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Könyvrecenziók 

Kutatásmódszertan – kicsit másként 

Egy újabb kutatás-módszertani és statisztikai könyv. Kezünkbe fogva Bognárné Kocsis Judit 

(Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Neveléstudományi Inté-

zet) a Pedagógiai kutatások módszertana és statisztikai alapjai  című könyvét (2014. Pannon 

Egyetemi Kiadó, Veszprém) első gondolatunk, hogy valóban szükség van-e rá, hiszen Falus 

Iván szerkesztésében 10 éve jött ki a szakkönyvpiacra egy vaskos kiadvány, Falus Iván és Ollé 

János pedig 2000-ben és 2008-ban is kiadtak egy pedagógusoknak szóló statisztikai elemzése-

ket bemutató művet. Tartalmaz-e újdonságot Bogárné Kocsis Judit könyve?  

A könyv már külsőleg is kellemesnek tűnik – különösen a mai fiatal (Y és Z) generáció 

számára –, hiszen mindössze 247 oldal. Ez természetesen hatással van a tartalomra és a formai 

megoldásokra is. Szerkezete remekül meg van komponálva – szinte egy irodalmi alkotáséra 

emlékezetet. Az 1. és a 11. fejezet a szokásostól eltérő: az 1. fejezet a kutatásra és a tudomá-

nyos munkára való nevelést taglalja, kiemelve Zsolnai József munkásságát és bemutatva az 

ÉKP-s program, illetve a programban résztvevő gyerekek sikerét a Kutató Gyerekek Tudomá-

nyos Konferenciáján; végül kitér a hazai tehetséggondozásra (pl. az Arany János Tehetséggon-

dozó Programra) és hazai a tehetségpontokra. A 11., záró fejezet a statisztikai szolgálatokkal 

és szervezetekkel foglalkozik: megemlíti a legfontosabb oktatási méréseket, valamint felsorol 

statisztikai adatbázisokat és olyan folyóiratokat, ahol megbízható statisztikai adatokhoz lehet 

hozzáférni. Ezek a források nagy segítséget jelenthetnek az adatbányászatban, hiszen az itt 

található adatok felhasználásával naprakész statisztikákat készíthetünk, vagy akár saját kuta-

tásunk eredményeit is összevethetjük a hivatalos adatokkal. 

A középső nyolc fejezet két nagy részre tagolódik: az első 4 fejezet (2-5.) a pedagógiai 

kutatások alapjaiba és módszereibe vezeti be az olvasót, míg a második 4 fejezet (7-10.) a 

statisztikával foglalkozik. A két részt elválasztja egymástól a 6. fejezet, mely az iskolai mérést 

és értékelést részletezi. Ez a rész rendkívül hasznos lehet tanárjelöltek és (nem csak pálya-

kezdő) pedagógusok számára, mivel többek között bemutatja a jó, tudásszintet mérő eszköz 

készítésének folyamatát, a különböző értékelési paradigmákat, a megfelelő tanulási és tanítási 

útmutatók alapvető tartalmi részeit, valamint kitér az osztályozás aktuális kérdésére, felsorolva 

annak előnyeit és hátrányait. A fejezet viszonylag sok ábrát és táblázatot tartalmaz, melyek nem 

csak szemléletessé teszik a szöveges részben leírtakat, hanem a konkrét példák segítségével kö-

zel hozzák az elméletet a gyakorlathoz: a hétköznapokban megvalósuló iskolai mérésekhez. 

A 2-5. fejezetek a kutatásmódszertannal foglalkoznak. Ezekben a fejezetekben a szerző 

nagyszerűen összehangolja az elméletet a gyakorlattal. Egyrészt pontosan definiálja az alapfo-

galmakat, másrészt könnyen hasznosítható, praktikus ismeretek nyújt a kezdő kutatók és szak-

dolgozatírók számára: pontokba szedve adja meg egy kutatási terv készítésének lépéseit, rész-

letesen leírja a hivatkozások és idézések szabályait különféle típusú szakirodalomból. A 3. 

