és módszertan
Elméleti keretünkben öt elemzési kate-
góriában vizsgáljuk a tanulás és tanítás 
forrásainak jellemzőit:

1.  tartalom;
2.  tanulás és tanítás;
3.  szerkezet és szervezettség;
4.  nyelvezet;
5.  külső megjelenés.

Az öt kategória alatt jelenleg össze-
sen 152 kódolási alkategóriát alkalma-
zunk. A kódolás elsősorban kvantita-
tív, számszerű adatokat eredményez.  
Az elemzési keret és kódolási útmu-
tató kidolgozásához négy tanulási-
tanítási forráscsoport tankönyveire, 
munkafüzeteire és tanári kézikönyveire 
próbakódolást végzünk (1. táblázat).  
A próbakódolás célja az elemzési keret 
és kódolási útmutató finomítása és ki-
próbálása, valamint a vizsgált 7. évfo-
lyamos fizikatankönyvek alkalmazott 
szempontok szerinti elemzése. 

Rövid megnevezés Műszaki 
Kiadó OFI „B” OFI kísérleti Oxford 

Activate

Tantervi  
megfelelés

2003-as NAT

2012-es NAT  
„B” kerettan-
terv (emelt  
óraszámú)

2012-es NAT  
„A” kerettan-

terv

Nemzeti  
tanterv  

(National  
Curriculum) 

2014

Hivatkozás  
(tankönyv) Gulyás et al. 

2010 Zátonyi 2015
Tóthné 

Szalontay 
2015

Clarke 2017

Tantárgy,  
évfolyam Fizika 7. Fizika 7. Fizika 7.

Fizika és 
kémia, 7–8. 

(KS3)

Elemzésbe vont 
kiadványok tankönyv, 

munkafüzet
tankönyv, 

munkafüzet

tankönyv, 
munkafüzet, 

tanári  
kézikönyv

tankönyv,
munkafüzet,

tanári 
kézikönyv

1. táblázat: Vizsgált tanulás-tanítási forráscsoportok
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Ebben a tanulmányban az elemzési 
keret „2. Tanulás és tanítás” kategóriájá-
nak „Gondolkodási formák” (Cognitive 
Domains) alkategóriáját mutatjuk be 
a próbakódolás tankönyvekre kapott 
eredményeivel együtt. A Műszaki Ki-
adó, OFI „B” és OFI kísérleti tankönyvek 
hőtan témakörhöz tartozó feladatainak 
gondolkodási formák szerinti elemzése 
és az eredmények értelmezése mellett 
néhány következtetéshez az Oxford 
Activate sorozat tankönyvében található 
hőtanleckék jellemzőit is felhasználtuk. 

A gondolkodási formák elemzésé-
hez azokat a szövegrészeket kódoltuk, 
amelyek a tanulóktól egyértelműen 
és világosan aktivitást, tevékenységet 
várnak el. Azokat a szövegrészeket, 
amelyeknek a megfogalmazása meg-
engedi, hogy olvasmányként vagy 
előadásként kezelje őket a pedagógus, 
nem itt, hanem más kódkategóriákban 
elemeztük, adataikat ebben az elem-
zésben nem használtuk fel. Így a ta-
nulóknak feltett kérdéseket és a nekik 
adott feladatokat dolgoztuk fel. 

A négy tankönyv szövegrészeinek 
kódolását három, illetve négy kódo-
ló végezte. Mivel a kódrendszer és  
az elemzési keret is fejlesztés alatt áll, 
egyelőre nem mértünk kódolók közöt-
ti egyezéseket (intercoder reliability), 
hanem véleménykülönbség esetén 
megbeszélés és megegyezés alapján 
döntöttünk. A megbeszélések eredmé-
nyeit visszacsatoltuk az elemzési keret 
és kódolási kézikönyv fejlesztésébe is. 
Minden hőtannal kapcsolatos leckét 
bevontunk az elemzésbe. 

Gondolkodási formák és 
természettudomány
1952 óta, több mint hat évtizede fogal-
mazzák újra a természettudományos 
műveltség fogalmát a természettudo-
mányok oktatásával foglalkozó kutatók 
a kor aktuális kihívásainak megfelelően 
(Bybee 1997). A fogalom definiálásakor 
meghatározzák azoknak a tudásele-
meknek és gondolkodási formáknak  
a körét is, amelyeknek elsajátítását ko-
runk természettudományos problémái 
megkövetelik az állampolgároktól. 

