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Sójáné Gajdos Gabriella 

Tanulócsoportok levegőszennyezéssel kapcsolatos 
tudásszerkezetének vizsgálata fogalmi 

térképezéssel 

Az utóbbi években a nemzetközi és a hazai szakirodalomban is 
megnőtt a tanulók tudásszerkezetének feltárásával foglalkozó 
tanulmányok, cikkek száma. A tudásszerkezet feltárására számos 
módszer létezik, többek között ilyen a fogalmi térképezés [1-3], a 
szóasszociációs módszer [4-6] és a tudástérelmélet [7].  A szó-
asszociációs vizsgálat alkalmasnak bizonyult egyéni és kollektív 
tudásszerkezet vizsgálatára egyaránt, melyet a hazai kutatók egyre 
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növekvő számú tanulmányai is alátámasztanak [8-17]. A 
tudástérelmélet gyakorlati alkalmazását hazánkban Tóth [18] 
publikációjából ismerhetjük meg részletesen. Míg a fogalmi 
térképezéssel és annak természettudományos tanórákon való 
alkalmazásával főként Habók [19 – 21] publikációi foglalkoznak, de jó 
példát találunk a kémia tanításban való felhasználásra Kiss és Tóth 
[22] munkájában is.  

Célkitűzés 

A vizsgálatunk során 7–12. évfolyamba járó tanulók 
levegőszennyezéssel kapcsolatos fogalmainak (üvegházhatás, savas eső, 
ózonlyuk, szén-dioxid, kén-dioxid, ózon) tudásszerkezetét szerettük 
volna megvizsgálni különböző módszerekkel. A módszerek a 
következők voltak: szóasszociáció, fogalmi térképezés, tudástérelmélet. 
A vizsgált fogalmak már szerepeltek egy hazai kismintás mérésben [8], 
amelyben szóasszociációs módszerrel térképezték fel 7–10. 
évfolyamos tanulók levegőszennyezéssel kapcsolatos fogalmainak 
tudásszerkezetét.  
A jelenlegi vizsgálat célkitűzései a következők voltak:  
1. Feltérképezni különböző évfolyamok tudásszerkezetét eltérő 

módszerekkel: szóasszociáció, fogalmi térképezés, tudástérelmélet. 
2. Összehasonlítani az eltérő módszerekkel kapott eredményeket, 

tudásszerkezeteket. 
3. Összevetni az egyes évfolyamok eredményeit módszerenként. 
4. A szóasszociációs módszerrel kapott eredményeket össze-

hasonlítani a korábbi kismintás mérés eredményeivel. 
5. Megvizsgálni, hogy megjelennek-e azok a tévképzetek a 

levegőszennyezéssel kapcsolatban, amelyek fellelhetők a 
nemzetközi és hazai szakirodalomban. 

Jelen tanulmányban a fogalmi térképezéssel kapott tudásszerkezeteket 
mutatjuk be. A szóasszociációs vizsgálattal kapott eredményeket 
korábban már publikáltuk [14]. 

A fogalmi térképek 

Habók [19] tanulmánya a fogalmi térképek fogalmának 
körülhatárolásával, az elméleti alapok meghatározásával és a fogalmi 
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térképeknek az értelemgazdag tanulásban betöltött szerepével 
foglalkozik. Ezen kívül számba vesz néhány fogalmitérkép-
meghatározást [1, 3, 23]. A fogalmi térképezésnél a tudásszerkezetet 
grafikusan ábrázoljuk. Egy témakör összetartozó fogalmait nyilakkal, 
vonalakkal köthetjük össze. A nyilakra rövid szövegeket írhatunk, 
melyek utalnak az összekötött fogalmak minőségi kapcsolatára is. A 
fogalmi térképek különböző alakúak lehetnek: kör, lánc, kerék, fa és 
háló. Az értelemgazdag tanulást a háló alakú térkép segíti elő, ez több 
szintből áll, komplex interakciókat tartalmaz és segíti a tudás 
újraszervezését. Habók munkájában kitér a fogalmi térképekkel rokon 
technikákra is, mint például a gondolattérkép, kognitív térkép, 
szemantikai térkép és az oktérkép.   
Kiss és Tóth [22] a következő technikákat ajánlja a tanórai 
használathoz:  
• Üres fogalmi térkép kitöltése: egy előre elkészített térképből 

töröljük az össze feliratot és csak a nyilakat, ellipsziseket tartjuk 
meg. A tanulóknak kell értelemszerűen kitölteni az üres térképet. A 
törölt információkat abc-sorrendben adjuk meg az üres térkép 
mellet 

