
ÖZET: Bu çal›flman›n amac› fizik, kimya ve biyoloji ö¤retmen adaylar›n›n ders kitab› hakk›ndaki görüfllerini belirlemek ve
uygulama derslerinde ders kitab›n› nas›l kulland›klar›n› incelemektir. Çal›flmaya E¤itim Fakülteleri’nin  fizik, kimya ve biyoloji
e¤itimi programlar›nda ö¤renim görmekte olan 125 ö¤retmen aday› kat›lm›flt›r. Araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilen çoktan seçmeli
sorulardan oluflan “Ders Kitab› Kullan›m› Anketi” ile yar›-yap›land›r›lm›fl görüflmeler veri toplamak için kullan›lm›flt›r. Verilerin
analizi, ö¤retmen adaylar›n›n ders kitaplar›n› uygulama derslerinde fazla kullanmad›klar›n› ortaya ç›karm›flt›r. Ö¤retmen adaylar›,
ders kitaplar›n› fazla kullanmamalar›n›n temel nedeninin ders kitaplar›n› yeterli bulmamalar› oldu¤unu ifade etmifllerdir.

Anahtar Sözcükler: ö¤retmen e¤itimi, ders kitab› kullan›m›, ö¤retmen adaylar›.

ABSTRACT: The purpose of this study is to obtain pre-service physics, chemistry and biology teachers’ opinions about the usage
of textbooks and examine how they use the textbooks in their school experience courses. 125 pre-service teachers enrolled in the
Physics, Chemistry and Biology Education programmes in the Faculty of Education participated in this study. “Textbook Usage
Questionnaire”, which was developed by the researchers and semi-structured interviews were used to collect data. The analysis of
data revealed that most pre-service teachers did not prefer to use textbooks in their teaching methods and school experience courses.
The main reason for not using the textbooks in these courses was that pre-service teachers did not find these textbooks efficient. 

Keywords: teacher education, use of textbooks, pre-service teachers.

1. G‹R‹fi

E¤itim programlar›n› flekillendiren temel unsurlardan biri de ders kitaplar›d›r. Son y›llarda, okullarda
teknolojik araç-gereçlerin artmas›na ra¤men, ders kitaplar› hala s›n›f içinde ve s›n›f d›fl›nda kullan›lan en
önemli kaynaklard›r. Ö¤retmenlerin ço¤u dersin amaçlar›n›, içeri¤ini, uygulanacak etkinlikleri, ö¤retim
yöntemlerini, ödevleri vb. ders kitab›ndan yararlanarak belirler. Bu durum, ders kitab›n›n önemini hem
ö¤renciler hem de ö¤retmenler aç›s›ndan art›rmaktad›r (K›l›ç ve Seven, 2003). 

Ders kitaplar›n›n e¤itim ve ö¤retimdeki önemi göz önüne al›nd›¤›nda kitap nitelikleri önem
kazanmaktad›r. Genellikle ö¤renciler fen kitaplar›ndan ö¤renmenin zor oldu¤unu düflünmektedirler. Bu
aflamada, kitap özelliklerinin yan›nda ders kitaplar›n›n nas›l kullan›ld›¤› da araflt›r›lmal›d›r. Ders kitaplar›n›n
niteliklerinin iyi olmas›yla birlikte s›n›f içinde ve d›fl›nda nas›l kullan›ld›¤› da oldukça önemlidir. Ders
kitaplar›n›n özelliklerini inceleyen pek çok çal›flma yap›lm›flt›r (Stylianidou, Ormerod ve Ogborn, 2002;
Mülayim ve Soran, 2002; Stern ve Roseman, 2004; Synder ve Broadway, 2004; Y›ld›z, 2004). Fakat bunun
yan›nda ders kitaplar›n›n s›n›f içerisinde ve d›flar›s›nda nas›l kullan›ld›¤›n› ölçen çok az çal›flma vard›r (Ball
ve Feiman-Nemser, 1988; Bishop ve Anderson, 1990; Zahorik, 1991; Abraham, Grzybowski, Renner ve
Marek, 1992; Moulton, 1997; Lubben ve di¤erleri, 2003). Ö¤retmenlerin ders kitab› kullan›m›nda ö¤retmen
yetifltirme programlar›ndaki deneyimlerinin de etkisi oldu¤u düflünülmektedir (Moulton, 1997). Bu nedenle,
bu çal›flman›n amac› fizik, kimya ve biyoloji ö¤retmen adaylar›n›n ders kitab› hakk›ndaki görüfllerini
belirlemek ve uygulama derslerinde ders kitab›n› nas›l kulland›klar›n› incelemektir. 
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Fen alan›ndaki ders kitaplar›n›n Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen genel amaçlar›
yans›tmas› beklenmektedir. Fen e¤itiminin amaçlar›ndan baz›lar› flu flekilde özetlenebilir:

• Bilimsel düflünme becerisi kazanmak (gözlem, araflt›rma, inceleme ve deney yapma)

• Günlük hayatta karfl›lafl›lan sorunlar› bilimsel yöntemlerle çözebilmek, bilimsel bilgileri
uygulayabilmek

• Yap›c›, yarat›c›, elefltirel ve bilimsel düflünebilmek

• Fen bilimlerine merak  ve ilgi duymak.