A természettudományok oktatásáról 
folytatott hazai párbeszédben a mű-
veltségfogalom a nemzetközi mérések, 
azon belül is elsősorban a PISA-vizsgálat 
hatására jelent meg az ezredfordulón.  
A PISA-vizsgálat műveltségdefiníció-
jának (OECD 2006) középpontjában  

az a három kompetencia áll, amelyet  
a legfontosabbnak ítéltek egy 15 éves 
tanuló sikeressége szempontjából:

1.  a természettudományi problémák 
felismerése;

2. jelenségek természettudományos 
magyarázata;

3. következtetések levonása termé-
szettudományos bizonyítékok fel-
használásával.

A tankönyvben és a munkafüzet-
ben szereplő feladatok is sokfé-
le gondolkodásformát várnak el  
a diákoktól, és ezek az elvárások 
jól jellemzik azt a szemléletmó-
dot, pedagógiai módszert, amelyen  
a tankönyv alapul. Már a munka 
megkezdése előtt világos volt, hogy  
a könyvekben megfogalmazódó kog-
nitív elvárások az elemzés legfonto-
sabb indikátorai között lesznek. 

A tankönyvi és munkafüzeti feladatok 
kódolásához szükségünk volt a lehetsé-
ges gondolkodásformák logikusan fel-
épített rendszerére, amelynek alapjául  
a természettudományi kompetencia-
mérés tartalmi keretének három kom-
petenciacsoportja szolgált (Szalay 2015).  
Ez egészült ki egy új, önálló kompe-
tenciacsoporttal, a matematika termé-
szettudományi alkalmazásával, amely  

a tankönyvekben nagyobb súlyt kapó szá-
mításos feladatokban megfogalmazódó 
elvárásokat gyűjtötte egybe (2. táblázat).
 
EREDMÉNYEK

A gondolkodási formák relatív 
gyakorisági eloszlása  
a hőtanleckékben
A három tankönyvben három mintá-
zatot látunk. A Műszaki Kiadó köny-
vében a hőtanleckék kérdései és fel-
adatai arra irányulnak, hogy a tanulók 
ismerjék a kulcsfogalmakat, és értsék  
a jelentésüket, legyenek képesek meg-
magyarázni őket és következtetése-
ket levonni, valamint számoljanak ki 
mennyiségeket, mértékeket. Az OFI 
„B” a fizikát emelt szinten közvetíteni 
kívánó tankönyvben hasonló arányban 
várnak el fogalomértést és következte-
tést. Ugyanakkor jóval kevesebb mate-
matikaalkalmazás mellett inkább több 
kísérlet és megfigyelés szerepel benne. 
Az OFI kísérleti könyvében nem jellem-
ző a matematika alkalmazása: inkább 
a kulcsfogalmak alaposabb elsajátítá-
sára, az azokon való gondolkodásra, 
önálló következtetések levonására és 
(az OFI „B”-nél kevesebb, de a Műszaki 
Kiadó könyvénél több) vizsgálatokra 
helyezik a hangsúlyt.

Gondolkodási formák Példa kognitív tanulási tevékenységre

1. A természettudomány 
fogalmainak, folyama-
tainak és törvénysze-
rűségeinek ismerete és 
megértése

Felidézés, felismerés

Információkeresés, információkritika

2. Jelenségek értelmezése 
és problémamegoldás

Magyarázatalkotás, indoklás, egyszerű következtetések

Gépek működésének értelmezése

Érvelés, álláspont kialakítása

3. Természettudományos 
vizsgálatok

Kísérlet, megfigyelés végzése

Értékelés, adatok értelmezése, következtetés bizonyíté-
kok alapján

4. A matematikai tudás al-
kalmazása a természet-
tudományokban

Egyszerű és összetett számítási feladatok, átváltások

Adatleolvasás és adatábrázolás

2. táblázat: Vizsgált tanulás-tanítási forráscsoportok
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Azt látjuk tehát az 1. ábrán, hogy 
a matematikaalkalmazás relatív gya-
korisága a Műszaki Kiadó könyvétől 
az OFI kísérleti könyvig csökken, míg 
a magyarázatok alkotása, összefüg-
gések megértése növekszik, illetve  
a két OFI-s könyv hőtani részében 
több természettudományos vizsgáló-
dást várnak el a tanulóktól.

