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Péter Lilla

Tankönyvelemzés az

 Anina Bădescu és Mihaela-Ada Radu: 

Matematika és környezetismeret II. osztályos

alternatív tankönyvről

A tankönyv a tanítási-tanulási folyamat kulcsfogalma, amely a tanterv, tantárgyi 
program tartalmának didaktikai szempontú feldolgozását és bemutatását tartal-
mazza (Fodor, 2005). A Pedagógiai Lexikon meghatározása szerint a tankönyv 

„évszázadok óta az egyik legismertebb, mindmáig legfontosabb, nyomtatott iskolai tan-
eszköz, amely elsősorban a diákok tanulási tevékenységét hivatott segíteni, de fontos se-
gédeszköz a pedagógusok számára is” (Karlovitz, 1997, 461).

A jó tankönyv a diáknak és nem a pedagógusnak szól, a tanuló számára a tudomá-
nyos a megismerés, felfedezés, gyakorlás munkaeszköze, de az önellenőrzéshez, önfej-
lesztéshez, önképzés megalapozásához is hozzá kell járulnia. Éppen ezért akkor jó egy 
tankönyv, ha megfelel az életkori sajátosságoknak, érdeklődést vált ki a tanulókból, és 
fenn is tartja a motiváltságot, fejlesztő hatású, kihasználja a vizuális hatásokat, ugyanak-
kor pedagógiai és módszertani szempontokra épít, mindezek nyomán a tanuló sajátjá-
nak érzi, „társ”-nak tekinti a tanulás során.

A pedagógusnak a tankönyvvel való kapcsolata közvetett, számára inkább tájékoz-
tató, betájoló szerepet tölt be. Viszont számára is nagyon fontos, hogy tanulóival jó tan-
könyvekből dolgozhasson, mert ez lényeges tényező lehet munkája sikerében. A peda-
gógus tankönyvről alkotott elképzelései, a jó tankönyvről vallott felfogása, a jó tankönyv 
sajátosságaiban és a tankönyvkínálatban való tájékozottsága befolyásolja őt a tankönyv-
választásban, így ha reális lehetősége van a pedagógusnak osztálya számára tankönyve-
ket választani, akkor egy szakmai szempontból tudatosabb választás mindenki számá-
ra előnyös lehet.

Jelen tanulmány az érvényben levő II. osztályos alternatív tankönyvek egyiké-
nek, az Anina Bădescu és Mihaela-Ada Radu szerzőpáros: Matematika és környezetis-
meret tankönyvének elemzésére vállalkozik. A tankönyvek értékelési szempontjainak, 
a jó tankönyv ismérveinek kiterjedt szakirodalma van (Dárdai, 2000; Karlovitz, 2001; 
Manolescu, 2004; Kojanitz, 2007). Az előbbiekre alapozva és saját kutatásra építve (Péter, 
1996) a tankönyv elemzését a következő szempontok alapján végezzük: tankönyvi funk-
ciók, tantárgyi program és tankönyv kapcsolata, tankönyvi struktúra, tankönyvi tarta-
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lom, pedagógiai-motivációs szempontok, illusztrációk és képi anyag, nyelvi-kommuni-
kációs szempontok, illetve kiemelési rendszer.

1. Tankönyvi funkciók
Egy jó tankönyvnek többféle funkciót kell betöltenie, így információs, transzformá-

ciós, irányító (koordináló), motivációs, értékekre nevelő, önellenőrző-önképző, és még 
egyéb funkciókról beszélhetünk (Karlovitz, 2001; Manolescu, 2004; Kojanitz, 2007). 
Napjaink információs és mediatizált társadalmában a tanulók a tudásanyag egy jelen-
tős részét már nem a tankönyvekből szerzik. Ennek megfelelően a tankönyv informáci-
ós funkciói háttérbe szorulnak, ezáltal egyéb funkciók érvényesülésének (transzformáci-
ós, irányító, vezérlő, önképző) engedve teret. Napjaink modern tankönyvei inkább mun-
káltató jellegűek, amelyek nem az információ-halmozást, hanem az igényelt kompeten-
ciák kialakítását szolgálják. A tankönyvek nyomtatott változatai mellett a digitális tan-
könyvek különböző generációi is egyre inkább teret hódítanak. Az elemzett tankönyv-
ben több funkció is nagyon jól érvényesül.

Az információs funkció jól teljesül a tankönyvben, ugyanis az adott két területhez 
(matematika és környezetismeret) kötődő tudásanyagot a tudományosság igényével, 
az életkori sajátosságokat fi gyelembe véve mutatja be. Ezek többnyire fogalmak, szabá-
lyok, törvényszerűségek, amelyek röviden, lényegre törően, rendszerbe foglaltan, nyel-
vi leírással, számokkal, illetve megfelelő képi anyaggal kerülnek bemutatásra. Így a tan-
könyvvel való munka a lényeges információk felismerésében és megjegyzésében fog-
ja segíteni a tanulókat. A tankönyvben a transzformációs funkció dominál, ugyanis ke-
vés kinyilatkoztatott, „lezárt” információt tartalmaz, viszont annál több feladatot, kér-
dést, gyakorlatot és gyakorlati feladatot, tartalma tehát többnyire feladatosított jellegű. 
Az ilyen jellegű tartalom aktív tanulói részvételt igényel, ezáltal hatékony lehet a készsé-
gek, képességek, kompetenciák alakításában. A feladatok bő választéka és változatos jel-
lege a transzformációs funkció összetett módon történő érvényesülését eredményezi. Az 
irányító, koordináló funkció csupán részben érvényesül, amikor néhány feladat felhívó 
szövegével vagy utasításával a tankönyv kijelöli a tanulás folyamatát. Ez viszont nem je-
lent problémát, ugyanis a tankönyvi munka során nagyobb szabadságot ad a tanulónak, 
pedagógusnak egyaránt. Az elemzett tankönyv értékekre nevelő funkciója szintén néhány 
feladat által érvényesül, az integrált tantárgy környezetismereti vonulatához kacsolódva, 
a környezettudatos gondolkodásmód és attitűdök alakulásához járul hozzá. A motiváci-
ós funkció, a transzformációshoz hasonlóan, szintén erőteljesen és összetett módon ér-
vényesül. A tankönyv számtalan sajátossága, így az illusztráltság, a feladatok változatos-
sága és jellege, a tanulói igények és életkori sajátosságok fi gyelembevétele, gondolkodás-
ra ösztönzés, a színek alkalmazása, a kiemelési rendszer mind a motivációs funkció ér-
vényesülését eredményezi (lásd később). A tankönyvi alapfunkciók közül az önellenőr-
ző-önképző funkció érvényesül a legkevésbé. Bár van néhány tudáspróba az egyes tanulá-
si egységek végén, sem ezek, sem a tankönyvi feladatok megoldását nem adja meg a tan-
könyv. Így a kisdiáknak egyáltalán nincs lehetősége arra, hogy önálló munka esetén le-
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ellenőrizze saját feladatmegoldását, tudását. E funkció érvényesülésének hiánya az elem-
zett tankönyv egyik hiányossága.

2. Tantárgyi program és tankönyv összefüggései
Egy tankönyv értékelésekor mindig annak az aktuális tantervvel való összefüggé-

seiből kell kiindulnunk. Mivel a tantervi dokumentumok sorában a tankönyv a tanterv 
alárendeltje, a tankönyvszerző(k)nek a tantervben megjelölt tudásanyag és kompeten-
ciák kialakítására kell törekedniük a tankönyv által. Akkor lehet jó egy tankönyv, ha a 
vele való munka nyomán a tanulók jelentős részénél kialakulnak a tantervben megjelölt 
kompetenciák.