Ders kitaplar› ö¤retim program›na uygun olmal› ve ö¤rencilerin bilimsel düflünme becerilerini
gelifltirici bilgi ve etkinlikler içermelidir (K›l›ç, Atasoy, Tertemiz, fieren ve Ercan, 2001).

Di¤er taraftan, her yönüyle nitelikli bir ders kitab› verimli ö¤renmeyi sa¤lamayabilir. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda, ders kitab›n›n nas›l kullan›ld›¤› önemlidir. Lubben ve di¤erlerine (2003) göre ö¤renciler ders
kitaplar›n› kendi bafllar›na kullanmazlar; ancak ö¤retmen önceden haz›rlanarak ö¤rencilerin ö¤renmesini
yönlendirir ve ders kitab› da ö¤renmeyi destekleyici bir araçt›r. Yani, ders kitab› kullanmada ö¤retmen ön
plandad›r. Genellikle, her ö¤retmenin ders kitab› kullanmada kendine göre bir yol izledi¤i gözlemlenmifltir.
Ö¤retmenler ders kitab›n› de¤iflik flekillerde kullan›rlar. Zahorik (1991), 103 ilk ve orta ö¤retim
ö¤retmeniyle yapt›¤› çal›flma sonucunda, yar›dan fazla ö¤retmenin ö¤rencilerine s›n›fta ders kitab›n› sesli
ya da sessiz okutarak kulland›rd›klar›n›; genellikle,  derse tan›mlar›n verilmesi ile bafllayarak, ayr›nt›lar›
ders kitab› üzerinden tart›flarak verdiklerini belirtmifltir. Di¤er ö¤retmenler ise ders kitab› kullanmay›
planlamad›klar›n›; derse tart›flma sorular›yla bafllayarak, ayr›nt›lar›n ders anlatma yöntemi ve problem
çözme aktiviteleri ve küçük grup araflt›rmalar›yla ifllendi¤ini söylemifllerdir.Lubben ve di¤erleri (2003)
ö¤retmenlerin ders kitab›n› ço¤unlukla aç›klamalar› destekleyen bilgi ve flekil, flema, tablo vb. göstermede
kulland›klar›n› belirtmifllerdir. Baz› ö¤retmenler de ders kitab›ndaki sorulardan yararlan›rlar. Yurt d›fl›nda
yap›lan araflt›rmalar›n ço¤u, ö¤retmenlerin ders kitab›n› içerik aç›s›ndan kulland›¤›n› göstermifltir (Ball ve
Feiman-Nemser, 1988; Moulton, 1997; Zahorik, 1991; Bishop ve Anderson, 1990). Özellikle, kendi alanlar›
d›fl›nda bir derse girmek zorunda kalan ö¤retmenlerin ders kitab›n› daha fazla kulland›¤› gözlemlenmifltir
(Abraham, Grzybowski, Renner ve Marek, 1992). Ayn› zamanda, ö¤retmenler ders kitab›ndan ders öncesi
de yararlan›rlar. McCutcheon (1981) çal›flmas›nda ço¤u ö¤retmenin ders plan› haz›rlamada ders kitaplar›n›
kulland›¤›n› belirtmifltir. Ders kitaplar› ö¤retmene hangi konular› ö¤retece¤i, her bir konuya ne kadar zaman
ay›raca¤› ve hangi s›rada ö¤retece¤i hakk›nda bilgi verir. Türkiye’de ise ders kitab› üzerine yap›lan
araflt›rmalar›n ço¤u ders kitab›n›n uygunlu¤unun incelenmesi üzerinedir (Mülayim ve Soran, 2002; Y›ld›z,
2004); ders kitaplar›n›n nas›l kullan›ld›¤› ile ilgili fazla çal›flma yoktur.

Ö¤retmenlerin ald›klar› e¤itim ders kitab› kullan›mlar›n› etkiler. Ball ve Feiman-Nemser (1988),
ö¤retmen yetifltirme programlar›n› ders kitab› kullanma aç›s›ndan incelemifl ve ö¤retmen adaylar›n›n ders
kitaplar›yla ilgili görüfllerini araflt›rm›flt›r. Sonuçlara göre, ö¤retmen adaylar› “‹yi ö¤retmenler ders kitab›n›
takip etmez” düflüncesine göre yetiflmifllerdir. Bu durumda iyi ö¤retmenlerin ö¤renciyi düflünmeye
yönlendirdi¤i ve ders kitaplar›n›n bu konuda yetersiz kald›¤› görüflü etkilidir. 