• Kiegészítendő fogalmi térkép: itt már csak egy részét töröljük ki az 
információknak, melyeket a dákoknak önállóan kell beírniuk. A 
törölt fogalmakat már nem feltétlenül kell megadnunk.  

• Fogalmi térkép készítése: A megadott fogalmakat a diákok rendezik 
térképpé.  

• Asszociáción alapuló fogalmi térkép: A megadott fogalmak mellé a 
diákoknak kell még kiválasztaniuk ugyan annyi fogalmat és azt 
térképpé rendezni.  

• Irányított választáson alapuló fogalmi térkép: A megadott 
fogalomlistából a diákoknak kell kiválasztaniuk a fogalmak felét és 
azt térképpé rendezni. Megvizsgálhatjuk, hogy a diákok mely 
fogalmakat hagyták meg és melyeket hagyták ki.  

Az interneten számos online programot találunk fogalmi térkép és 
gondolattérkép készítéséhez. A teljesség igénye nélkül felsorolunk 
néhányat: MindMeister (www.mindmeister.com), Bubbl.us 
(https://bubbl.us/), Simple Maper (http://simplemapper.org/), Cmap 
Tools (https://cmap.ihmc.us/).  
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A vizsgált minta és a vizsgálat leírása 

A vizsgálatban a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium 553 tanulója vett részt. A tanulók létszámának 
évfolyamonkénti megoszlást, a fiúk és a lányok arányát az 1. táblázat 
tartalmazza.  
 

Évfolyam Létszám Fiúk száma Lányok száma Nem adta 
meg a nemét 

7. évfolyam 117 50 67 - 
8. évfolyam 120 75 44 1 
9. évfolyam 72 27 45 - 
10. évfolyam 100 44 56 - 
11. évfolyam 73 33 36 4 
12. évfolyam 71 24 46 1 
Összesen 553 253 294 6 

1. táblázat. A minta létszáma évfolyamonként 
 
A mérésre 2014 őszén került sor. A mérés három részfeladatból állt. A 
levegőszennyezéssel kapcsolatos fogalmak struktúráját először 
szóasszociációs módszerrel vizsgáltuk, majd ugyanezekkel a 
fogalmakkal fogalmi térképet kellett készíteniük a tanulóknak, végül a 
levegőszennyezés témaköréhez tartozó komplex feladatlapot kellett 
megoldaniuk. A mérés lebonyolítása különböző természettudományos 
tanórákon (biológia, kémia, földrajz) történt, és a vizsgálat 
lebonyolításában az osztályokat tanító szaktanárok segítettek.  

A fogalmi térképezés eredményei és értékelésük 

A fogalmi térkép készítésénél az alábbi utasítást kapták a tanulók:  
A megadott fogalmak mindegyikét felhasználva készíts fogalmi térképet! 
Kösd össze nyilakkal azokat a fogalmakat, amelyek között kapcsolat van! 
A nyilakra – ha tudod – írd rá a fogalmak közötti kapcsolatot! 
(üvegházhatás, szén-dioxid, savas eső, ózonlyuk, ózon, kén-dioxid) 
Az értékelésnél a kapcsolat meglétét vagy hiányát vettük figyelembe. 
Egy pontot adtunk, ha volt kapcsolat a fogalompár között és nullát, ha 
nem. Évfolyamonként és fogalompáronként a kapott eredményeket 
átlagoltuk. Gyakorlatilag így megkaptuk, hogy évfolyamonként a 
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tanulók hány százaléka kötötte össze az adott fogalompár két tagját. Az 
eredményeket a 2. táblázat tartalmazza.  
 