Az elemzett tankönyv hátterében – a II. osztályban jelenleg érvényben levő – Tan-
terv a matematika és környezetismeret kompetenciaalapú oktatásához az előkészítő osz-
tálytól II. osztályig (2013) – tantárgyi program áll. Jelen tanulmány keretei között nincs 
lehetőség a tantárgyi program alaposabb elemzésére, így csupán néhány vonatkozásban 
világítunk rá a tankönyv tantervnek való megfelelésére.

Az érvényes tantárgyi program a teljesítményközpontú tantervek csoportjába tarto-
zik (Ballér, 1996; Fóris-Ferenczi, 2008; Szebenyi, 1991), ugyanis felépítésében és hasz-
nálatában egyaránt magán viseli azok fontosabb jegyeit. Ezt a típust kompetencia-ala-
pú tantervként is említik. A tantárgyi program előszavában a tantervi egységek kerülnek 
felsorolásra (általános kompetenciák, sajátos kompetenciák, tanulási tevékenységek, tar-
talmak és módszertani ajánlások), majd ezt követi néhány módszertani javaslat, amely-
ben – egyebek mellett – a tantárgy integrált jellegére és tanulmányozásának holisztikus 
szemléletére utal.

A tantárgyi program alapját hat alapkompetencia és az azokból kibontott sajátos 
kompetenciák képezik.

1. táblázat: A tantárgyi kompetenciák rendszere 
Alapkompetenciák Sajátos kompe-

tenciák 
Domináns te-
rület 

1. Egyszerű matematikai műveletek végzése számokkal 1.1, 1.2, 1.3., 1.4., 
1.51.

matematika 

2. A közvetlen környezetben megtalálható tárgyak mér-
tani jellemzőinek a felismerése 

2.1., 2.2 matematika 

3. A közvetlen környezet jelenségeinek, összefüggései-
nek, törvényszerűségeinek azonosítása 

3.1., 3.2. környezetis-
meret 

4. Egyszerű magyarázatok megfogalmazása logikai ele-
mek felhasználásával 

4.1., 4.2. integrált 

5. Feladatok megoldása az adatok csoportosításával, áb-
rázolásával 

5.1., 5.2. integrált 

6. Szabványos mérőeszközök alkalmazása mérések és 
becslések során 

6.1., 6.2., 6.3., 6.4 matematika 
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Integrált tantárgyról lévén szó, a tantárgyi program nem különíti el egymástól a két 
területet, sem az alap-, sem a sajátos kompetenciák vonatkozásában. Átolvasva azon-
ban a kompetenciák rendszerét, könnyen megállapítható, hogy valójában melyik terü-
lethez tartoznak. A 6 alapkompetencia közül három egyértelműen a matematika terüle-
téhez (1., 2., 6.), egy a környezetismerethez (3.) és csupán kettő (4., 5.) tartozik mindkét 
területhez, vagyis integrált jellegű. A tantárgyi program kompetenciáinak vonatkozásá-
ban egyértelműen a matematika a domináns terület – 3 alapkompetencia tartozik hozzá, 
ezek közül kettő a legtöbb sajátos kompetenciát magában foglaló –, a környezetismeret 
sokkal kisebb arányban képviselteti magát (egy alapkompetencia 2 sajátos kompetenciá-
val). A tantárgy integrált jellegét leginkább az 5. és 6. alap- és az ezekből kibomló sajátos 
kompetenciák erősítik, ugyanis ezek a kompetenciák eléggé elvontak ahhoz, hogy az in-
tegráltság magasabb szintjét tegyék lehetővé.

Ennek megfelelően, az elemzett tankönyv teljes mértékben megfelel az adott prog-
ram követelményrendszerének, a tankönyvi tartalmak kiválasztásában, a tanulási egysé-
gek felosztásában, a kérdések és feladatok összeállításában az alap- és sajátos kompeten-
ciák kialakítására törekszik. A tankönyv tanulási egységeinek felosztása és megnevezése 
a tantárgyi programok sajátos kompetenciáinak és tanulási tartalmainak az összehango-
lása, sűrítése alapján születtek. A tantárgyi program alapkoncepciójának megfelelően az 
egyes tanulási egységek integrálva jelenítik meg a matematika és a környezetismeret tu-
dományterületekhez tartozó részeket.

Hasonlóan a tantárgyi program kompetenciáihoz – az egyes tanulási egységek meg-
nevezésében – a matematika a domináns terület, ebbe integrálódik a környezetisme-
ret. Ez valójában így rendben is van, ugyanis a tankönyvnek az adott tantárgy (integrált 
tantárgy) tantervében megjelenő kompetenciákat (követelményrendszert) kell követnie.

Az alap- és sajátos kompetenciák a tantárgyi program felépítésének strukturális vá-
zát képezik, vagyis a tantárgyi program egyéb alkotóelemei ezeknek rendelődnek alá, és 
ezt a program formailag is kiemeli (vastagított betűkkel). Amíg az alap- és sajátos kom-
petenciák kötelező jellegűek, addig a tanulási tevékenységek csak javaslatok, a cél csu-
pán az, hogy a tantárgyi programban megjelölt kompetenciák a tanulóknál kialakulja-
nak. A tanulási tevékenységek részletezése mégis fontos része a tantervnek, ugyanis arra 
utal, hogy a kompetenciák csakis tevékenységek révén, igazi tanulói aktivitás közben ala-
kulnak, ezáltal még jobban hangsúlyozva a tantárgyi program teljesítményközpontú és 
kompetencia-alapú jellegét. A tantárgyi program hét tanulási tartalmat mutat be, ame-
lyek nem egyszerű témák, hanem inkább sűrített tematikus csomópontok. A tankönyv 
egyes tanulási egységeinek a megnevezése ezekkel a tanulási tartalmakkal mutat szoros 
összefüggést, helyenként a magasabb szintű, máskor pedig az alacsonyabb szintű tar-
talmat foglalva bele az egyes tanulási egységek címébe. Például amíg a 6. tanulási egy-
ség címe: Mérések. A Világegyetem. Erő és mozgás. Energiaformák és energiaátvitel, ahol 
a „mérések” a tantárgyi program 3. tanulási tartalma, addig a cím többi része a tantár-
gyi program 6. tanulási tartalmának (Földtani ismeretek), illetve a 7. tanulási tartalmának 
(Fizikai ismeretek) csupán részegységei.
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A jelen tantárgyi program újszerűsége nemcsak integrált jellegében rejlik, hanem 
abban is, hogy az előkészítő, I. és II. osztály sajátos kompetenciáit, tanulási tevékenysé-
geit és tartalmait egymással párhuzamosan tárgyalja. Az alapkompetenciák mindhárom 
osztály számára ugyanazok, ezek a fejlesztés területeit jelölik meg. A sajátos kompetenci-
ák, tevékenységek és tartalmak esetén pedig – a három osztálynál egy fokozatosan, egy-
másra épülő – spirális felépítés fi gyelhető meg.

Például az 1. Egyszerű matematikai műveletek végzése számokkal (alapkompeten-
cia) mindhárom osztály számára ugyanaz, amíg a sajátos kompetenciák vonatkozásában 
már diff erenciálódik, egymásra épül, spirálisan bővül: 1.1. Számjegyek felismerése és írá-
sa 0-tól 31-ig (előkészítő osztály), 1.1. Számjegyek írása, olvasása, alkotása 0-tól 100-ig (I. 
osztály), 1.1. Számjegyek írása, olvasása, alkotása 0-tól 1000-ig (II. osztály).

Ez a felépítés segíti a pedagógust abban, hogy ne csak az éppen aktuális osztály kö-
vetelményrendszerében legyen tájékozott, hanem egymásra épülő rendszerben láthassa 
a három, alapozó szakaszhoz tartozó osztály tantárgyi követelményrendszerét.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy az elemzett tankönyv – felépítésében és kidol-
gozottságában egyaránt – az érvényes tantárgyi program alap- és sajátos kompetenciáira 
épül. Meggyőződésem, hogy az adott tankönyvvel való munka nyomán a tanulók jelen-
tős részénél nagy valószínűséggel kialakulnak a megcélzott kompetenciák. Ha mégsem 
alakulnának megfelelően, akkor az nem a tankönyvön fog múlni.