Ders kitaplar› ö¤retmen ve ö¤rencilerin baflvurdu¤u en önemli kaynaklardan biridir. Bu çal›flmada
fizik, kimya ve biyoloji ö¤retmen adaylar›n›n ders kitab› hakk›ndaki görüflleri belirlenecek ve uygulama
derslerinde ders kitab›n› nas›l kulland›klar› incelenecektir. 

2. YÖNTEM

2.1. Örneklem

Bu araflt›rmaya, iki farkl› üniversitede okuyan Ortaö¤retim Fen ve Matematik Alanlar› E¤itimi
Bölümü’nde okuyan 125 kimya, biyoloji ve fizik ö¤retmen aday› kat›lm›flt›r. Ö¤retmen adaylar›n›n 39’u
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biyoloji, 41’i kimya ve 41’i fizik e¤itimi ana bilim dal›nda okumaktad›rlar. Örneklemdeki k›z ve erkek
ö¤retmen adaylar›n›n say›lar› yaklafl›k birbirine eflittir. Ö¤retmen adaylar›n›n, 60’› erkek, 65’i k›z
ö¤rencilerden oluflmaktad›r. Ayr›ca, çal›flmaya kat›lan ö¤retmen adaylar›n›n 45’i 4. s›n›f, 76’s› ise 5. s›n›f
ö¤rencilerinden oluflmaktad›r. Tablo 1, bu çal›flmaya kat›lan ö¤retmen adaylar›n›n ana bilim dal› ve s›n›flara
göre say›sal da¤›l›m›n› aç›klamaktad›r. 

2.2. Veri toplama araçlar›

Bu çal›flmada, araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilen “Ders Kitab› Kullan›m› Anketi” kullan›lm›flt›r.
Anket, ö¤retmen adaylar›n›n lise ders kitaplar›n› uygulama derslerinde ne flekilde kulland›klar›n› anlamaya
yard›mc› olmak amac›yla gelifltirilmifltir. Bu amaçla, ö¤retmen adaylar›na 7 soru sorulmufltur. Sorular,
ö¤retmen adaylar›n›n, lise ders kitaplar›nda yer alan sorular, flekiller, deney ve aktivitelerden ne kadar
s›kl›kta faydaland›klar›n› anlamaya yard›mc› olmaktad›r. Ayr›ca, ö¤retmen adaylar›n›n, ders kitaplar›n› bilgi
eksikliklerini tamamlamada, müfredatla ilgili bilgi edinmede, ders plan› veya sunumlar›n› haz›rlamada ne
kadar s›kl›kta kullan›ld›¤› hakk›nda bilgi vermektedir. Afla¤›da, ankette yer alan sorular verilmektedir:

Ders kitaplar›n› sunumlar›m› haz›rlarken kullan›r›m

a) Her zaman b) s›k s›k c)ara s›ra d) hiç bir zaman

Ders kitaplar›ndan ders plan›n› haz›rlamak için faydalan›r›m

a) Her zaman b) s›k s›k c)ara s›ra d) hiç bir zaman

Ders kitaplar›n› kimya müfredat› hakk›nda bilgi sahibi olmak için kullan›r›m

a) Her zaman b) s›k s›k c)ara s›ra d) hiç bir zaman

Ders kitaplar›n› bilgi eksikliklerimi tamamlamak için kullan›r›m

a) Her zaman b) s›k s›k c)ara s›ra d) hiç bir zaman

Ders kitaplar›ndaki etkinlik ve deneylerden faydalan›r›m

a) Her zaman b) s›k s›k c)ara s›ra d) hiç bir zaman

Ders kitaplar›ndaki sorulardan faydalan›r›m

a) Her zaman b) s›k s›k c)ara s›ra d) hiç bir zaman

Ders kitaplar›ndaki flekil, grafik ve resimlerden faydalan›r›m 

a) Her zaman b) s›k s›k c)ara s›ra d) hiç bir zaman

Anketin güvenirlili¤i (Cronbach’s alpha) 0.71 olarak tespit edilmifltir.  

Ö¤retmen adaylar›n›n uygulama derslerindeki ders kitab› hakk›ndaki görüfllerini ö¤renmek ve bu
kitab› nas›l kulland›klar›n› anlamak amac›yla Ders Kitab› Kullan›m› Anketi’ne ek olarak rastgele seçilen 10
ö¤retmen aday› ile yar›-yap›land›r›lm›fl görüflmeler yap›lm›flt›r. Görüflmeler için, lise ders kitaplar›n› de¤iflik
s›kl›kta kullanan ö¤retmen adaylar›n›n seçilmesine özen gösterilmifltir. Bu görüflmelerin amac› daha ayr›nt›l›
bilgi elde etmek ve aç›k olmayan noktalar› ayd›nlatmakt›r. Görüflmelerde ö¤retmen adaylar›na anketteki
sorular biraz daha ayr›nt›l› sorulmufl ve cevaplar›n›n nedenlerini belirtmeleri istenmifltir.