fejezet a társadalomtudományi / neveléstudományi kutatásokat csoportosítja több szempont 
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alapján, a 4. fejezet az induktív és a deduktív kutatási stratégiákat mutatja be, míg az 5. fejezet 

a különböző, kvantitatív és kvalitatív kutatási módszereket taglalja: a  módszereket teljes kö-

rűen felsorolja, valamennyi módszert röviden definiálja, a két leggyakrabban használt (kérdőív 

és interjú) esetében pedig pontokba szedve összegzi azok előnyeit és a hátrányait. A kvalitatív 

módszerek között hosszabb részt szentel a beavatkozás nélküli vizsgálatoknak (milyen forrá-

sokból, hogyan lehet adatokat kinyerni), valamint a fókuszcsoportos interjúnak, mely manap-

ság egyre gyakrabban használt módszer, de alkalmazása tapasztalt kutatót igényel. A kvalitatív 

módszertani részt a tartalomelemző szoftverek listájával fejezi be a szerző, megadva azokat a 

linkeket is, ahonnan szabadon elérhetők vagy az ingyenes demo verzió letölthető. Ezt a feje-

zetet nyolc pontba szedett kutatói etika zárja. Mind a négy fejezet remekült tagolt, teljes mér-

tékben áttekinthető. A felsorolások és a csoportosítások világosak, logikusak, melyeket még 

szemléletesebbé tesznek az ábrák. 

A 7-10. fejezetek a statisztikába vezetik be az olvasót. A szerző a 7. fejezetet valóban be-

vezetésnek szánja: definiálja az alapvető fogalmakat, meghatározza a különböző mérési skálá-

kat és adatfajtákat, csoportosítja a statisztikai adatokat és sorokat. Az ábrák és a táblázatok, 

valamint a konkrét példák itt is nagymértékben segítik a szöveges rész megértését. A fejezetet 

a statisztikai adatok megjelenítése zárja: a szerző számba veszi a diagramfajtákat, azok leg-

fontosabb ismérveit, tipikus használatukat – szinte valamennyit ábrán szemléltetve. Rendkívül 

hasznos ez a rész a kezdő kutatók és (BA-s) szakdolgozatírók számára, akik gyakran nem min-

dig tudják, milyen diagramon lehet szemléletesen bemutatni kutatásuk eredményét. A 8. feje-

zet az adatszerzési és a mintavételi eljárásokkal foglalkozik. Egyrészt ismerteti a kérdőívszer-

kesztés menetét, a különféle kérdéstípusokat, másrészt csoportokba rendezve (valószínűségi, 

nem-valószínűségi, másodlagos) pontosan definiálja valamennyi mintavételi eljárást. A kérdő-

ívszerkesztés és a kérdéstípusok bemutatásánál talán hasznos lett volna valamivel több konkrét 

példát megadni, hiszen azok a korábbi fejezetekben remekül kiegészítették az elméletet, és 

ebben az esetben is sokat segítenének annak, aki most tanulja a kérdőívszerkesztést.  

Az igazi statisztikai fejezetek a 9. és a 10. A 9. fejezet a leíró statisztikát taglalja: egyrészt 

– forrásként használva a Falus – Ollé (2000) könyv táblázatát – felsorolja a leíró statisztika 

módszereit, másrészt bemutatja, hogyan kell kiszámítani a legfontosabb mutatókat (módusz, 

medián, mean, gyakoriság stb.), és milyen adatfajták esetében alkalmazhatók ezek a számítási 

műveletek. A képletekben szereplő jelek, szimbólumok kódolását a szerző minden esetben 

pontosan megadja, az alkalmazott számítási műveleteket példákon keresztül könnyen érthetővé 

teszi. A könyv 10. fejezete igényli a legtöbb figyelmet az olvasótól: ez a ma tematikai statisz-

tikával foglalkozik. A fejezet elején a szerző értelmezi a konfidencia- és a szignifikan-

ciaszintet, a hipotézis fogalmát és a hipotézisvizsgálatot. A továbbiakban két nagy alfejezetben 

bemutatja az összefüggés- és a különbözőség vizsgálatokat – a Falus-Ollé (2000) könyvből 

kölcsönzött táblázatokban szemléltetve, hogy melyik adatfajtával milyen vizsgálat végezhető 

el. Minden vizsgálatnál megtaláljuk a képletet, amelynek segítségével a számítások elvégez-

hetőek, és természetesen a szerző itt is értelmezi a képletekben található jeleket. A példák, 

melyek szinte valamennyi bemutatott vizsgálat leírását követik, itt is sok segítséget nyújtanak 

az olvasónak. A statisztikai vizsgálatoknál a szerző utal arra, hogy az Excel program segítsé-

gével hogyan lehet ezeket a számításokat, próbákat elvégezni. Reméljük, hogy az egyre nép-

szerűbb az SPSS programmal végzett számításokat egy következő művében mutatja majd be.  