3. Tankönyvi struktúra, szerkezeti felépítés
Az elemzett tankönyv logikus rendezőelvet követ, és arányos szerkezeti felépítésű: 

2 kötetből és kötetenként 64 oldalból áll. Ez a felosztás elsősorban a kisdiákok érdeke-
it szolgálja, ugyanis a két különálló kötet révén kevésbé súlyos tankönyvet kell iskolába 
vinniük, ugyanakkor egy vékonyabb tankönyvben tájékozódni is könnyebb. Bár a tan-
könyv szerkezeti felépítése logikus, a tankönyvek klasszikus felépítéséhez viszonyítva a 
tankönyvi Bevezető hiánya és a Tartalomjegyzék furcsa megjelenése mellett nem mehe-
tünk el szótlanul.

A Bevezető hiánya egy fontos pedagógiai szempontot hagy fi gyelmen kívül. A tan-
könyv a tanuló munkaeszköze, a tankönyv-tanuló közti kapcsolat egy alapviszony, így a 
szerzőnek minden lehetőséget ki kell aknáznia ahhoz, hogy ez a „viszony” jól induljon, 
és a továbbiakban is a lehető legpozitívabb legyen. „[…] a szerzői bevezetéseknek erő-
teljes motiváló hatásuk lehet, tehát egyáltalán nem fölöslegesek” – jegyzi meg Karlovitz 
(2001, 19.). Valóban, évkezdéskor a legtöbb kisdiák vegyes érzésekkel (bizalommal, el-
várásokkal, esetleg kétellyel, szorongással) veszi kezébe tankönyveit, ismerkedik velük. A 
gyerek egyrészt bízik abban, hogy a tankönyv társa lesz a tanulásban, másrészt pedig kér-
désként merül fel benne, hogy vajon képes lesz-e megtanulni, megérteni a tankönyvben 
rejlő tananyagot. A tankönyvi bevezető személyes jellege, a kisdiák szerző általi megszó-
lítása, pozitív irányba mozdíthatja el a helyzetet. Éppen ezért sajnálatos, hogy az elemzett 
tankönyv szerzői a bevezető hiányával lemondtak erről a lehetőségről.

Az elemzett tankönyvben, bár mindkét kötet végén formálisan megjelenik a Tar-
talomjegyzék, reális funkcióit nem érvényesíti: nem tükrözi egyértelműen a tartalmat, 
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nem biztosítja a kikereshetőséget, a tankönyvben 
való tájékozódást a kisdiák számára. Egy 2. osz-
tályos tankönyvben nem elhanyagolható a tarta-
lomjegyzék szerepe, ugyanis a tankönyv az egyi-
ke azon könyveknek, amelyek megalapozzák, ala-
kítják a könyvekben való tájékozódás képességét. 
Az elemzett tankönyv nem alakítja ezt a képessé-
get a tanulókban. A kötetek végén megjelenő „tar-
talomjegyzék”-nek nevezett táblázat inkább egy 
kalendarisztikus tervnek fogható fel, ugyanis a fe-
jezetcímek mellé tartalmakat és sajátos kompeten-
ciákat rendel, az időbeosztás heti lebontására tesz 
javaslatot, tehát a pedagógusoknak szól, nem a ta-
nulóknak. A tankönyv számtalan pozitívuma mel-
lett a tartalomjegyzék és a kalendarisztikus terv 
ilyen jellegű „összemosását” nem tartom szeren-

csésnek. A szerzők mentségére lehet felhozni, hogy a tankönyvek egyik hivatalos értéke-
lési kritériuma, hogy az adott tantárgyi program sajátos kompetenciára és tanulási tar-
talmaira is utaljon.

A tankönyv fő szövege – egymástól jól elkülönülő – 6 tanulási egységből épül fel, az 
egyes tanulási egységek további tartalmi csomópontokra bomlanak, ezek részeit képe-
zik a gyakorlatok, feladatok. Az egyes tanulási egységek a fejezeteknek felelnek meg. Az 
említett 6 tanulási egységet mindkét kötet végén megjelenő, ismétlést szolgáló fejezetek 
egészítik ki. Az egyes tanulási egységek belső felépítése megegyezik, a feladatfelhívások 
a következők: Ismételjünk! Figyeld meg, kutass, fedezd fel! Jegyezd meg! Tevékenykedjetek! 
Önálló munka és Gyakorolj! Az egyes tanulási egységeken belül a feladatfelhívások is-
métlődése egyfajta ritmikusságot adhat a tanulásnak, ugyanakkor minden tanulási egy-
ség egy rövid ismétléssel és egy tudáspróbával zárul. A tankönyvi bevezetőhöz és tarta-
lomjegyzékhez kötődő hiányosságokon túlmenően a tankönyv szerkezeti felépítése logi-
kus, így a tananyagban való biztos tájékozódáshoz járul(hat) hozzá.

4. Tartalmi szempontok 
A tankönyvben megjelenő oktatási tartalom sokféle lehet, többféle szempont szerint 

is elemezhető. Az alábbiakban csupán néhány szempont alapján vizsgálódunk.
A jó tankönyv nemcsak információt közvetít, hanem „kommunikációra késztető 

társ” is (Karlovitz, 2001, 114). Azt, hogy a tankönyv milyen mértékben tud „társa” lenni 
a tanulónak, alapvetően a szerző(k) kommunikációs stratégiája határozza meg. Három-
féle kommunikációs stratégia – egyirányú (közlő-magyarázó), kétpólusú, illetve kombi-
nált kommunikációs – ismeretes (Karlovitz, 2001). Az elemzett tankönyvre a kétpólusú 
kommunikációs stratégia a jellemző. Így nem tényszerű, tárgyilagos, száraz adatközlést 
valósít meg, hanem aktív tanulói cselekedtetést, közreműködést igényel folyamatosan. A 
tankönyvi szövegeket vizsgálva azt láthatjuk, hogy arányában nagyon kevés a „kinyilat-

Az egyes tanulási 

egységeken belül 

a feladatfelhívások 

ismétlődése egyfajta 

ritmikusságot adhat a 

tanulásnak, ugyanakkor 

minden tanulási egység 

egy rövid ismétléssel és egy 

tudáspróbával zárul.
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koztatott”, leíró jellegű, egyszerűen átolvasható tartalom. Tehát nem leckékbe tömörülő 
leírások, hanem inkább feladatosított tananyag, amelybe helyenként, mintegy „beékelve” 
jelennek meg kiemelve a fontos információk.

A kevés leíró jellegű tananyag minden tanulási egységben a Jegyezd meg! felhívás 
után jelenik meg. Az alábbi táblázatban a leíró jellegű tananyag mennyiségét a fejezetek 
hosszúságával hozzuk összefüggésbe.

2. táblázat: A tankönyv leíró jellegű szövegeinek és a tanulási egységeinek összefüggései
 Tanulási egység Leíró jellegű 

szövegek szá-
ma 

Tanulási egység 
terjedelme

1. Természetes számok 0‒1000-ig. Az emberi test 3 18 oldal
2. Természetes számok összeadása és kivonása 0‒1000-ig. 
Növények és állatok 1 10 oldal
3. Szorzás 100-as számkörben. Életterek 5 24 oldal
4. Maradék nélküli osztás 100-as számkörben. Életterek. 
Élőhelyek 8 30 oldal
5. Síkidomok és mértani testek. Adatok rendezése és ábrá-
zolása

‒ 12 oldal

6. Mérések. A világegyetem. Erő és mozgás. Energiaformák 
és energiaátvitel 5 19 oldal

Az összefoglaló jellegű leíró szövegek száma szoros összefüggésben van az adott ta-
nulási egység terjedelmével. Ezek a környezetismeret területéről – a tantervi tartalmak-
kal összhangban – a legfontosabb információkat, a matematika területéről pedig a szor-
zótáblákat, az alapműveletek tulajdonságait, a mértékegységekre vonatkozó átalakításo-
kat tartalmazzák. Nyelvi megfogalmazásuk érthető, világos, rövid, tömör, és nagyon vál-
tozatos. Nemcsak a mondatokkal, hanem a számokkal, műveletekkel (szorzótábla), rö-
vidítése  kkel (mértékegységek) történő megfogalmazások is jól érthetők. Az ilyen magas 
szintű sűrítés, lényegkiemelés mindenképpen a szerzők lényeglátását dicséri, ugyanak-
kor a tanulókat is a lényeg kiemelésére, a logikus tanulásra szoktat(hat)ja.