Tablo 1. Çal›flmaya kat›lan ö¤retmen adaylar›n›n ana bilim dal› ve s›n›flara göre da¤›l›m›

 Biyoloji e itimi Kimya e itimi Fizik e itimi 

  4. sınıf 5. sınıf 4. sınıf 5. sınıf 4. sınıf 5. sınıf 

1. üniversite  15 - 20 1 17 

2. üniversite 24 - 20 1 - 23 



2.3. Verilerin Analizi

Bu çal›flmada çoktan seçmeli sorulardan oluflan bir anket ve yar›-yap›land›r›lm›fl görüflmeler
yard›m›yla toplanan verilerin analizinde nicel ve nitel teknikler kullan›lm›flt›r. Anketler uyguland›ktan sonra,
elde edilen veriler kodlanm›fl ve SPSS 11 paket program› yard›m›yla frekans analizi yap›lm›flt›r. Ö¤retmen
adaylar›yla yap›lan görüflmeler da nitel olarak analiz edilmifltir. Görüflmeler yaz›l› hale dönüfltürüldükten
sonra derinlemesine incelenmifltir. 

3. BULGULAR

Çal›flmaya kat›lan ö¤retmen adaylar›ndan sadece %20,8’i ders kitab›n› her zaman kulland›klar›n›
belirtmifller, geri kalanlar› bazen (%43,2) ya da çok az (%36)  kulland›klar›n› ifade etmifllerdir. 

Ö¤retmen adaylar›n›n ders kitab›n› nas›l kulland›klar› ve yüzdeleri Tablo 2’de verilmifltir:

Tablo 2’de görüldü¤ü gibi ö¤retmen adaylar› uygulama derslerinde ders kitaplar›n› fazla
kullanmamaktad›rlar. Ders kitab›ndan ço¤unlukla müfredat hakk›nda bilgi sahibi olmak için
yararlanmaktad›rlar. Ders anlat›m›n› haz›rlarken de kitaplardan faydalanmaktad›rlar (%30 ve %20.4) Fakat,
ders kitab›n› bu amaçlarla kullanan ö¤retmen adaylar›n›n yüzdesi yine de yüksek de¤ildir. Ö¤retmen
adaylar›n›n büyük bir ço¤unlu¤u ders kitab›n› çok az kulland›¤›n› belirtmifltir. Özellikle bilgi eksiklerini
tamamlamak için kullananlar›n yüzdesi %3,2 olarak belirlenmifltir. Ayn› flekilde fen derslerinin önemli bir
bölümü olan deney ve etkinlikleri kullananlar›n yüzdesi de düflüktür (%9,6). De¤erlendirme aflamas›nda da
ö¤retmen adaylar›n›n yaln›zca %8’i ders kitab›ndaki sorulardan yararland›klar›n› belirtirken %69,6’s› ders
kitab›ndaki sorular› cok az kulland›klar›n› ya da hiç kullanmad›klar›n› söylemifllerdir. 

3.1. Görüflme Bulgular›

Ö¤retmen adaylar›n›n anketlerde verdikleri cevaplar›n›n nedenlerini tespit etmek amac›yla 10
ö¤retmen aday›yla görüflmeler yap›lm›flt›r. Görüflmeler sonunda, ö¤retmen adaylar›n›n, ders kitaplar›n›
müfredat hakk›nda bilgi sahibi olmak için kullanmalar›n›n ana sebebi olarak ders kitaplar›nda konular›n ve
konu içi alt bafll›klar›n müfredata göre s›ralan›fl›n› çok rahat görebilmelerinden kaynakland›¤› bulunmufltur.
Hatta, bir çok ö¤retmen aday› müfredat hakk›nda bilgi sahibi olabilmek için kitaplar›n “içindekiler” k›sm›na
bakt›klar›n› söylemifllerdir:

“Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n izin verdi¤i kitaplar› müfredat hakk›nda bilgi sahibi olmak için genellikle

kullan›r›m. Çünkü, bu kitaplar müfredat› temel alarak yaz›lm›fl kitaplard›r. Bu nedenle, bu ders kitaplar›n›

kullan›rken, müfredat hakk›nda bilgi sahibi olunabilir diye düflünmekteyim. Özellikle kitab›n bafl›ndaki

“‹çindekiler” bölümü, h›zl› bir flekilde müfredat hakk›nda bilgi sahibi olmama yard›mc› olur.”