Bognárné Kocsis Judit könyvének nagy érdeme, hogy gyakorlatorientált: minden főfejezet 

végén ellenőrző kérdések és gyakorló feladatok találhatók, melyeknek megválaszolásával és 
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megoldásával az olvasó (egyetemi, főiskolai vagy PhD hallgató, kezdő kutató) megbizonyo-

sodhat, hogy teljes mértékben megértette-e az adott fejezetben foglaltakat, és kellő tudással 

rendelkezik-e, hogy megoldja a gyakorlati feladatokat. 

A könyv végén – a klasszikusan elvárt felhasznált irodalom, ábrák és táblázatok jegyzéke 

mellett – találunk egy rendkívül praktikus tárgy- és névmutatót, melynek segítségével könnyen 

és gyorsan visszakereshetjük valamennyi lényeges fogalmat, anélkül, hogy át kellene lapoz-

nunk az egész könyvet. A mellékletek közül csupán az 5. számút emelném ki: ez a kutatási 

beszámoló értékelésének szempontrendszerét tartalmazza kérdések formájában, kitérve a  tar-

talmi, formai, stilisztikai és holisztikus szempontokra. A melléklet természetesen gyakorlásnak 

szánt feladathoz készült, azonban nagy segítséget nyújthat nem csupán a szakdolgozatíróknak, 

hanem a kezdő oktatóknak, szakdolgozati konzulenseknek is: milyen szempontokra figyelve 

irányítsák szakdolgozóikat, hogy a majdani bíráló jó minőségűnek ítélje meg a szakdolgozatot.  

Összességében az egész könyvről elmondható, hogy szerkezete, felépítése logikus, a szö-

vege világos és tömör, lényeget hangsúlyozó, a táblázatok, az ábrák és a konkrét példák ki-

emelik az elmélet lényeges részeit, egyszersmind összekapcsolják azokat a gyakorlattal. Vél-

hetően rendkívül hasznos olvasmány, jegyzet lesz sok hallgatónak, és nem csupán a leendő 

pedagógusoknak, hanem a bölcsészeti és a társadalomtudományi diszciplínákat tanulóknak is. 

Szabó Csilla Marianna 

 

Az ötlettől a jól strukturált szövegig  

Napjainkban az írás szerepe átalakulóban van. Az online felületeken és csevegőszobákban in-

formális, rövidített formájú szövegek garmadájával találkozó és azokkal operáló főiskolai, 

egyetemi hallgatót komoly meglepetés érheti a felsőoktatásban, amikor élete első esszéjét meg 

kell írnia. Egy-egy ilyen írásmű elkészítése sokszor komoly fejtörést okozhat alkotójának. En-

nek oka sokszor nem is annyira a szerény szókincsben vagy az általános, illetve szakmai mű-

veltség hiányában keresendő, hanem sokkal inkább a gyakorlat hiányában, amit egy komo-

lyabb fogalmazás elkészítése megkíván. Nem csak a hallgatókat, sokszor a munkavállalókat is 

meglepetésként érhetik egyes „rutinfeladatnak” titulált kihívások, mint amilyen egy éves je-

lentés megírása. Ilyenkor az ember a legkézenfekvőbb megoldáshoz nyúl, hogy orvosolni pró-

bálja helyzetét: elkezd keresni az interneten. Noha ez a lehetséges megoldás önmagában se 

nem jó, se nem rossz, a fellelhető információk közötti keresgélés eléggé időigényes procedúra, 

mindamellett, hogy sokszor nem a számunkra legmegfelelőbb forrásra támaszkodhatunk. Hogy 

hosszútávon is sikeresen és hatékonyan vessünk gondolatainkat papírra bármely téma kapcsán, 

érdemes elolvasnunk ezt a könyvet. 