A tankönyv feladatosított jellegéből adódóan erőssége éppen munkáltató jellegében 
rejlik, kiemelten érvényesül általa a készség-, képesség- és kompetenciafejlesztés. Így a 
tantárgyi program kompetencia alapú koncepcióját is jól érvényesíti.

Továbbá a tankönyvi feladatok között megfi gyelhető a bőséges szemléltetés, a tan-
könyv fő szövegében rengeteg a képi anyag. Ez is nagyon jó, ugyanis ez nem csak az élet-
kori sajátosságokkal van szoros összefüggésben, nem csak a 8‒9 éves tanulók tanulási 
igényeinek megfelelő, hanem egyben a képi anyag és az ahhoz kapcsolódó feladat reális 
tanulói cselekedtetésre, a tankönyvvel való kommunikációra ad lehetőséget.
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1. kép: Példa a tankönyv fő szövegének gazdag képi anyagára 
(Forrás: II. kötet, 18. oldal) 

Az itt megjelenő feladatok gazdag képi anyagot tartalmaznak, ugyanakkor nem ön-
célúak, ugyanis igénylik a reális tanulói tevékenységet. A tankönyvi munkáltatás lehető-
ségei sokrétűek, így sokféle didaktikai feladatot valósíthatnak meg. Feladatosított tan-
anyag esetén a feladatok jellege is meghatározó lehet. A tankönyvi feladatokat többféle 
szempont szerint is csoportosíthatjuk.

Az elemzett tankönyvben a feladatok bő választékával találkozhatunk. Így az egy-
szerű matematikai műveletvégzést, a helyes eredmény társítását, a sorrendbe állítást, bi-
zonyos fogalmak meghatározásokhoz való társítását, becslést, önálló véleményalkotást, 
egy vagy több művelet elvégzését is igénylő szöveges, illetve összetett, matematikai és 
környezetismerethez kötődő, többféle műveletvégzést igénylő feladatokat is találhatunk.

Jelen tanulmány keretei között nincs lehetőség arra, hogy többféle szempont sze-
rint is elemezzük a tankönyvi feladatokat. Mivel a tantárgy újszerűsége éppen integrált-
ságában rejlik (Matematika és környezetismeret), ezért a feladatokat az általuk igényelt 
műveletvégzés integráltsága függvényében vizsgáltuk. Így négy feladattípust állapítottunk 
meg: 1. a kizárólag matematikához kötődő, 2. kizárólag környezetismerethez kötődő, 3. 
környezetismereti fogalommal matematikai műveletvégzést, 4. összetett műveletvégzést 
igénylő típusokat. Az alábbi táblázatban, a választott két tanulási egységben megjelenő 
feladattípusok megoszlásának arányát foglaljuk össze.
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3. táblázat: A feladattípusok megoszlása az integráltság vonatkozásában

Feladattípusok 
3. tanulási egy-
ség – Szorzás 
100-as számkör-
ben. Életterek

5. tanulási egység – Síkidom-
ok és mértani testek. A Föld

Kizárólag matematikához kötődő 21 – 27% 15 – 36,5%
Kizárólag környezetismerethez kötődő 14 – 18,42% 9 – 21,95%
Környezetismereti fogalom + matematikai 
művelet

36 – 47,36% 9 – 21,95%

Integrált, összetett műveletvégzést igénylő 5 – 6,57% 8 – 19,51%
Összesen 71 feladat – 

100%
41 feladat – 100%

A kizárólag matematikához kötődő feladatok közé olyanokat soroltunk, amelyek 
inkább csak egyszerű műveletvégzést igényelnek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás), 
viszont ehhez nem kötnek sem képeket, sem konkrét tapasztalati anyagot. Például „Egé-
szítsd ki a négyzeteket a hiányzó szorzótényezőkkel!”, és ezt követően megad négy hiányos 
szorzást (I. kötet, 34. oldal). Ezek a feladatok egyszerű műveletvégzést igényelnek, így az 
alapműveletek készségszintű működéséhez járul(hat)nak hozzá. Az 5. tanulási egységnél 
pedig azokat a feladatokat soroltuk ide, amelyek a síkidomokkal vagy mértani testekkel 
való egyszerű műveletvégzést igénylik. Például „Figyeld meg az ábrát, majd egészítsd ki 
az állításokat! Az ábrán … négyzet van. Az ábrán … háromszög van. Az ábrán … téglalap 
van.” (II. kötet, 23. oldal). 

2. kép: Példa matematikai műveletvégzést igénylő feladatra 
(Forrás: II. kötet, 23. oldal) 

Ez a feladat kizárólag matematikai műveletvégzést céloz meg, konkrétan: a síkido-
mok felismerését és megszámlálását igényli a tanulótól. Az ilyen típusú feladat kevésbé 
életszerű, és nem érvényesül a tantárgy integrált jellege.

Amint a táblázatban is láthatjuk: az ilyen típusú feladatok a 3. tanulási egységnél 
egyharmad alatt, az 5. tanulási egységnél pedig egyharmad fölött (36,5%) vannak, ez 
a leggyakoribb feladattípus. Ezeknek a feladatoknak még érintőlegesen sincs kapcsola-
tuk a környezetismerettel, tehát legkisebb mértékben sem jellemző rájuk az integráltság.
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A kizárólag környezetismerethez kötődő feladatok szintén elkülönülnek a tantárgy 
integrált jellegétől, ezek aránya mindkét fejezetben hasonló, vagyis a feladatok számának 
egyötöde körül van. Ezek a feladatok az igényelt műveletvégzés összetettsége függvényé-
ben különbözhetnek, viszont jellemző rájuk, hogy csakis az adott területtel (környezet-
ismeret) vannak kapcsolatban. Például amíg egyszerű műveletvégzést igényel a követke-
ző feladat: „Színezd ki a vizes, mocsaras életteret kedvelő állatok, növények melletti körö-
ket!” (állatok képei vannak megadva) (I. kötet, 28. oldal), addig jóval összetettebb az igé-
nyelt művelet a következő feladatnál: „Keress érdekességeket vízimadarakról! Munkádat 
mutasd be osztálytársainak is!” (I. kötet, 31. oldal). 

3. kép: Példa kizárólag környezetismerethez kötődő feladatra 
(Forrás: II. kötet, 29. oldal) 

Az előbbi feladat látszólag egyszerűnek tűnik: színezéssel kell elkülöníteni bizonyos 
élőlények élettereit. Viszont ha alaposabban átgondoljuk, nem is annyira egyszerű a fe-
ladat, ugyanis a tengeri környezet (Fekete-tenger, illetve Északi- és Déli-Sark) bonyolít-
ja a feladatot, megoldása magasabb szintű környezetismereti tájékozottságot és gondol-
kodásmódot igényel.