Energiamodell és az anyag 
részecsketermészete
A különbségek részben az eltérő aka-
démiai megközelítésből adódnak.  
A szilárd testek hőmérsékletének emel-

kedésekor bekövetkező olvadást és 
párolgást egyrészt a belső energia vál-
tozásával, másrészt az anyag részecs-
ketermészetével magyarázzák a tan-
könyvek – illetve egyikre vagy másikra 
helyeznek nagyobb hangsúlyt (2. ábra). 
A Műszaki Kiadó indul ki legtisztábban 
az energiamodellből, míg a magyar 
tankönyvek közül az OFI „B” támaszko-
dik leginkább az energiamodell mellett 
a részecskemodellre is a folyamatok 
magyarázatában. Az Oxford Activate 
sorozat könyve olyannyira a részecs-
kemodellt részesíti előnyben a hőtan 
tanításakor, hogy a hőtanleckék több-

ségét nem a fizika-, hanem a kémiatan-
könyvben találjuk. 

A két megközelítésből két eltérő tanu-
lási-tanítási logika következik. Az ener-
giaváltozások tanulásából kilojoule-ok, 
hőmennyiségek kiszámolása, mérnöki 
jellegű számítások elvégzése, képletek 
megértése és alkalmazása következik.  
A részecskemodell mint a jelenségek mö-
gött álló magyarázat matematikai számí-
tások nélkül is érthető, mivel konkrétabb 
módon szemléltethető, vizualizálható. 

A Műszaki Kiadó a matematikán be-
lül is inkább számtani alapokra helyezi 
az olvadás, forrás és párolgás tanítását, 

2. ábra: Az energiamodell és a részecskemodell megjelenése a vizsgált hőtani fejezetekben

Energiaváltozások Részecskék

A hőtant elsősorban 
az anyag részecske-

szerkezetével  
magyarázza, másod-
sorban energiavál-

tozásokkal. A hőtan-
leckéket elosztja a 
fizika- és a kémia-

tankönyvek között.

Oxford Activate

A hőtan és az  ener-
giaváltozások külön  
fejezetben. A hőtani 

jelenségeket energia-
változással  

magyarázza.

OFI Kísérleti

A hőtant elsősorban 
energiaváltozásokkal  
magyarázza, de egy 
lecke erejéig kitér az 
anyag részecskeszer-

kezetére.

OFI „B”

A hőtanból vezeti le  
az energiaváltozáso-

kat, egy tankönyvi 
fejezeten belül.

Műszaki Kiadó
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Műszaki
(N = 28)

OFI „B”
(N = 127)

OFI kísérleti
(N = 44)

Oxford Activate
(feldolgozás

alatt)

  4. A matematikai 
      tudás alkalmazása 
      a természet-
      tudományban

  3. Természet-
      tudományos 
      vizsgálatok

  2. Jelenségek 
      értelmezése és 
      problémamegoldás

  1. Tudás és megértés

1. ábra: Kérdések és feladatok relatív gyakorisági eloszlása a tankönyvek hőtanleckéiben, gondolkodási műveletek 
szerinti bontásban
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ezért grafikont nem tartalmaz, pusztán 
írott szöveget és képleteket. A többi  
tankönyv mindegyike tartalmaz  
az energiaváltozás és a hőmérséklet-
változás közötti összefüggést szemlél-
tető grafikont (3. ábra), amikor az ener-
gia felől közelít.
A részecsketermészet felől közelítve 
meg a témát, az olvadást és párolgást 
a részecskék mozgásával és egymás-
tól való eltávolodásával magyarázzák 
a tankönyvek. Ebben az esetben nem 
számításokra, hanem elsősorban a je-
lenség elképzelésére és megértésére 
van szükség. A magyar tankönyvek 

szövegesen, az Oxford Activate sorozat 
kémiatankönyve pedig ábrával is szem-
léltetve tanítja a halmazállapot-változá-
sokat (4. ábra).

