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A biológia-tankönyv szerepe a tévképzetek 
kialakulásában 

 

A tévképzetek olyan hibás elképzelések, amelyek a tanulók tudásában mélyen gyökereznek és sok 
esetben a tudományos nézeteknek is ellenállnak. A tanulók tévképzetei elsősorban a hétköznapokból 
származnak, de az iskolai oktatás során is kialakulhatnak. A tanítási-tanulási folyamat során kialakuló 
tévképzeteket didaktogén tévképzeteknek nevezzük. A didaktogén tévképzetek kialakulásának egyik 
forrása lehet maga az iskolában használt tankönyv szövege és ábraanyaga, amelyeket a tanulók helytálló 
információként jegyeznek meg. Kutatásunkban célul tűztük ki, hogy a magyar általános iskolák 7. 
évfolyamán használt biológia-tankönyvekben felkutassuk a tanulói tévképzetek kialakulását előidézhető 
pontatlan szöveg- és ábrarészleteket, a kapott eredményeket elemezzük, illetve javaslatokat tegyünk 
azok korrekciós lehetőségeire. Ebben a tanulmányban ismertetjük vizsgálatunk elméleti hátterét, 
módszereit, számszerűsíthető eredményeit, továbbá néhány példát mutatunk be tévképzet kialakítására 
hajlamosító szövegekre és ismertetjük az azok korrekciójára tett javaslatainkat. 

Elméleti háttér 
Napjainkban a tudományos kutatások szinte napról napra feltárnak olyan új ismereteket, amelyek 

kiegészítik, módosítják, sőt esetenként teljes egészében felülírják az eddig elfogadott ismereteket és 
nézeteket. Ehhez a növekvő és gyorsan változó információmennyiséghez a tankönyvpiac is igyekszik 
alkalmazkodni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek a tankönyvek minden esetben megkönnyítenék a 
gyerekek tanulási folyamatát. Hiába a bőséges, naprakész ismeretanyag, ha a tankönyv az alapvető 
fogalmakat nem megfelelő struktúrában, a tanulók számára nem érthető formában közli. E miatt azok 
hibásan épülhetnek be a tanulók fogalmi rendszerébe, tévképzeteket alakíthatnak ki. 

„A tévképzetek (misconceptions) a gyerekek vagy akár felnőttek tudásába tartósan beépülő hibás 
elképzelések, a jelenleg elfogadott tudományos nézetekkel össze nem egyeztethető fogalmak, 
fogalomrendszerek, a környezet egyes jelenségeiről alkotott modellek, amelyek mélyen gyökereznek és 
gyakran a tanításnak is ellenállnak” (Korom, 2002. 139. o.). A tévképzetek rendkívül stabilak, amelynek 
oka abban rejlik, hogy személyesek és adaptívak, vagyis a problémamegoldásra csak bizonyos fokig 
alkalmasak. Sok esetben hasonlítanak a korábbi, mára megcáfolt, illetve korrigált tudományos 
nézetekhez. 

A konstruktivista tanuláselmélet (Nahalka, 1997) szerint a tanulási folyamatnak hét lehetséges 
kimenetele létezik (közömbösség, problémamentes tanulás, kizárás, magolás, meghamisítás, kreatív 
mentés, fogalmi váltás), amelyben a kulcslépést az jelenti, hogy az új ismeret be tud-e épülni helyesen 
a már meglévő tudásanyagba. A hét út közül a meghamísítás és a kreatív mentés során jön létre 
tévképzet. Meghamisításról akkor beszélünk, ha a tanuló az új ismeretanyagot módosítva, meglévő 
tudásanyagába illesztve jegyzi meg. A kreatív mentés során az új információt kivételként illeszti belső 
értelmező rendszerébe. A gyerekek tudatában a természettudományos tévképzetek mélyen gyökereznek, 
így gátolják a további sikeres ismeretelsajátítást és gyakran áltudományos nézetek kialakulásához 
vezethetnek (Tóth, 2011). 

A tanulók természettudományos ismeretei egyrészt a hétköznapokból, másrészt az iskolai 
oktatásból származnak. Úgy kezdik meg az iskolát, hogy rendelkeznek bizonyos naiv elméletekkel, 
gyermektudományos nézetekkel, amelyek meghatározzák a világról alkotott képüket. Elsődlegesen az 
oktatás feladata, hogy a gyerekek hibás elképzeléseit, gondolkodásmódját a felszínre hozza és 
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helyreállítsa. Ebben a tanulmányban az oktatási folyamathoz kapcsolható (ezen belül is a tankönyvek 
által sugalmazott) tévképzetekkel foglakozunk részletesebben. 