A harmadik kategóriába azokat a feladatok soroltuk, amelyekhez környezeti fogal-
makkal végzett matematikai műveletvégzés kapcsolódik. Ezeknél a feladatoknál növé-
nyeket, állatokat, tárgyakat számláltat, vagyis szemléltető képekkel segíti a matemati-
kai műveletek alakulását. Az elemzett fejezeteknél ezek a leggyakoribb feladattípusok: 
a 3. tanulási egység feladatainak majdnem felét (47,36%), az 5. tanulási egységnél pedig 
az egyötödét teszik ki (21,95%). Ezek elvontsága is különböző szintű lehet: az egyszerű 
műveletvégzéstől az összetettebb műveletekig változhat. A „Karikázd be azokat a hala-
kat, amelyek megfelelnek a pelikán kijelentésének!” (I. kötet, 32. oldal) feladatnál példá-
ul a szorzásokat elvégezve kell társítani a halakat a pelikánhoz, így csak egyszerű műve-
letvégzést igényel. 
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4. kép: Példa a környezeti fogalmakkal matematikai műveletvégzést igénylő feladatra 
(I. kötet, 32. oldal) 

Ennél a feladatnál például a szorzások elvégzésén és az eredménynek 20-hoz való hasonlí-
tásán van a hangsúly, tehát kimondottan matematikai készségeket alakító feladat. Az igaz, hogy 
képekkel segíti és érdekesebbé teszi a feladatvégzést, viszont nem beszélhetünk integráltságról, 
ugyanis a környezetismerethez kötődő képek csupán a matematikai műveletvégzés eszköze-
ként szolgálnak. Az életszerűség szempontjából viszont reális a feladat, ugyanis a pelikán hal-
lal táplálkozik.

Ezzel szemben az olyan típusú feladat, amelynél 2 megadott kép alapján szöveges feladatot 
kell alkotni, matematikai szempontból magasabb szintű műveletvégzést, pontosabban problé-
mamegoldást igényel. (Példa „Alkoss szöveges feladatot az alábbi ábra alapján! Hány béka van 
összesen?”). Az ilyen jellegű feladat nyilván magasabb szintű matematikai műveletvégzést igé-
nyel, viszont ebben az esetben is a környezetismerethez kötődő kép, fogalom a matematikai 
gondolkodás eszközeként jelenik meg. Ez még mindig nem jelent reális integráltságot.

A negyedik csoportba az összetett, integrált műveletvégzést igénylő feladatokat soroltuk, 
vagyis azokat, amelyeknél mindkét területhez köthető, többféle műveletvégzés valósul meg a 
feladat sikeres megoldása nyomán. Az elemzett fejezeteknél sajnos alacsony az ilyen feladatok 
aránya, az 5. tanulási egységnél megközelíti a feladatok egyötödét (19,51%), amíg a másiknál jó-
val ez alatt van.

5. kép: Példa  összetett (mindkét területhez kötődő) műveletvégzést igénylő feladatra 
(Forrás: I. kötet, 49. oldal) 
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Ennél a feladatnál, bár mindkét területhez kötődik műveletvégzés – a környezetis-
meret: a természetvédelmi szempontból helyes és helytelen cselekedetek megítélése, a 
matematika pedig: szorzás, illetve szorzótényezők többféle csoportosítása –, mégsem je-
lent reális integrálást. A feladat kevésbé életszerű jellegéből adódóan erőltetettnek érzem 
a két terület ilyen jellegű összekapcsolását. A matematikai és környezetismereti műve-
letvégzést egyaránt igénylő feladatok aránya vonatkozásában az 5. tanulási egység sokkal 
sikeresebbnek mondható. Összegzésként viszont azt állapíthatjuk meg, hogy a tantárgy 
integrált jellegének vonatkozásában a feladatok jellege az elvárások alatt marad.

5. Pedagógiai – motivációs szempontok
A tankönyvek értékelésének pedagógiai szempontrendszere mindig összetett, így a 

sugallt stratégiák és módszerek jellege, a tanulói szerepkör, a didaktikai alapelvek érvé-
nyesülése, a tanulói érdeklődés és igények fi gyelembevétele, a javasolt munkaformák, a 
tartalom és feladatok jellege, a tanulói önértékelés és önképzés lehetősége, motivációs 
szempontok mind-mind szóba jöhetnek (Péter, 1996). A pedagógiai szempontok gyak-
ran más szempontokkal is „átfedik egymást”, így az elemzett tankönyv pedagógiai szem-
pontú értékelését a motivációs szempontokkal együtt végezzük. Inkább olyan szempon-
tokat követünk nyomon, amelyeket más alfejezetekben nem tárgyalunk.

Az elemzett tankönyv több pedagógiai szempontnak is jól megfelel. Munkáltató jel-
legéből adódóan a tankönyvi funkciók közül leginkább a transzformációs funkciót ér-
vényesíti. Így pedagógiai koncepciója alapján elsősorban az igazi tanulói aktivitást érvé-
nyesítő módszereket és stratégiákat helyezi előtérbe, a feladatok egy jelentős része induk-
tív feldolgozást igényel. A tankönyvi szövegben megjelenő tartalmak nem „lezárt”, ha-
nem „nyitott” jellegűek, nem lehet egyszerűen átolvasni, ezért reális tanulói aktivitást 
igényelnek.

A tankönyvi tartalom fi gyelembe veszi az életkori sajátosságokat, illetve a tanulók ér-
deklődési körét, igényeit. A feldolgozott tankönyvi tartalom összefüggésben van a tanter-
vi tartalom csomópontjaival, ugyanakkor olyan témákat választ (növények, házi és vad-
állatok, gyermeki elfoglaltságok, táplálkozás, napi és szabadidős tevékenységek, étrend, 
testmozgás és egyebek), amelyek közel áll(hat)nak a 8‒9 éves tanulók érdeklődéséhez, 
igényeihez. Továbbá gyakori a tankönyvben az életszerű feladat. Ez nagy előnye a tan-
könyvnek, ugyanis a tanulók szempontjából nem elhanyagolható, hogy a feladatok oldá-
sa közben, az igényelt műveleteket a reális élethelyzeteknek megfelelő tartalommal vég-
zik. Ez mindenképpen a tankönyv pedagógiai értékét erősíti.

Megjelennek olyan jellegű feladatok is, amelyek kutakodásra, kísérletezésre buzdít-
ják a kisdiákokat. Ezek többnyire az Önálló munka felhívás alatt megjelenők. Közülük 
a direkt megfogalmazású feladatokat tartom igazán hatékonynak. Például „Válassz ki két 
egyforma növésű (ugyanahhoz a fajtához tartozó) növényt! Az egyik növényt öntözd rend-
szeresen, a másikat néhány napig egyáltalán ne öntözd! Próbáld megmagyarázni, mi tör-
tént a két növénnyel!” (I. kötet, 22. oldal). Az ilyen típusú feladatok konkrétan leírják a 
feladatot, a kísérlet elvégzésének körülményeit és feltételeit. Ezzel szemben kevésbé ha-
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tékonyak az indirekt jellegűek. Például „Te is ápolhatsz növényeket, gondozhatsz kisállato-
kat, akár a tanteremben is” (I. kötet, 21. oldal). Ennél a feladatnál túl közvetettnek tartom 
a megfogalmazást, s bár az Önálló munkánál jelenik meg, sem beszámolást, sem egyéni 
tapasztalatok megosztását, sem véleményt nem kér a tanulóktól. Pedagógiai szempont-
ból az ilyen jellegű nem is tekinthető reális feladatnak, ezért „álfeladat”-nak nevezném. 
Hatékonysága önmagáért beszél.

A pedagógiai szempontok érvényesülése mellett szól az is, hogy a tankönyv többféle 
eszköz felhasználásával (tartalom felépítése, rendszerezettség, színhasználat, ikonok al-
kalmazása és egyebek) jól irányítja a kisdiákok tanulási folyamatát.

Az elemzett tankönyv nagyon hatékony (lehet) a tanulók motiválásában, a szerzők 
többféle módon is próbálják a tankönyvvel dolgozó kisdiák motiváltságát biztosítani. El-
sősorban jól biztosítja a motiváltságot az illusztráltságával. A könyvek egyik legszembe-
tűnőbb eleme a fedéllap (Karlovitz, 2001). 