A két megközelítés közül az ener-
giamodellre épülő magyarázat a mér-
nöki jellegű, a matematika gyakorlati 
alkalmazását megkívánó gondolkodás-
módot vonzza. Míg az anyag részecs-
ketermészete felőli megközelítés ho-
lisztikusabb, a természettudományos 
gondolkodás kémiát és fizikát összekötő 
elemeire helyezi a hangsúlyt. Megfonto-
lásra érdemes kérdés, hogy a matemati-
ka alkalmazásának közel 50%-os aránya 

mennyiben segíti vagy nehezíti a termé-
szettudományos (nature of science) gon-
dolkodás fejlesztését.

Elvárt kognitív tanulási tevékenységek 
(cognitive learning activities)
A négy gondolkodási forma egyenként 
több különböző tanulási-gondolkodási 
tevékenységre bomlik elemzési kere-
tünkben. Például a természettudomá-
nyos vizsgálatok elvileg jelenthetnek 
tanulók által végzett kísérleteket, hipo-
tézisek megfogalmazását, azok teszte-
lését vagy általánosítást a megfigyelé-
sek alapján. A lehetséges elvárt kognitív 

4. ábra: A víz halmazállapotának változása a részecskemodell alapján szemléltetve (szilárd, folyékony, gáznemű)

Megjegyzés: Hulme 2014 alapján. A részecskék eltávolodnak, de érintkeznek hőközlés során (olvadás, folyadék halmazállapot), majd 
egymástól teljesen eltávolodnak további melegítés során (párolgás, légnemű halmazállapot).
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0 1
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3. ábra: A szalol halmazállapotának változása az energiamodell alapján szemléltetve

Forrás: Tóthné Szalontay 2015: 19. 41°C értéken marad a mért anyag folyamatos hőközlés közben, tehát valamilyen egyéb változásnak 
kell ezekben a másodpercekben végbemennie. Közben szilárdból folyékony halmazállapotúvá válik a szalol.
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tanulási tevékenységek közül azonban 
nem mindegyik jelenik meg a tanköny-
vekben. A 3. táblázat azt mutatja, hogy 
egy-egy gondolkodási formán belül  
a tankönyvek hőtanleckéi mit hang-
súlyoznak. Vastagon szedtük azokat, 
amelyek a legnagyobb relatív gyakori-
sággal fordulnak elő, emellett egy-egy 
még nagyobb gyakoriságot mutató 
másik kategóriát is kiemeltünk.

A tankönyveken belüli (tehát nem  
a tankönyvek közötti) arányokat tekint-
ve mindháromban a magyarázatalko-
tás, indoklás, egyszerű következtetések 
megfogalmazására irányuló kérdés, 
feladat fordul elő legtöbbször. A má-
sik három gondolkodási formán belül 
azonban eltérő mintázatokat találunk  
az elvárt tanulói tevékenységek között. 
A matematikai tudás alkalmazásán be-
lül az OFI kísérleti tankönyv kizárólag 
mértékegység-átváltásokat vár el. Ez, 
valamint a magyarázatalkotásnak és 
egyszerű következtetések levonásának 
a magas aránya arra utal, hogy elsősor-
ban nem mérnöki típusú készségek fej-
lesztésének támogatásához dolgoztak 
ki tankönyvet, hanem a természettudo-
mányos gondolkodás megértéséhez. 
Magas az önálló tanulói információke-
resés és a tanulók kritikai készségeinek 
fejlesztésére irányuló feladatok aránya. 
Viszonylag sok önálló következtetés le-
vonását elváró kérdéssel, feladattal ta-
lálkozunk. Mindez arra utal, hogy az OFI 

kísérleti könyv elmozdul a tanulóknak 
nagyobb önállóságot adó, a felfedező 
természettudományos tanulás (inquiry 
teaching and learning vagy discovery 
learning) irányába, illetve a konstruk-
tív pedagógiai megoldásokat jobban 
támogatja, mint a Műszaki Kiadó vagy  
az OFI „B” tankönyv. 