A szerzőpáros tagjai kommunikációkutatók, egyben a budapesti Műszaki és Gazdaságtu-

dományi Egyetem Szociológia és Kommunikáció tanszékének oktatói, így könyvük megbíz-

ható forrása lesz íráskészségünk fejlesztésének. Éppen ezért kissé esetlennek tűnik a címadás, 

amit az első tag (Írás 1.0) elhagyásával sokkal világosabbá lehetne tenni. Hasonlóan jó cím 

lehetett volna még: „A hatékony írás kézikönyve”, vagy a „Hogyan írjunk jól?”  

                                                      
 Blaskó Ágnes – Hamp Gábor:Írás 1.0 – Az ötlettől a jól strukturált szövegig, Budapest: Typotex Kiadó, 

2007, 224 p. ISBN: 978-963-9664-65-4 
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A Bevezetésben felvázolásra kerül a szerzők írásának célja, amit a könyv szerkezetének 

ismertetése követ. „Így írok én…” címmel egy a tanulók írásbeli szokásainak megismerésére 

irányuló rész veszi kezdetét, amelyben tesztek és kérdések segítségével szeretnék egyrészt fel-

mérni, másrészt tudatosítani a leendő íróban a saját íráshoz kötődő érzésvilágát, illetve tanulási 

stílusát, technikáit. Ez lesz a tudatos íráshoz vezető út első lépése. Az „Így írunk mi” felvil-

lantja a szerzők alkalmazott módszereit írás közben, így mutatva meg saját tudatos megköze-

lítésüket az írás folyamatához, egyúttal lehetséges követendő példákat ajánl fel az olvasóknak. 

Mindezt kiegészítik egy „Írj így!” nevű tanácsokat tartalmazó listával, amelynek célja, hogy 

tudatosabban és hatékonyabban készítsük elő, illetve végezzük el a későbbiekben a saját ma-

gunk által megtervezett írás processzusát. A modern kor egyik tanulás módszertani eljárását  is 

ügyesen beépítik a folyamatba szerzőink, amikor is az elmetérképet jelölik meg, mint eredmé-

nyes szervezőeszközt a folyamatban. Ez azért is fontos, mert ez a technika gyakran előjön a 

különböző önfejlesztő, tanulástechnikai, illetve tanácsadó jellegű szakirodalomban éppúgy, 

mint ahogy a projektoktatásban is. 

Kiemelt jelentőségű, hogy minden írójelölt tisztán lássa, hogy meddig jutott már el az írás 

folyamatában a tervezés kezdeti szakaszától a végcélig vezető úton. E könyvben ezt a célt a 

Mestermunka elkészítése szolgálja, aminek eredményeképpen „…a saját témádban elkészüljön 

egy teljes, kerek, struktúrájában és tartalmában igényes, értékelhető szöveg.” (31 p.). Ezt a 

mesterművet minden egyes fejezetben egy fokkal továbbviszi az írójelölt.  

A bevezető részt követi a Bekezdések című rész, amely lépésről-lépésre végigviszi az ifjú 

tollforgatót a következő jelenségeken: bekezdések felépítése, tételmondatok használata a be-

kezdésekben, leírások használata, összehasonlítások szerepeltetése, illusztrálás a szövegben, 

tipizálás és az információk elrendezése, okok és következmények láncolatainak kiépítése, il-

letve a definiálás jelentősége a későbbi írásban. Ezen ismeretek birtokában megnyílik az út a 

pontosan átgondolt, jól felépített bekezdésekhez, amikből majd a későbbiekben a teljes szöveg 

megszületik. 

A lezáró rész (A szöveg) immáron felnagyítja a korábban megismert, a bekezdésekkel fog-

lalkozó részben tanultakat, amikor is teljes szöveggé bővítteti a gyakornokokkal az addig leír-

takat. Ehhez először is megismertet minket a szöveg egészét átható szövegrendezési elvekkel 