6. kép: A tankönyv fedéllapja 

A tankönyv mindkét kötetének borítóján megjelenő illusztráció színes, játékos, élet-
szerű és az adott korosztályhoz közel álló jellegével megfelelően biztosítja a motiváltsá-
got. A borítón megjelenő kép egy iskolai tanulási helyzetet ábrázol, amely mindkét kö-
tetnél ugyanaz, csupán a színhasználatban tér el egymástól. Ez egységes jelleget ad a két 
kötetnek, ugyanakkor – a színbeli különbség – a két kötet megkülönböztetését is lehe-
tővé teszi a tanulók számára. A tankönyv fő szövegében megjelenő további illusztráci-
ók változatosak, így ábrákkal, képekkel, illusztrációs rajzokkal, fényképekkel, modell-
ábrákkal, ikonokkal egyaránt találkozhatunk (lásd később). Az illusztrációk tartalmára 
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vonatkozóan, ezek többnyire természeti jelensé-
geket, növényeket, állatokat ábrázolnak, amelyek 
amúgy is közel állnak az adott korosztályhoz, 
ugyanakkor nagyon sok a gyerekeket vagy gye-
rekarcokat ábrázoló rajz, amely szintén motiváló 
jellegű lehet. A tankönyv illusztrációtípusainak 
változatossága és a tartalma, meglátásom szerint, 
a tanulók életkori sajátosságainak és érdeklődé-
sének egyaránt megfelelnek, így motivál(hat)ják 
a kisdiákokat a tankönyvvel való munkára. To-
vábbá a tankönyv néhány érdekes képpel szintén 
motiválhatja a tanulókat. 

Ennek ellenére érdekességek, különlegessé-
gek nemigen jelennek meg a tankönyvben sem az ábrák, sem a szöveg szintjén, a prob-
lémák bemutatása sem jellemző. Ez hiányosság. Viszont több feladat révén is gondolko-
dásra ösztönzi, „hívja” a tanulókat, ugyanis sok esetben meg is szólítja, a kisdiák vélemé-
nyét, indoklását kéri. Bizonyos feladatok révén partnernek tekinti a tanulót, ezáltal (is) 
növelve a tankönyvvel munkálkodó kisdiák motiváltságát. Apróbb motivációs hiányos-
ságként itt is utalnunk kell a tankönyvi bevezető hiányára. Ezzel együtt összességében a 
tankönyv motivációs színvonala magas szintűnek mondható.

6. Illusztrációk, képi anyag
A tankönyvek vizuális anyaga jelentős mértékben meghatározhatja a tankönyv haté-

konyságát. A tankönyv képi anyagának összetett hatásmechanizmusaira nagyon jól vilá-
gít rá Tóth Béla: Szöveg és kép az olvasókönyvekben című művében. Ezért idézek néhány 
gondolatot: „Kísérleteink tanulsága szerint az olvasókönyv illusztrációja a képet szem-
lélő gyermek személyiségének szinte minden területére érezhető befolyással van. […] A 
kép pszichológiai hatása a személyiség érzelmi-hangulati-indulati megnyilvánulásaira is 
kiterjed. De fellelhetők benne az esztétikai tetszés, nem tetszés, vágyak és akarati indítá-
sok egyaránt. […] Elsősorban a tanulók értelmi erőit aktivizálja, azon belül is inkább a 
képzeletre, a gondolkodásra vagy a részek közti kapcsolatok keresésére készteti a gyer-
meket.” (Tóth, 1974, 188‒198.). Tehát a tankönyv vizuális anyaga talán az egyik legfon-
tosabb minőségi összetevő, ugyanis a tankönyvvel való munka során a kisdiákot szemé-
lyiségének számtalan összetevője mentén érinti meg, aktivizálja, hatása rendkívül össze-
tett és hosszú távú.

A tankönyvvel való első találkozáskor elsősorban a tankönyv fedőlapjának elsődle-
ges a hatása, majd ezt követik a tankönyv fő szövegének képi anyagai. Az elemzett tan-
könyv fedőlapja az illusztráltság szempontjából színes, felhívó erejű, esztétikus. Az adott 
korosztályhoz közel áll, egy iskolai tanulási helyzetet ábrázol, amely mindkét kötet ese-
tében ugyanaz, csupán a színhasználatban tér el egymástól. Így valószínű, hogy megfe-
lelően motiválja a kisdiákot.

„Kísérleteink tanulsága 

szerint az olvasókönyv 

illusztrációja a képet szemlélő 

gyermek személyiségének 

szinte minden területére 

érezhető befolyással van.”
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A tankönyvek vizuális, más néven képi anyagának többféle csoportosításáról olvas-
hatunk a szakirodalomban. Így Karlovitz (2001) alapján a tankönyvi képi anyag követ-
kező típusait különítjük el: fénykép, ábra, illusztráció, ikon (nonfi guratív ábra), grafi -
kon és táblázat. Az elemzett tankönyvben első ránézésre mindegyik képi anyag képvi-
selteti magát. Az alaposabb elemzéshez véletlenszerűen választottunk két alfejezetet: a 
3. és az 5. tanulási egységeket. A 3. tanulási egység egy terjedelmesebb alfejezet (24 ol-
dal), amely elsősorban a szorzás témakörét és kiegészítő jelleggel a különböző életterek 
témákat bontja ki. Az 5. tanulási egység pedig arányában egy rövidebb alfejezet (12 ol-
dal), amely a síkidomok, mértani testek és a Föld témákkal foglalkozik. Az alábbi táblá-
zat a két alfejezet képi anyagának megoszlását foglalja össze.

4. táblázat: Az egyes ábratípusok aránya a két alfejezetben
Ábratípusok 3. tanulási egység – Szor-

zás 100-as számkörben. Élet-
terek

5. tanulási egység – Síkidomok és 
mértani testek. A Föld

Fénykép 51 – 17,6% 21 – 21%
Ábra 162 – 56,05% 48 – 48%
Illusztráció 30 – 10,38% 9 – 9%
Ikon 34 – 11,76% 12 – 12%
Grafi kon 5 – 1,73% 4 – 4%
Táblázat 7 – 2,42% 6 – 6%
Összesen 289 ábra 100 ábra 

Az elemzett két alfejezetben a képi anyag felét (56%) vagy majdnem felét (48%) az 
ábrák teszik ki. Ez jó, hogy így van, ugyanis egyfelől a tantárgy integrált jellege igény-
li ezt; másfelől pedig a tanulók életkori sajátosságai. Ezek az ábrák információhordozó 
funkcióval bírnak, alaposabban megvizsgálva többféle típust is felfedezhetünk közöttük. 
Így az alábbi típusokat különítettük el.

a. Élethű megjelenítésű, nagyobb méretű ábrák (17 cm x 9 cm), amelyek a környezet-
ismerethez kötődően fontos információkat hordoznak. Például a 3. tanulási egységben: 
Az erdő és A Duna-delta témájú ábrák ilyenek jellegűek (I. kötet, 33. és 41. oldal). Ezek-
ből fejezetenként 2‒3 ábra van, amely részletezően és élethűségre törekedve mutat be egy 
természeti környezetet, jelenséget, élővilágot. Jellegéből adódóan általában megfi gyelés-
re buzdítja a tanulókat, és így nagyon jó, hogy a felhívó szövegek közül a kezdetben a Fi-
gyeld meg, kutass és fedezd fel!, a végén pedig a Jegyezd meg! kapcsolódik hozzájuk.

b. Szöveges feladatok információit megjelenítő, nagyobb méretű ábrák, amelyek ál-
latokkal vagy emberekkel „mondatják el” a szöveges feladatok fontosabb információit. 
Ezek nagyon érdekes jellegű ábrák, mintegy átmenetet képeznek a szöveges feladat leírá-
sa és ábrázolása között (pl. I. kötet 39., 40., 46. és 47. oldal).
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7. kép: Példa a szöveges feladatok információit tartalmazó ábrára 
(Forrás: I. kötet; 47. oldal) 