Az iskolai tanítási-tanulási folyamat során kialakuló tévképzeteket didaktogén tévképzeteknek 
nevezzük (Ludányi, 2009). A didaktogén tévképzet kialakulásának számos forrása lehet az iskolában. 
Ilyenek a nem megfelelő oktatási módszerek, didaktikai problémák, sőt az is előfordulhat, hogy 
maguknak a tanároknak is vannak tévképzeteik, amelyeket gyakran át is adnak tanítványaiknak 
(Ludányi, 2009; Tóth, 2002). Problémát jelent az is, hogy a tanulók, sőt gyakran maguk a tanárok is 
„szentírásnak” tekintik a tankönyvekben leírtakat, nem gondolkodnak el azok helyességén, a tankönyv 
jelenti az oktatás kulcsát, így a benne lévő pontatlan szöveg vagy ábra könnyen eredményezheti 
tévképzet kialakulását. Megfigyelhetjük azt is, hogy a tanulókban sok esetben elkülönül az iskolai és a 
mindennapi tudás (Csapó és B. Németh, 1995). Megtanulják, ami a tankönyvben le van írva, helyesen 
válaszolnak a tanár kérdéseire, a dolgozataikat jó eredménnyel írják meg. Ugyanakkor, ha a 
hétköznapokban egy olyan problémával találják magukat szemben, amelyet az iskolában elsajátított 
tudás felhasználásával kellene megoldaniuk, visszatérnek korábbi áltudományos nézeteikhez. Ez azért 
lehetséges, mert a számonkérések nagyrészt a könnyen ellenőrizhető lexikális tudást mérik, így 
valójában nem kényszerítik a tanulót aktív gondolkodásra, problémamegoldásra. Az oktatás során nem 
fordítunk kellő figyelmet a tanulók előzetes tudására, az iskolán kívüli, természetes ismeretszerzésre, 
valamint az ideális ismeret felhasználására, így a tanulók tévképzetei sok év tanulás után is 
megmaradhatnak (Juhász és Márkus, 1999). Ezt a hibás oktatási módszert csak tetőzik a tankönyvekben 
jelen lévő szakmailag pontatlan részletek, amelyeket helytálló információként jegyeznek meg a tanulók. 

A tévképzetek a tanulók gondolkodásában elkerülhetetlenül jelen vannak. Azonban igyekeznünk 
kell azokat visszaszorítani és a hibákra rávilágítva a tanulási folyamat sikerességét növelni. 

A vizsgálat célja, mintája és módszere 
Vizsgálatunk az általános iskola 7. évfolyamán használatos biológia-tankönyvekben a tévképzetek 

kialakulását és megerősítését segítő elemek felkutatására és azok korrekciós lehetőségeinek feltárására 
irányult. Célul tűztük ki, hogy a tankönyvek információs anyagát megvizsgálva kigyűjtsük, 
rendszerezzük ezeket az elemeket, valamint korrekciós javaslatokat fogalmazzunk meg javításukra. A 
tankönyveket abból a szempontból is elemeztük, hogy a különböző témakörökben milyen arányban 
szerepelnek a tévképzetek kialakulását segítő részek. 

Eredmények 
A vizsgált tankönyvekben összesen 83 olyan elemet fedeztünk fel, amelyek hozzájárulhatnak a 

tanulók adott fogalommal kapcsolatos tévképzeteinek kialakulásához, illetve a már meglévő 
tévképzeteik fennmaradásához. 

A 51/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet alapján a 7. évfolyamosokra vonatkozó, jelenleg 
érvényben lévő biológia kerettanterv öt tematikai egységet különít el. A különböző témakörökben 
található tévképzetek kialakulását segítő szövegrészletek számát az 1. ábra mutatja.  
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A következőkben példákat mutatunk be pontatlan megfogalmazású szövegrészletekre, és 
ismertetjük azok korrekciójára tett javaslatainkat is. 

 

1. ábra 
Tévképzetek kialakulását eredményezhető pontatlan szövegrészek száma a különböző témakörökben 

 „Füvek és színes virágú növények a mezőn” 
 A probléma az, hogy a szerző kiemeli a füveket a növényvilágból. 
Korrekciós lehetőség: „Lágyszárú növények a mezőn.” 

 Az egyenlítői éghalat bemutatása → „Évszakok nincsenek.” 
A mondat szakmailag nem pontos. Az egyenlítői éghajlaton egy évszak van. 
Korrekciós lehetőség: Egyetlen évszak van, a forró, fülledt, csapadékos nyár. 

 A bőgőmajmok bemutatása → „Mind mellső, mind hátsó végtagjukon a hüvelykujjuk befelé 
fordítható, ezért fogásra is alkalmasak.” 
A „befelé fordítható” nem pontos megfogalmazás. A tanulók nem tudják, mihez képest 
fordítható befelé a hüvelykujj. 
Korrekciós lehetőség: Mind mellső, mind hátsó végtagjukon a hüvelykujjuk szembefordítható 
a többivel, ezért fogásra is alkalmasak. 