Tablo 2. Ö¤retmen adaylar›n›n ders kitab›n› kullan›m flekli ve yüzdeleri

Ders Kitabı Kullanma Her zaman 
(%) 

Bazen (%) Çok az (%) Hiç (%) 

Sunum hazırlamak için 20,4 19,2 50,4 8,0 

Ders planı hazırlamak için 16,8 38,4 32,8 12,0 

Müfredat hakkında bilgi sahibi olmak için 30,0 30,0 28,0 12,0 

Bilgi eksikliklerini tamamlamak için 3,2 13,6 61,6 21,6 

Deney, etkinliklerden yararlanmak için 9,6 24 56 10,4 

Soru hazırlamak için 8,0 22,4 48 21,6 

ekil, grafik, resim kullanmak için 11,2 21,6 52,8 14,4 
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Baz› ö¤retmen adaylar› da müfredat hakk›nda bilgi sahibi olmak için, ders kitaplar› yerine, y›ll›k
planlara ya da ö¤retim programlar›na bakmay› tercih ettiklerini belirtmifllerdir:

“Müfredat hakk›nda bilgi sahibi olabilmem için zaten y›ll›k planlar var, bu yüzden ders kitaplar›na bak›p

da genellikle müfredat hakk›nda bilgi edinmem.”

Bir baflka ö¤retmen aday› ise, görüflmede afla¤›daki aç›klamalar› vermifltir:

“Müfredat hakk›nda bilgi sahibi olmak için ço¤unlukla Biyoloji Dersi Lise 1, 2, 3 y›ll›k ö¤retim program›n›

kullan›r›m.”

Ayn› flekilde, ö¤retmen adaylar›, konular› anlat›rken belli bir s›ra izlediklerini ve bu s›ran›n da ders
kitaplar›nda aç›kca görüldü¤ünü belirtmifllerdir. Ayr›ca, ders kitaplar› genelde ö¤rencinin seviyesine uygun
olarak yaz›ld›¤› için, konunun geniflli¤ini ve derinli¤ini anlayabilmek için de ders kitaplar›n› kullanarak
sunumlar›n› haz›rlad›klar›n› belirtmifllerdir. Örne¤in, bir ö¤retmen aday› görüflmelerde afla¤›daki
aç›klamalar› yapm›flt›r:

“Sunumlar› haz›rlarken konular›n s›ras›na ve lise düzeyinde nas›l anlat›ld›¤›na ders kitaplar›ndan

bakar›m.”

Baflka bir ö¤retmen aday›, sunumlar› haz›rlerken ders kitab›n› benzer sebeplerden dolay› kulland›¤›n›
belirtmifltir:

“Ders kitaplar›n› direk konuyu haz›rlamak için de¤il de, ne kadar ayr›nt›ya inmem gerekti¤ini, hangi temel

kavramlar› verece¤imi ve bunlar›n s›ras›n› belirlemek amac›yla ders kitaplar›n› sunumlar›m› haz›rlamak

için kullan›r›m.”

Baz› ö¤retmen adaylar›, lise ders kitaplar›n› sunumlar›n› haz›rlarken çok nadir olarak kulland›klar›n›
belirtmifllerdir:

“Sunum haz›rlamak için ders kitaplar›n›n yeterli olmad›¤›n› düflünüyorum. Sadece ders plan› haz›rlamak

için konular›n s›ras›n› tespit etmek için kullan›r›m. Ama sunumum içeri¤i ders kitab›ndan tamamen farkl›

olmal› diye düflünmekteyim. Bunun için de ‹nternette o kadar çok kaynak var ki... ‹lginç resimler,

aktiviteler gibi...”

Ö¤retmen adaylar›yla yap›lan görüflmeler, bir ço¤unun ders kitaplar›n› bilgi eksikliklerini
tamamlamada kullanmay› tercih etmemelerinin nedeni olarak ders kitaplar›nda bir çok bilgi hatas›n›n
bulunmas› ve konular›n çok yüzeysel geçildi¤ini düflündüklerini ortaya ç›karm›flt›r. Ayr›ca, birçok ö¤retmen
aday› bilgi eksikliklerini tamamlamak için  üniversite kitaplar›n› tercih ettiklerini belirtmifllerdir. 

“Bilgi eksiklerimi tamamlamada lise ders kitaplar›n› kulland›¤›m söylenemez. Çünkü çok yüzeysel

geçiyor konular. Ayr›ca, lise ders kitaplar›ndaki bilgilerin do¤rulu¤una da pek inanm›yorum, çünkü çok

fazla yanl›fll›k var ders kitaplar›nda. Bu yüzden bilgi eksiklerimi tamamlamak için üniversite kitaplar›n›

tercih ediyorum.”