Az ilyen típusú feladatokat azért tartom sikeresnek, mert itt az ábra funkciója reális: 
a szöveges feladat megértését segíti elő, mintegy átmenetet képez a műveletsor és a szö-
veges feladat kizárólag szöveggel való megfogalmazása között. 

c.) Szorzótábla kialakítását elősegítő ábrák által a szorzás fogalmát az ismételt ösz-
szeadásból vezeti le a mennyiséget ábrázoló kisebb képekkel. Például az I. kötet 37. olda-
lán levő ábrák is ágakon levő levelekkel segíti a tanulóknál a 6-os és 7-es szorzótábla ki-
alakulását.

d.) Matematikai műveletvégzést elősegítő ábrák, amelyek(en) a szükséges mennyisé-
geket jelenítik meg. Ilyen jellegű, inkább kisebb méretű ábrákból aránylag nagyon sok 
van a tankönyv lapjain, és ezek nemcsak a műveletvégzést segítik elő, hanem az életkori 
sajátosságokat fi gyelembe véve, színessé teszik a tankönyv lapjait, és motiválják a kisdiá-
kokat (pl. I. kötet, 34. oldal, 1. és 2. feladatok).

Az elemzett alfejezetekben az ábrák után a fényképek jelennek meg leggyakrabban, 
az elemzett képi anyag mintegy egyötödét teszik ki. Ez az arány szükséges a tankönyv-
ben, ugyanis a környező valóság jelenségeivel, élő és élettelen elemeivel a tanulók legreá-
lisabban – fényképek révén ismerkedhetnek. A tankönyvi fényképek többnyire növénye-
ket, állatokat, élettereket, ugyanakkor tárgyakat mutatnak be. Ha arra gondolunk, hogy 
környezetismeret tankönyvről (is) szó van, akkor jóval több fénykép is lehetne a könyv-
ben. Funkciójuk és méretük alapján a tankönyvi fényképeket további két – közepes- és 
kisméretű fényképek – csoportjába soroltuk.

a. A közepes méretű, állatokat, növényeket saját élőkörnyezetükben bemutató fényké-
pek az elemzett két fejezetben aránylag kevésszer jelennek meg. A fényképek összességé-
nek 9,8%, illetve 14,28%-át teszik ki. Bár ezeket közepes méretűként neveztük meg, így 
is túl kicsik ahhoz (átlagosan 5,5 x 6,5 cm-esek), hogy a hozzájuk kapcsolódó feladat-
ban a tanulói megfi gyelés alapját szolgálhassák. Nagyon jó, hogy vannak, viszont sokkal 
többre és nagyobb méretűekre lenne szükség ahhoz, hogy eredeti didaktikai funkcióju-
kat érvényesíteni tudják. 

b. A kisméretű fényképek teszik ki a fényképek összességének jelentős részét, így 
90,2% és 85,72%-át az elemzett két fejezetben. Ezek többnyire a környezetismeret terü-
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letéhez kötődnek, többnyire matematikai, helyenként viszont környezetismeret területé-
hez kötődő műveletvégzést tesznek lehetővé. Tehát funkciójukat tekintve a műveletvég-
zés eszközét képezik.

A tankönyv képi anyagának további részét az illusztrációk képezik, amelyek a vizu-
ális anyag mintegy egytizedét (10,38%, illetve 9%) teszik ki. Ezek a hangulatkeltést, a dí-
szítést, illetve a motivációt egyaránt szolgálhatják. Ide azokat az illusztrációkat soroltuk, 
amelyek gyermekek vagy állatok által „mondatják ki”, adatják át az információkat. Ezek 
mindenképpen motiváló hatásúak a kisdiákok számára, ugyanis nem mindegy, hogy 
egyszerűen jelenik meg, vagy gyerekek, állatok által „közvetítődik” a tanulók számára.

Az ikonok hasonló arányban jelennek meg a tankönyvben, mint az illusztrációk, 
a vizuális anyag 11,76%, illetve 12%-át teszik ki. Ide azokat a szövegértékű, informáci-
ós funkciót is betöltő ábrákat soroltuk, amelyek a feladat-felhívást fogalmazzák meg, és 
a kerettel ikon-jellegűek. Ilyenek például a Gyakorolj! Figyeld meg, kutass, fedezd fel! Je-
gyezd meg! – megfogalmazások. Ezek, rendszeresen ismétlődve, egyfajta ritmikusságot 
adnak a tankönyvi szövegnek.

A grafi konok aránylag ritkábban és nem mindegyik fejezetben jelennek meg. A 
vizsgált két fejezet közül csak az 5. tanulási egységben jelennek meg (4%), ahol a sík-
idomokkal és mennyiségekkel való változatos műveletvégzést szolgálják.

A táblázatok mindkét választott tanulási egységben megjelennek, a fejezetek vizu-
ális anyagának 2,4%, illetve 6%-át teszik ki. Ezek a szöveg és az ábra között képeznek át-
menetet, akkor van értelmük, ha „valódiak”, vagyis legalább kétféle felosztást tartalmazó, 
szövegtömörítő elemekről van szó. A vizsgált tanulási egységeknél a táblázatok „valódi-
ak”, és a velük való feladatvégzés valószínű, hogy hatékony. 

A vizuális anyagot vizsgálva kijelenthetjük, hogy egy jól illusztrált tankönyvről van 
szó, amely színhasználatában ízléses, esztétikus, gazdag illusztrációs anyagot tartalmaz, 
de nem túlzsúfolt, nem giccses és nem „harsány”. Az ismert ábratípusokat mind tartal-
mazza, viszont az ábrák és a fényképek vannak túlsúlyban. Az alkalmazott képi anyagok 
többsége jól teljesíti funkcióit.

7. Nyelvi-kommunikációs szempontok 
Fontos szempont, ugyanis a tankönyvi szöveg árnyalt, pontos és célszerű megfogal-

mazása nemcsak az érthetőséget erősíti, hanem nyelvi mintaként is szolgál a kisdiák szá-
mára. Így a tankönyvi szövegtípus, a szóhasználat helyessége, a szókincs gazdagsága, a 
mondatalkotás, a helyesírás mind-mind hatással lehet az adott tankönyvből tanuló ge-
nerációkra. A nyelvi szempontok kiemelt jelentőségűek, ugyanis fordított tankönyvről 
van szó.

Az elemzett tankönyv szövege feladatosított jellegű, ennek megfelelően a szöveg 
nyelvi megfogalmazása rövid, lényegre törő, világos és érthető az adott korosztály szá-
mára. A szövegből rövid mondatokkal, számokkal, rövidítésekkel emelődik ki a lényeg. 
A kérdések, feladatok megfogalmazása aktivitásra készteti a kisdiákot. A tankönyvi szö-
vegre inkább az egyszerű, áttekinthető mondatalkotás a jellemző. A mondatszerkezet 
egyszerű, bővített és nem túl hosszú. A mondatfajták közül gyakori a kijelentő mondat, 
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viszont a tankönyv munkáltató jellegéből adódóan gyakran megjelenik a kérdő és fel-
szólító mondat is. Ez az életkornak és a tantárgy integrált jellegének egyaránt megfelel.

A szókincs megfelelően gazdag, szóhasználata közérthető. Nem alkalmaz homályos, 
pontatlan, félreérthető, bonyolult leírásokat, magyarázatokat, mégis alkalmazza a szük-
séges fogalmakat az integrált tantárgy mindkét területéhez kötődően, viszont a mérték-
letességet követve nem viszi túlzásba az idegen kifejezések használatát. A tankönyv for-
dítójának érdeme (Szitai Tünde-Klára), hogy a tankönyvi szöveg nyelvileg helyes, vilá-
gos, nem érződik, hogy fordítás. 