Fogalompárok 
Évfolyam 

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

szén-dioxid – kén-dioxid 0,12 0,13 0,11 0,16 0,16 0,11 

szén-dioxid – ózon 0,27 0,15 0,18 0,31 0,21 0,18 

szén-dioxid – üvegházhatás 0,46 0,48 0,58 0,50 0,55 0,58 

szén-dioxid – ózonlyuk 0,27 0,30 0,25 0,30 0,29 0,37 

szén-dioxid – savas eső 0,30 0,28 0,28 0,24 0,22 0,17 

kén-dioxid – ózon 0,21 0,15 0,14 0,11 0,08 0,10 

kén-dioxid – üvegházhatás 0,35 0,29 0,25 0,26 0,16 0,28 

kén-dioxid – ózonlyuk 0,25 0,22 0,24 0,18 0,37 0,20 

kén-dioxid – savas eső 0,49 0,53 0,67 0,77 0,74 0,82 

ózon – üvegházhatás 0,47 0,43 0,42 0,34 0,37 0,30 

ózon – ózonlyuk 0,69 0,68 0,82 0,70 0,89 0,73 

ózon – savas eső 0,15 0,09 0,10 0,10 0,04 0,13 

üvegházhatás – ózonlyuk 0,33 0,39 0,32 0,51 0,37 0,39 

üvegházhatás – savas eső 0,24 0,28 0,33 0,28 0,29 0,25 

ózonlyuk – savas eső 0,32 0,32 0,21 0,25 0,26 0,14 

2. táblázat. A kapcsolatok átlaga fogalompáronként és évfolyamonként 
 
Az adatok szemléltetéséhez gráfokat készítettünk. A kapcsolatok 
átlagát egy ötfokú skálán rangsoroltuk a 3. táblázat alapján.  A 
térképeken a nagyon gyenge (0,00 – 0,19) és gyenge (0,20 – 0,39) 
kapcsolatokat nem tüntettük fel.  
A fogalmi térképek elemzése során láthatjuk (1–6. ábra), hogy az 
évfolyamok többségénél a legtöbben az ózon – ózonlyuk fogalmakat 
kötötték össze nyíllal vagy vonallal. A 9. és 11. évfolyamok esetében 
nagyon erős, míg a többi évfolyam esetében erős kapcsolattal 
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jellemezhető a fogalompár. A kén-dioxid–savas eső fogalompár a 7. és 8. 
évfolyamok esetében közepesen erős, a 9.-, 10.- és a 11. évfolyamok 
esetében erős, míg a 12. évfolyam esetében nagyon erős kapcsolattal 
rendelkezik. A szén-dioxid–üvegházhatás fogalompárnál minden 
évfolyamnál közepesen erős kapcsolatot figyelhetünk meg. Az ózon–
üvegházhatás fogalompár között a 7.-, 8.-, és 9. évfolyamosoknál még 
közepesen erős, míg a 10.-, 11.-, és 12. évfolyamosoknál már csak 
gyenge, a fogalmi hálóban nem ábrázolt kapcsolat van. Az 
üvegházhatás–ózonlyuk fogalompár között a 10. évfolyamosok 
kivételével – ahol közepesen erős a kapcsolat – a többi évfolyamnál 
gyenge a fogalmi hálóban nem ábrázolt kapcsolat található.  
 