A tankönyvek a gondolkodási for-
mák alesetei szempontjából különböz-
nek egymástól abban is, hogy egy-egy  
gondolkodási formán belül mennyire 

változatos kognitív tevékenységeket 
várnak el a tanulóktól (5. ábra).

Az 5. ábrán azt láthatjuk, hogy – ösz-
szesítve – a legnagyobb változatos-
ságot a négy gondolkodási formában  
az OFI „B” könyv várja el. A tudás és 
megértés kategóriában például sze-
repeltet fogalommeghatározást, osz-
tályozást, csoportosítást és példákkal 
való szemléltetést is. Összesen 17 kü-
lönböző kognitív tanulási tevékeny-
ségtípust vár el, szemben a Műszaki 
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5. ábra: A gondolkodási formákon belül elvárt kognitív tevékenységek változatos-
sága a tevékenységtípusok száma szerint

Műszaki Kiadó OFI „B” OFI kísérleti

1. Tudás és megértés •	Felidézés, felismerés (7%)
•	 Információkeresés, információ-

kritika (4%)

•	Felidézés, felismerés (9%)
•	 Információkeresés, információ-

kritika (1%)

•	Felidézés, felismerés (0%)
•	 Információkeresés, informá-

ciókritika (18%)

2. Jelenségek értelme-
zése és problémameg-
oldás

•	Magyarázatalkotás, indoklás, 
egyszerű következtetések 
(32%)

•	Gépek működésének értelme-
zése (7%)

•	Érvelés, álláspont kialakítása 
(0%)

•	Magyarázatalkotás, indoklás, 
egyszerű következtetések 
(31%)

•	Gépek működésének értelme-
zése (6%)

•	Érvelés, álláspont kialakítása 
(3%)

•	Magyarázatalkotás, indoklás, 
egyszerű következtetések 
(45%)

•	Gépek működésének értelme-
zése (7%)

•	Érvelés, álláspont kialakítása 
(9%)

3. Természettudomá-
nyos vizsgálatok

•	Kísérlet, megfigyelés elvég-
zése (4%)

•	Értékelés, adatok értelmezé-
se, következtetés bizonyítékok 
alapján (0%)

•	Kísérlet, megfigyelés elvég-
zése (21%)

•	Értékelés, adatok értelmezé-
se, következtetés bizonyítékok 
alapján (0%)

•	Kísérlet, megfigyelés elvégzése 
(2%)

•	Értékelés, adatok értelmezé-
se, következtetés bizonyíté-
kok alapján (11%)

4. A matematikai tudás 
alkalmazása a termé-
szettudományban

•	Egyszerű és összetett szá-
mítási feladatok, átváltások 
(36%)

•	Adatleolvasás és adatábrázolás 
(8%)

•	Egyszerű és összetett szá-
mítási feladatok, átváltások 
(15%)

•	Adatleolvasás és adatábrázolás 
(11%)

•	Egyszerű és összetett szá-
mítási feladatok, átváltások 
(2%)

•	Adatleolvasás és adatábrázolás 
(0%)

3. táblázat: A leggyakoribb kognitív formák kognitív tanulási tevékenységeinek megjelenése a tankönyvekben
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Kiadó könyvével (11) és az OFI kísérle-
ti tankönyvvel (9). Ez a tulajdonsága 
összhangban áll azzal, hogy szemben 
az OFI kísérleti tankönyvvel, amely  
a fizika „A” kerettantervhez készült,  
az OFI „B” tankönyv a „B” kerettanterv-
nek felel meg, amely az átlagosnál job-
ban teljesítő vagy tehetségesebb tanu-
lókat célozza meg. Az OFI „B” tankönyv 
olyan pedagógiához nyújt segítséget, 
amely ugyan nem épít jobban az ön-
álló felfedezésre, tudáskonstruálásra, 
mint a másik kettő (sőt, az OFI kísérleti 
tankönyvtől a tudáskonstruálás és fel-
fedező tanulás szempontjából elma-
rad), viszont a gondolkodás több ele-
mét várja el, és változatosabb kihívást 
jelent a tanulók számára.