8. Kiemelési rendszer
A tankönyv „Nemcsak szellemi alkotás, hanem nyomdaipari termék is, melynek 

formai-szerkezeti elemei szemmel láthatóan megmutatkoznak” (Karlovitz, 2001, 100). 
Éppen ezért a tankönyveket a tankönyvszerkezet „felszíni” elemei, vagyis a kiemelé-
si rendszere mentén is értékelhetjük. Felnőttként, saját tapasztalatból tudjuk, hogy egy 
könyvvel való „találkozásunkat” befolyásolják ezek a „felszíni” elemek, akkor a kisdi-
ák tankönyvvel való kapcsolatát, tankönyvvel való munkáját hogyan ne befolyásolná. A 
betűtípus és -méret, a színek alkalmazása, az ábrák és szöveg ilyen jellegű összefüggései 
megfelelő alkalmazással biztosíthatják az áttekinthetőséget, sugallhatnak játékosságot, 
gyermekközpontúvá tehetik a tankönyvet.

Az elemzett tankönyv ezirányú vizsgálata alapján kijelenthetjük, hogy nagyon jól al-
kalmazza a kiemelési rendszert, és így a tankönyvvel való munkát hatékonyabbá és élveze-
tesebbé teheti a kisdiákok számára. Első ránézésre a tankönyv szerkesztésére, szövegképére 
a rendezettség és áttekinthetőség a jellemző, változatos és ízléses a színhasználat, a betűtí-
pus és az alkalmazott betűméret jól olvasható, a tankönyvi szöveg tagolása jól áttekinthető.

A tanulási egységek címei színes nagybetűkkel, a leckék címei pedig más betűtípussal, 
fekete-fehéren jelennek meg, így a fő- és alcímek jól elkülönülnek egymástól. Ebben egyfaj-
ta fokozatosság fi gyelhető meg. Viszont részben a tartalmi szemponthoz kötődik, hogy egyes 
főcímek – tanulási egységek címei – borzasztó hosszúak, nem lényegre törőek, mintha nem 
is egy tankönyvben megjelenő címnek lennének szánva.

Pozitívumként említhetjük, hogy a tankönyv színhasználata változatos, nem túl harsány 
és mégis koherens a tankönyv szintjén, mindkét kötetben ugyanazokat a színeket alkalmaz-
za. A színek használata és váltakoztatása következetes, pedagógiai funkciókat megvalósító. 
Bizonyos típusú felhívó szövegekhez következetesen ugyanazokat a színeket alkalmazza, így 
eltérő színekkel, de a tankönyv teljes anyagában következetesen emeli ki például a következő 
felhívásokat: Ismételjünk! Figyeld meg, kutass, fedezd fel! Jegyezd meg! Tevékenykedjetek! Önál-
ló munka és Gyakorolj! A matematikai fogalmak alakításában is következetes az ábrák, mo-
dellek elemeinek, kiemelések színhasználatában, így például az ábrákon a százasok – zölddel, 
a tízesek – kékkel, az egyesek – pirossal jelennek meg. Hatékonyan emel ki bizonyos fogalma-
kat, kifejezéseket, gondolatokat színes tónusú háttér alkalmazásával.

A tankönyvi oldalak tagolásához sikerrel alkalmaz bizonyos keretes, vastagított vo-
nalakat, ún. „léniákat”, amelyek megfelelően irányíthatják adott esetben a tanuló fi gyel-
mét, segíthetik, hogy elvonatkoztasson az adott pillanatban kevésbé fontos részektől. Az 
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egyes oldalakon a rendelkezésre álló hely nagyon jól kihasznált, nincsenek sem üresen 
hagyott, sem tömörített részek.

Az adott témával szoros összefüggésben jól alkalmaz modellábrákat, grafi konokat 
és táblázatokat, különböző méretű és színű nyilakat, amelyekkel szintén jól irányíthatja 
a tanulók fi gyelmét, könnyebbé teheti a megértés folyamatát. Az alkalmazott ábrák in-
kább funkcionális, mint illusztrációs ábrák, így információk közvetítésében van szere-
pük. Összességében a tankönyv kiemelési rendszere „jól sikerült”-nek mondható, sike-
resen járul hozzá pedagógiai funkciók érvényesüléséhez.

9. Összegzés
A tankönyv alapos áttekintése után egyértelműen kijelenthetjük, hogy az elemzett 

tankönyv többféle szempontból is megfelel a jó tankönyvvel szemben támasztott elvárá-
soknak. Ha összegezni szeretnénk, számtalan pozitívumot sorolhatunk fel a tankönyvről. 
A tankönyvi funkciók vonatkozásában elsősorban a transzformációs funkció a domi-
náns a tankönyvben, a gazdag és változatos feladatrendszer e funkció összetett érvénye-
sülését eredményezi. Ez a tankönyv munkáltató jellegében nyilvánul meg, így a tantárgyi 
program alapkoncepciójával szoros összefüggésben, kiemelten érvényesül általa a kész-
ség-, képesség- és kompetenciafejlesztés. Emellett jól érvényesül a tankönyvben az in-
formációs és a motivációs funkció is. Felépítése logikus, felépítésében és kidolgozottsá-
gában a tantárgyi programban megjelenő alap- és sajátos kompetenciákat követi. Tartal-
mi vonatkozásban a kétpólusú kommunikációs stratégia jellemzi, vagyis a tankönyv iga-
zi „társa” tud lenni a kisdiáknak a tanulásban. A tankönyvi feladatok változatosak, gaz-
dag képi anyagot tartalmaznak. A pedagógiai és motivációs szempontok szintén jól ér-
vényesülnek a tankönyvben. Vizuális anyaga vonatkozásában egyértelmű, hogy egy szín-
használatában ízléses, gazdag illusztrációs anyagot tartalmazó tankönyv, amelynek képi 
anyaga jól teljesíti funkcióit. Nyelvhasználatában árnyalt, gazdag, ugyanakkor lényegre 
törő, nyelvileg helyes. Ez utóbbi a tankönyv fordítójának az érdeme. A tankönyv kieme-
lési rendszere változatos – betűtípus és -méret, színek alkalmazása, a szöveg és ábrák ko-
herenciája –, így sikeresen járul hozzá összetett pedagógiai funkciók érvényesüléséhez. 
A tankönyv számtalan pozitívuma mellett néhány hiányosságát is említenünk kell. Így a 
tankönyvi funkciók közül a koordináló funkciót csak részben, az önellenőrző funkciót 
pedig egyáltalán nem érvényesíti. Munkáltató jellege az egyik erőssége, viszont az aktuá-
lis tankönyvhasználati rendszerben – több generáció is ugyanazokat a példányokat hasz-
nálja – a munkáltató jelleg csupán az első generációnál érvényesülhet reálisan, a máso-
dik generáció már beírt válaszokkal, megoldásokkal szembesül. A tankönyvi tananyag 
és feladatok vonatkozásában nem érvényesül a diff erenciálásra törekvés, nem szintezett 
a tananyag. A feladatok integráltsága vonatkozásában pedig még lenne teendő, a felada-
tok jelentős részénél nem érvényesül az integrált szemléletmód. A tankönyvi struktú-
ra vonatkozásában: a tankönyvi bevezető hiánya, a tartalomjegyzék kevésbé funkcioná-
lis jellege, a tanulási egységek címeinek terjedelmes és bonyolult jellege mind-mind a 
pedagógiai szempontok érvényesülése ellen szólnak. A tankönyv elektronikus változa-
ta, a nyomtatott típus színvonalához viszonyítva, gyengének mondható. Összességében, 
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az elemzett tankönyv egy jól sikerült tankönyvnek mondható, amely magán viseli a „jó 
tankönyv” ismérveit, és sokféle szempont szerint is megfelel a korszerű tankönyvekkel 
szemben támasztott elvárásoknak. Így meggyőződéssel ajánlom a tankönyvet a gyakor-
ló pedagógusok és kisdiákok fi gyelmébe.
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