Birçok ö¤retmen aday›, görüflmelerde, lise ders kitaplar›n› bilgi eksiklerini tamamlamadan çok,
ö¤rencinin seviyesine uygun flekilde bilgiyi anlatacaklar›n› anlamada kulland›klar›n› belirtmifllerdir.

“...Lise ders kitaplar›n› konuyu lise düzeyinde nas›l verebilece¤im hakk›nda bilgi sahibi olmak için

kullan›r›m.”

Ö¤retmen adaylar›n›n çok az›, lise ders kitaplar›n› bilgi eksikliklerini tamamlamada kulland›klar›n›
belirtmifllerdir. Örne¤in, görüflmeler s›ras›nda bir ö¤retmen aday› alan bilgisinin eksikli¤ini
tamamlayabilmek için ders kitab›n› kulland›¤›n› belirtmifltir:



“‹ki ay sonra biyoloji ö¤retmeni olaca¤›m, flu anda alan bilgisi derslerini tamamlam›fl olmama ra¤men o

kadar çok bilgi eksi¤im var ki, o yüzden lise  ders kitaplar›n› kullan›yorum.”

Baz› ö¤retmen adaylar› da, ders plan› için ders kitaplar›ndan konunun kapsam›n› anlayabilmek
amac›yla faydaland›klar›n› belirtmifllerdir:

“Ders plan› haz›rlamadan önce mutlaka ders kitaplar›n› incelerim. Konuyu ne kadar derinlikte, ayr›nt›l›

ele ald›¤›na bakar›m. Ayr›ca, lise ö¤rencisi seviyesine ne kadar inildi¤ine bakar›m. Ona göre bir ders

plan› haz›rlar›m.”

Ders plan›n› haz›rlarken ders kitaplar›ndan s›k s›k faydalanan ö¤retmen adaylar›n›n yan›s›ra, baz›
ö¤retmen adaylar› ders plan› için ö¤retim programlar›ndan faydalanmay› tercih ettiklerini belirtmifllerdir:

“Ders plan› haz›rlarken ilk kayna¤›m “Biyoloji Dersi Ö¤retim Program›” oldu¤u için ders kitab›ndan fazla

faydalanm›yorum. Örnek ders planlar› ve ö¤retim program› bana ne yapmam gerekti¤ini söylüyor.”

Ders kitaplar›n›n müfredata uygun olarak yaz›lm›fl olmas› ve ders planlar›n›n da müfredata paralel bir
flekilde haz›rland›¤›ndan dolay› ders kitaplar›n› kulland›klar›n› belirtmifllerdir. Ayr›ca konular›n s›ralan›fl›n›
net bir flekilde görebildikleri için ders plan›n› da bu s›ray› gözönüne alarak yapt›klar›n› belirtmifllerdir.

“Lise ders kitaplar›nda konular›n ve konu içi alt bafll›klar›n s›ralan›fl› müfredattaki s›raya göre

düzenlenmektedir. Bu yüzden, ders plan›n› haz›rlarken, ders kitaplar›ndan faydalan›r›m çünkü konu

bafll›klar›n› çok rahat görebilirim. Fakat içerik olarak tek bir ders kitab›ndan faydalanmay› tercih etmem.”

Görüflmelerde, ö¤retmen adaylar› ders kitaplar›ndaki sorular›n daha çok bilgiyi ölçmeye yönelik
oldu¤unu, bilgiyi uygulama, analiz, sentez seviyelerinde sorular›n genellikle ders kitaplar›nda yer
almad›¤›n› vurgulam›fllard›r. Bu nedenle, ö¤retmen adaylar› soru haz›rlarken, daha çok ders kitab› d›fl›ndaki
kaynaklardan faydaland›klar›n› belirtmifllerdir.

“Genellikle bilgi düzeyindeki sorular için, lise ders kitaplar›ndaki sorulardan faydalan›r›m. Ancak,

kavrama, uygulama, analiz ve de¤erlendirme seviyeleri söz konusu oldu¤u zaman ders kitab› d›fl›ndaki

kaynaklardan faydalan›r›m. Örnek olarak, ‹nternetten faydalanabilirim. Çünkü ders kitaplar›nda genelde

bilgi seviyesinde sorular yer almaktad›r. Analiz, sentez, de¤erlendirme, uygulama ve kavrama

seviyelerinde sorular yoktur.”

Yap›lan görüflmelerde, ö¤retmen adaylar›ndan birkaç›, kitaptaki sorular›n ö¤renci seviyesine uygun
olmas›n›n bu sorular›n ders içinde ve d›fl›nda kullan›lma sebebi olarak belirtmifllerdir:

“Kitaptaki sorular ö¤renci seviyesine uygun sorulard›r. Bunlar› ders içinde çözebilirim ya da ö¤rencilere

ödev olarak verebilirim. Genellikle aç›k uçlu sorular› tercih ederim.”