A kapcsolatok átlaga A kapcsolat erőssége Jelölésmód 

0,00 - 0,19 nagyon gyenge  nem ábrázolt 

0,20 - 0,39 gyenge nem ábrázolt 

0,40 - 0,59 közepesen erős  

0,60 - 0,79 erős  

0,80 - 1,00 nagyon erős  

3. táblázat. A kapcsolatok erőssége és jelölésmódja a fogalmi hálókban 
 
A fogalmi hálókban a nagyon gyenge és gyenge kapcsolatokat nem 
tüntettük fel.  A szén-dioxid–ózonlyuk és az üvegházhatás–savas eső 
fogalompárok minden évfolyamnál gyenge kapcsolattal 
jellemezhetőek. A szén-dioxid–savas eső, kén-dioxid–üvegházhatás és a 
kén-dioxid–ózonlyuk fogalompárok gyenge vagy nagyon gyenge 
kapcsolattal jellemezhetők. A szén-dioxid–ózon fogalompár esetében a 
7.-, 10.-, és a 11. évfolyamoknál gyenge kapcsolat van, míg a 8.-, 9.- és a 
12. évfolyam esetében már csak nagyon gyenge kapcsolat figyelhető 
meg. A kén-dioxid–ózon fogalompár között a 7. évfolyam kivételével – 
ahol gyenge kapcsolat figyelhető meg – a többi évfolyamnál már csak 
nagyon gyenge kapcsolat van. A szén-dioxid–kén-dioxid és az ózon–
savas eső fogalompárok között minden évfolyamnál nagyon gyenge 
kapcsolatot találunk. A legkisebb és a legnagyobb kapcsolati átlaggal is 
11. évfolyam rendelkezik: az ózon–savas eső fogalompár között 0,04, 
míg az ózon–ózonlyuk fogalompár között 0,89 az értéke. 
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1. ábra. A 7. évfolyam fogalmi hálója 2. ábra. A 8. évfolyam fogalmi hálója 

  
3. ábra. A 9. évfolyam fogalmi hálója 4. ábra. A 10. évfolyam fogalmi hálója 

  
5. ábra. A 11. évfolyam fogalmi hálója 6. ábra. A 12. évfolyam fogalmi hálója 

 
Az 4. táblázat alapján láthatjuk, hogy minden évfolyam esetében a 
gyenge kapcsolatok a dominánsak. A közepesen erős kapcsolatok 
száma a 7. és 8. évfolyamosok esetében három, a 9. és 10. 
évfolyamosok esetében kettő, a 11. és 12. évfolyamosok esetében egy. 
A 10. évfolyamosok két erős kapcsolattal rendelkeznek, míg a többi 
évfolyam csak eggyel. Nagyon erős kapcsolattal a 7.-, 8.- és a 10. 
évfolyam nem rendelkezik, míg a többi évfolyamnál egy – egy ilyen 
kapcsolat figyelhető meg. 
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Kapcsolat erőssége Kapcsolatok száma évfolyamonként 
7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Nagyon gyenge  2 4 4 4 4 6 
Gyenge 9 7 7 7 8 6 
Közepesen erős 3 3 2 2 1 1 
Erős 1 1 1 2 1 1 
Nagyon erős 0 0 1 0 1 1 
Összes kapcsolat 15 15 15 15 15 15 
Ábrázolt kapcsolat 4 4 4 4 3 3 

4. táblázat. A kapcsolatok száma erősségük alapján 
 

A fogalmi térkép készítésénél nem volt kötelező, hogy a tanulók 
magyarázó szöveget írjanak a fogalompárokat összekötő nyilakra, 
vonalakra. A tanulóknak csak nagyon kevés hányada élt ezzel a 
lehetőséggel. A továbbiakban egy olyan példát mutatunk be, amely 
esetleges tévképzetre utal. Az üvegházhatás–ózonlyuk fogalompár a 10. 
évfolyam fogalmi hálójában 0,51 átlaggal közepesen erős 
kapcsolatként jelenik meg.  A 5. táblázatban a fogalompárt összekötő 
nyílra írt, a fogalmak közötti minőséget is jelentő feliratokat gyűjtöttük 
össze.  
 