KÖVETKEZTETÉSEK

Tudásközvetítés vagy felfedeztető 
tanítás
A strukturált, pedagógus által terve-
zett és irányított, világos célokat kitű-
ző és azokat számonkérő, rendszeres 
és azonnali visszajelzéseket (formatív 
értékelés, feedback) adó tanítási stra-
tégiák a tradicionális, behaviorista 
megközelítésű, tudásközvetítő peda-
gógiák elemei. A tanulók önálló téma- 
és módszerválasztására, függetlenül 
és csoportokban végzett kísérleteire 
és projektjeire, felfedező tanulására, 
metakognitív készségeik fejlesztésére 
és a pedagógus facilitátori szerepére 
épülő tanítási stratégiák a konstrukti-
vista, tanulók tudást konstruáló peda-
gógiájának elemei.

A természettudományos taní-
tás eredményességét mérő empíri-
ák nagy része ma azt mutatja, hogy  
a két megközelítés ötvözése, optimális 
kombinációja adja a legjobb tanulói 
eredményeket. Scheerens (2014), illet-
ve Furtak és munkatársai (2012) szerint  
a leginkább eredményességet növelő 
(a mért hatásnagyság, effect size alap-
ján) tanulási-tanítási technikák – töb-
bek között – a tanulók együttműkö-
dése, a pedagógus visszacsatolása és 
megerősítése, a metakognitív techni-
kák, mint például a tervezés és önref-
lexió, valamint a pedagógus által ele-
inte vezetett, majd egyre inkább csak 
a háttérből segített, facilitált tanulói 
kísérletek.

Az általunk vizsgált tankönyvi kér-
désekre és feladatokra vetítve eb-
ből az következik, hogy a tanulók 

együttműködésén alapuló (social 
constructivist) technikák, az önálló ta-
nulói tervezésre és kivitelezésre építő 
vizsgálatok, valamint a „gondolko-
dás a gondolkodásról” metakognitív 
készségeket fejlesztő gondolkodá-
si formák megléte esetén támogatja  
a tankönyv az eredményes tanítást és 
tanulást. Ilyenek például: az osztályo-
zás, csoportokba rendezés, önálló infor-
mációszerzésre épülő gondolkodás (1. 
tudás és megértés); a valós életből vett 
problémák elemzése és a megoldások 
minél önállóbb kidolgozása (2. jelen-
ségek értelmezése és problémameg-
oldás); a tanulók csoportos és önálló 
kísérletezése, megfigyelése, illetve hi-
potézisek önálló felállítása és tesztelése 
(3. természettudományos vizsgálatok); 
valamint amikor a tanulók adatokat vi-
zuálisan jelenítenek meg, és adatábrá-
zolásaikat gondolatmenetek felépítésé-
ben és társaikkal való megvitatásában 
használják fel (mind a négy gondolko-
dási forma). 

A tankönyvek hőtani fejezeteinek 
elemzése alapján a két OFI-s kiadvány 
közelebb áll a fenti megközelítéshez.  
A Műszaki Kiadó alkalmasabb a tu-
dásközvetítő pedagógia alapján való 
óraszervezésre (amely jól strukturált,  
a pedagógus által végig irányított folya-
matokra és kevesebb önálló, felfedező 
munkára épül). A felfedező tanulási-taní-
tási stratégiák alkalmazását valószínűleg 
megkönnyíti, ha a tankönyv a hőtanlec-
kék megértéséhez a részecskemodellre 
(is) építi a gondolatmenetet.

Ebben a cikkben csak a tankönyveket 
elemeztük. A tanításnak és tanulásnak 
fontos forrásai emellett a munkafüze-
tek és a tanári kézikönyvek is, amelyek 
elemzése árnyalhatja a fenti eredmé-
nyeket. Következő tanulmányunkban 
ezért együttesen vizsgáljuk majd, hogy 
a tankönyvben, a munkafüzetben és a 
tanári kézikönyvben megjelenő, tanulói 
aktivitást igénylő kérdések és feladatok 
milyen gondolkodási formákat várnak 
el a tanulóktól. E vizsgálat eredményei 
alapján képet kaphatunk többek között 
arról is, hogy az eltérő tankönyvcsalá-
dok hogyan osztják meg különböző 
kiadványaik között a tanítás-tanulás tá-
mogatásának szerepét.
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