 A bőgőmajmok bemutatása → „A bőgőmajom – a világ legzajosabb állata – kiáltozása 
kilométerekre elhallatszik.” 
Ez a mondat több szempontból is segítheti tévképzet kialakulását a tanulókban, ugyanis 
egyrészről a világ leghangosabb állata a kék bálna, másrészről a bőgőmajmok közül csak a 
hímek kiabálnak hangosan. – Korrekciós lehetőség: A bőgőmajom – a szárazföld leghangosabb 
állata – a hímek kiáltozása kilométerekre elhallatszik. 

 A szavanna bemutatása → „A trópusi esőerdőkhöz északon és délen (a 10–20. szélességi kör 
között) mind az éghajlat, mind az élővilág szempontjából változatos sáv, a szavanna 
csatlakozik.” 
A „csatlakozik” kifejezés miatt kétértelmű a mondat. Értelmezhető úgy is, hogy az esőerdő és 
a szavanna együtt fordul elő. – Korrekciós lehetőség: A trópusi esőerdőt északon és délen (a 
10–20. szélességi kör között) mind az éghajlat, mind az élővilág szempontjából változatos sáv, 
a szavanna váltja fel. 

 „A század elején a vadvilág megmentése érdekében természetvédő szervezeteket hoztak létre. 
Közöttük leghíresebb a Világ Természetvédelmi Alap (WWF).” 
A könyv 2010-es kiadású, így a „század elején” kifejezésből a 21. századra gondolhatunk. Sőt 
a megállapítás a 20. század elejére vonatkozóan sem helytálló, hiszen a WWF alapításának ideje 
1961. 
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Korrekciós lehetőség: A 20. században a vadvilág megmentése érdekében számos 
természetvédő szervezetet hoztak létre. Közöttük leghíresebb a Világ Természetvédelmi Alap 
(WWF), amelyet 1961-ben alapítottak. 

 A koala bemutatása → „A koala erszénye a legtöbb más erszényes állatétól eltérően hátrafelé 
nyílik.” 
A „hátrafelé nyílik” kifejezés miatt a tanuló azt hiheti, hogy a koala erszénye a háta felé nyílik. 
Korrekciós lehetőség: A koala erszénye a legtöbb más erszényes állatétól eltérően alul nyílik. 

 Az orchideák bemutatása → „Benne rovarcsalogató illatos nedv képződik.” 
A mondat szakmailag nem pontos. Nem minden orchidea faj virágában képződik ilyen nedv. 
Korrekciós lehetőség: Benne sok faj esetében rovarcsalogató illatos nedv képződik. 

 „Az eukaliptuszok Földünk legmagasabb fái, akár 100–150 méter magasra is megnőhetnek.” 
A mondat szakmailag nem pontos. Földünk legmagasabb fái a mamutfenyők.  

Korrekciós lehetőség: Az eukaliptuszok Földünk legmagasabb fái közé tartoznak, akár 100–150 
méter magasra is megnőhetnek. 

Összegzés 
Minden tankönyv tartalmaz a tévképzetek kialakulását vagy fennmaradását segítő elemeket. A 

tanulási-tanítási folyamat során emiatt igyekeznünk kell olyan didaktikai módszereket alkalmazni, 
amelyek segítségével beazonosíthatjuk a tévképzetek forrásait és felismerhetjük a már kialakult tanulói 
tévképzeteket. Ezeket az oktatás során igyekeznünk kell korrigálni. Ennek egyik módja, ha a 
tévképzetek esetleges forrásaként megjelenő tankönyvi ismereteket a lehető legkörültekintőbb 
magyarázattal ellátva adjuk át a tanulóknak. Mivel a tanulói tévképzetek nagy része a mindennapi 
életből származik, fontos olyan módszereket is alkalmaznunk a tanórán, amelyek segítségével 
felmérhetjük a tanulók előzetes ismereteit, gondolkodásmódját. Sok tanuló az iskolában elsajátított 
ismereteket nem tudja a mindennapi élet történéseihez kapcsolni (Csapó és B. Németh, 1995). Ennek a 
problémának a kiküszöbölésére például kiválóan alkalmasak azok a problémamegoldó feladatok, 
amelyek hétköznapi jelenségekre épülnek. Ezen kívül számos más módszer és stratégia segítheti a tanár 
munkáját abban, hogy olyan tanulókat neveljen, akik az iskolában tanult természettudományos 
ismereteknek a későbbiekben is hasznát tudják venni (Takács, 2006). 

A tévképzetek kialakulásának elkerülése, illetve a már kialakult tévképzetek észrevétele és 
korrigálása érdekében az oktatási folyamat során arra kell törekednünk, hogy olyan módszereket 
alkalmazzunk, amelyekkel nem csak a tanulói tudást, hanem a tudáshoz vezető logikai utat és 
gondolkodásmódot is megismerhetjük. 

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2010-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság 
Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és 
működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg. 
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