Ö¤retmen adaylar›n›n, ders kitaplar›ndaki deneylerden faydalanmalar›n›n en önemli nedeni olarak
deneylerin ö¤rencilerin seviyesine uygun olarak haz›rland›¤›n› düflünmeleri olmufltur.  

“Gördü¤üm kadar›yla lise kitaplar›ndaki aktivite ve deneyler güzel ve ö¤rencinin seviyesine uygun

deneyler. Bu nedenle konuyu pekifltirmek için ö¤rencinin seviyesini aflmamam›z gerekir. Bu nedenle bu

deneyleri derste kullan›yorum.”

Fakat, ö¤retmen adaylar›n›n ders kitaplar›ndaki deneyleri tercih etmeme sebepleri aras›nda
kitaplardaki deneylerin çok çeflitlili¤inin bulunmamas› ve s›n›fta uygulanabilir nitelikte olmamas› olarak
s›ralanabilir.  
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“Ders kitaplar›nda senelerdir neredeyse ayn› konular için ayn› deneyler yer al›yor. Bu yüzden, ders

kitaplar›nda konulara özel çok çeflitli aktivite içerdi¤ini sanm›yorum. Ayr›ca, kitaplardaki deney ve

aktiviteler pek güncel de¤il. Bu yüzden daha çok daha bilimsel ve günlük olaylar› içeren kaynaklardan

faydalan›r›m.”

Görüflmeler s›ras›nda, baflka bir ö¤retmen aday›, ders kitaplar›ndaki deneylerin s›n›fta
uygulanmas›n›n imkans›zl›¤›ndan bahsetmifltir: 

“Ders kitaplar›ndaki deneyleri inceledi¤imde daha çok bol miktarda malzeme gerektiren deneylerdir. Bu

malzemeleri lise ortam›nda bulabilmemiz mümkün de¤il, bu yüzden genellikle ders kitaplar›ndaki

deneyler yerine, daha basit malzemeler kullanarak yap›labilen deneyleri tercih ederim. Bunlar› da

genelde ‹nternetten araflt›r›r bulurum.”

Ayn› flekilde, ö¤retmen adaylar›n›n ders kitaplar›ndaki flekilleri de ö¤rencinin seviyesine uygun
olmas› dolay›s›yla tercih ettikleri ortaya ç›km›flt›r. fiekilleri tercih etmeme sebepleri olarak da, flekillerin
görsel aç›dan ilgi çekici olmamas› ve anlafl›l›r olmamalar›d›r. Örne¤in, görüflmeler s›ras›nda bir ö¤retmen
aday› ders kitaplar›ndaki flekilleri kullanmama sebebi olarak, flekillerin karmafl›k ve ilgi çekici olmamas›
olarak belirtmifltir: 

“Resimler, flekiller renkli oldu¤u ve üç boyutlu haliyle gerçe¤i yans›tt›¤› sürece ö¤renciler için ilgi çekici

olmakta ama karmafl›kl›k onlar› tedirgin etmektedir. Kitaptaki flekilleri düflündü¤ümüz zaman ise

genellikle renklerinin cans›z olmas›ndan dolay› ö¤renci için ilgi çekici de¤ildir ve ayr›ca kitaptaki flekiller

genellikle ö¤renci için anlafl›lmas› zordur. Bu yüzden ders kitaplar›ndaki flekilleri kullanmay› tercih

etmem. Onun d›fl›nda, ‹nternetten buldu¤um flekilleri renkli asetatta göstermeyi tercih ederim.”

Bunun yan›s›ra, baz› ö¤retmen adaylar›, ders kitab›ndaki flekillerin ö¤rencilerin seviyesine  uygun
olmas›ndan dolay› s›k s›k kulland›klar›n› belirtmifllerdir.

“Ders kitaplar›ndaki flekilleri s›k s›k kullan›r›m. O flekiller ö¤rencinin seviyesine uygun, anlayabilece¤i

düzeyde çizildi¤i için derste flekilleri kullan›r›m.”