 
Első fogalom: üvegházhatás       Második fogalom: ózonlyuk 
Évfolyam Nyílra írt magyarázó szöveg 
7. évfolyam • része4 

• fajtája1 
• oka1 

9. évfolyam • képződik1 
• következménye1 

10. évfolyam • része2 
• következménye3 
• ezáltal létrejön1 
• ebből ered1 
• káros tényező1 

11. évfolyam • környezetszennyezés1 
12. évfolyam • minél nagyobb az üvegházhatás annál a nagyobb az 

ózonlyuk1 
• ok1 
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Első fogalom: ózonlyuk       Második fogalom: üvegházhatás 
Évfolyam Nyílra írt magyarázó szöveg 
7. évfolyam • ezáltal keletkezik1 

• része1 
• emiatt1 
• fajtája1 

8. évfolyam • okozója1 
• következménye1 
• okozhat1 

9. évfolyam • következménye3 
• ezáltal keletkezik1 
• ózonlyukon káros sugárzások miatt üvegházhatás1 
• beengedi a napsugarakat1 
• eredménye1 

10. évfolyam • következménye3 
• a Nap sugarai áthatolnak teljesen rajta1 
• a vékony ózonréteg miatt a Nap káros sugarai is érik 

a Földet1 
• emiatt keletkezik1 
• segítője1 
• létrejöhet1 
• ózonréteg elvékonyodása1 
• több sugárzás2 
• felmelegedés1 

11. évfolyam • hatásai, következménye1 
• káros hatása1 
• UV sugárzás nő1 
• ez okozza1 

12. évfolyam • emiatt1 
• eredménye1 
• hatására1 
• okozza1 

5. táblázat. A fogalmakat összekötő nyilakra írt magyarázó szöveg 
évfolyamonként 

 
A táblázatban a két fogalom közötti hierarchiát is feltüntettük. Az első 
fogalom állt hierarchiában magasabb szinten az adott tanulók fogalmi 
térképében és ebből indult ki a nyíl vagy vonal a második fogalomhoz. 
A szövegek feletti felső indexek a tanulók számát jelentik, akik ezt a 
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magyarázatot adták a két fogalom közötti kapcsolatra. A táblázatokat 
tanulmányozva láthatjuk, hogy több felirat is arra utal, hogy az 
üvegházhatást tartják az ózonlyuk kialakulásáért felelősnek 
(következménye, ezáltal jön létre) és fordítva is, hogy az ózonlyuk miatt 
alakul ki az üvegházhatás (okozója, segítője, következménye). 

Összegzés 

A legerősebb kapcsolattal szinte mindegyik évfolyam esetében az 
ózon–ózonlyuk fogalompár rendelkezett. A szóasszociációs módszerrel 
is ennél a fogalompárnál figyelhettük meg a legerősebb kapcsolatot 
[14], mely egybevág Kluknavszky és Tóth [8] szóasszociációs 
vizsgálatainak eredményeivel is. Ezen kívül több évfolyam esetében 
figyelhettünk meg a fogalmi térképekben erős vagy nagyon erős 
kapcsolatot a kén-dioxid–savas eső fogalmak között is. A 10. évfolyam 
fogalmi térképében közepesen erős kapcsolattal megjelent a 
tévképzetre utaló ózonlyuk–üvegházhatás közötti kapcsolat, melyet a 
vonalakra írt magyarázó szövegek is alátámasztottak.  
A jelenlegi vizsgálatunk – mivel nem tettük kötelezővé a fogalmak 
közötti kapcsolat magyarázatát a diákok számára – mennyiségi 
jellemzésre alkalmas. Mivel a diákoknak csak kis hányada írt a 
vonalakra, nyilakra magyarázó szöveget, így nem kapunk teljes képet 
arról, hogy a tanulócsoportok szerint milyen minőségi kapcsolat van a 
fogalmak között.   Nem vizsgáltuk azt sem, hogy a fogalompár két tagja 
között megállapítható-e valamilyen hierarchia. A további vizsgálatok 
esetében célszerű kérni, hogy mindenképp lássák el magyarázó 
szövegel a fogalmakat összekötő nyilakat és megállapítani a fogalmak 
közötti hierarchiát. A továbbiakban tervezzük még a fogalmi 
térképezéssel és a szóasszociációs módszerrel kapott fogalmi hálók 
összevetését, ennek a metodikájának a kidolgozását.  
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