és a szövegtervezés fázisaival. Miután sikeresen végigjárjuk az a témakeresés -anyaggyűjtés-

vázlatírás triászát, következhet a szakirodalomhasználat, külön figyelmet szentelve a forrá-

sokra való hivatkozásra, illetve a plagizálás elkerülésére, ami különösen fontos lesz a későb-

biekben a tudományos pályákra készülőknek. Az utolsó előtti fejezet mintegy elmetréningnek 

tekinthető, mivel megmutatja a kritikus gondolkodás szerepét akkor, amikor az olvasott anyag 

feldolgozása után saját gondolatainkat akarjuk megfogalmazni, szemben másokéval. A köny-

vet lezáró utolsó fejezet egy, a diák egész féléves munkájának értékelését lehetővé tevő pon-

tozó rész, amely az elkészített mestermunka értékelésére hivatott, de a későbbi szövegek mi-

nőségét is ellenőrizhetővé teszi. A könyv szerkezete egyaránt alkalmas főiskolai vagy egye-

temi szeminárium keretei között való csoportos feldolgozásra, akárcsak az otthoni önálló hasz-

nálatra. 

Minden fejezet a témára ráhangoló gyakorlatokkal kezd, amelyek két alrészre oszthatók: 

egy önálló gyakorlatra, illetve egy csoportos foglalkozásra szánt gyakorlatra. A szerzők ezzel 

is szerették volna megadni a lehetőséget mind az iskolai, mind az otthoni gyakorlásra. A fel-

adatok célja mindig az adott rész ismereteinek a begyakoroltatása a megadott minták alapján.  



Könyvrecenziók 

187 

A feladatmegoldást követik a keretes részbe foglalt elméleti ismertetők (Miért? Milyen? 

Hogyan?), amelyek részletes betekintés kínálnak az egyes elsajátítandó anyagrészekbe. A be-

mutatott elméletet példák teszik világossá, amelyek változatos forrásokból származnak (hall-

gatói dolgozatok, könyvrészletek, szépirodalmi művek). Így lehetőség van megismerkedni a 

különféle írási stílusokkal, amellett, hogy a szerzők folyamatosan jelzik a példaszövegekben, 

hogy az adott fejezetben megtanultak hol és milyen formában jelentkeznek, így járulva hozzá, 

hogy a továbbiakban az írást, mint állandó tudatosságot megkövetelő tevékenységet tekintsük.  

A fenti újabb elméleti részt követi a Fejtsd fel!, ahol ismét gyakorlásra kap lehetőséget az 

olvasó: egyetlen szövegen kell rendszerint kettő-három feladatot elvégezni, amik a tételmondat 

megkeresésétől egészen az egyes korábban bemutatott technikákra való példakeresésig terjed-

nek. Ezeken a rövid gyakorlatokon túlmenően természetesen több alkalommal is kapunk saját 

magunk által készített írások megfogalmazására felkérést a szerzőktől: először az Írd meg!, 

majd a Feladatok, végül a Házik sorait kell önállóan vagy csoportosan elemezni, illetve az 

instrukciók alapján előkészíteni. Ezáltal rögzíthető az addigi elméleti részekben megtanult, a 

rövid gyakorló feladatokban lépésről-lépésre felépített jártasság, amely megkülönbözteti a 

gyakorlott tollforgatót a többiektől. 

További érdekességeket kínálnak a fejezetek részeként megbújó Tudtad-e… leírások, amik 

behatóbb betekintést engednek az írástudományának rejtelmeibe.  

 Minden fejezetet Tanári útmutató zár. Ezekben a szerzők tanítási módszertani megfigye-

léseiket és javaslataikat fogalmazzák meg az éppen befejezett fejezet kapcsán, például hogyan 

érdemes az adott témakört feldolgozni, mely lehetséges elemek kapjanak nagyobb hangsúlyt a 

tanítás során. Végezetül, saját praxisukból is felvillantanak írásokat, amikor saját diákjaik írá-

sait mutatják be, kiemelve annak pozitív és negatív arculatát egyaránt. 

Gondos elméleti előkészítés és számtalan gyakorlófeladat várja azokat, akik szeretnének 

az írás mestereivé válni e könyv útmutatásai alapján. Akár egyénileg, akár csoportosan, otthon, 

vagy szemináriumon, mindenképpen hasznos kalauza lesz az olvasónak, akik kezébe veszi, 

hogy később ne okozzon gondot azoknak a bizonyos írásos feladatoknak az elkészítése.  

 

Kárpáti László 

 

 