Ö¤retmen adaylar›yla yap›lan görüflmelerde, ankette cevap verdikleri sorular›n daha derin
incelenmesinin yan›nda, ö¤retmen adaylar›na ders kitab›n› s›n›f içinde ve d›fl›nda kullan›lmas› gereklili¤ine
inan›p inanmad›klar› da sorulmufltur. Bir çok ö¤retmen aday› ders kitab› kullanman›n gereklili¤ine
inanmaktad›rlar. Bunun nedenlerinden biri ders kitab›n›n bilgileri veriflinin ö¤rencilerin seviyelerine uygun
olmas›d›r. Bu nedenle ö¤retmenler ders kitab› kullanmal› ve ö¤rencilerini de buna teflvik etmelidir. Di¤er
taraftan, kitaplardaki flekiller de ö¤renmeyi kolaylaflt›raca¤› için kullan›lmal›d›r. Görüflme yap›lan ö¤retmen
adaylar›ndan biri bu konuda kendisinden örnek vermifltir:

“…. Özellikle biyoloji derslerinde ders kitab›ndaki fleklillerin kullan›lmas› gerekti¤ine inan›yorum çünkü flu

an bile o kitaplardan ö¤rendi¤im bilgiler flekilleriyle akl›mda…”

Ayn› zamanda, ö¤retmen adaylar› s›n›f ortam›nda bir bütünlük sa¤lamak için ders kitab› kullan›m›n›n
gereklili¤ini vurgulam›fllard›r. Ö¤retmen adaylar›, ders kitaplar›n›n ö¤rencilere ders d›fl›nda da tek bafl›na
çal›flmas›n› sa¤layan bir kaynak olmas› dolay›s›yla ders kitaplar›n› kullan›m›n›n gere¤ine inanmaktad›rlar.  

4. SONUÇLAR VE ÖNER‹LER 

Bu çal›flman›n amac› fizik, kimya ve biyoloji ö¤retmen adaylar›n›n ders kitab› hakk›ndaki görüfllerini
belirlemek ve uygulama derslerinde ders kitab›n› nas›l kulland›klar›n› incelemektir. Elde edilen sonuçlar
ö¤retmen adaylar›n›n uygulama derslerinde ders kitaplar›n› fazla kullanmad›¤›n› göstermektedir. Ö¤retmen
adaylar› ders kitaplar›n› daha çok uygulama dersi sunumlar›n› ve ders planlar›n› haz›rlarken ve müfredat
hakk›nda bilgi sahibi olmak için kullanmaktad›rlar. Bunun yan›nda, ö¤retmen adaylar› bilgi eksikliklerini



tamamlamak, deney, etkinliklerden yararlanmak,  soru haz›rlamak ve flekil, grafik, resim kullanmak için
ders kitaplar›n› çok az tercih etmektedirler.

Ö¤retmen adaylar›n›n ders kitaplar›n› fazla kullanmamalar›n›n nedeni ders kitaplar›n› içerik
aç›s›ndan yeterli bulmamalar›d›r. Örne¤in, ders kitaplar›ndaki ölçme-de¤erlendirme sorular›n›n sadece
bilgiyi ölçmeye yönelik oldu¤unu, bilgiyi uygulama, analiz, sentez seviyelerinde sorular›n genellikle yer
almad›¤›n› vurgulam›fllard›r. Bu nedenle, ö¤retmen adaylar› soru haz›rlarken, ders kitaplar›ndan fazla
faydalanmad›klar›n› belirtmifllerdir. Baz› ö¤retmenler ise ders kitaplar›ndaki konular›n yüzeysel olarak
verildi¤ini ve birçok bilgi hatas›n›n bulundu¤unu söylemifller ve bu yüzden ders kitab›n› az kulland›klar›n›
ifade etmifllerdir.

Ders kitaplar› ö¤renme ve ö¤retme sürecini etkileyen en önemli araçlardan biridir. ‹yi tasarlanm›fl,
ilgi çekici, içerik yönünden verimli kitaplar, ö¤rencilerin anlamas›n› artt›rd›¤› gibi ö¤retmenlere de
ö¤retimlerini planlamalar›nda k›lavuzluk etmektedir. Fakat, iyi tasarlanmam›fl, içerik bak›m›ndan yetersiz
ve ö¤rencileri ö¤renmeye sevk edemeyen ders kitaplar›n›n kullan›m› da bir o kadar olumsuz sonuçlar
do¤urmaktad›r. Bu da gösteriyor ki, ders kitaplar›n›n verimli bir flekilde kullan›m› için nitelikli ders
kitaplar›n›n yaz›lm›fl olmas› önceliktir. Nitelikli ders kitaplar›n›n etkin kullan›m›, ö¤rencilerin aktif
kat›l›m›yla mümkün olur. Ö¤retmenler, ö¤rencileri ders kitab›n› okurken soru sormaya ve araflt›rma
yapmaya yönlendirmelidir. Ö¤retmen adaylar› da uygulama derslerinde nitelikli ders kitaplar›n› kullanmaya
teflvik edilmeli ve ders kitaplar›n› etkin kullanma yollar› hakk›nda bilgilendirilmelidir.
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EXTENDED ABSTRACT (Uzun ‹ngilizce Özet)
Textbooks are one of the important tools for both students and teachers in education. Most of the teachers make use

of textbooks in order to determine instructional objectives, subject matter to cover, activities, teaching methods, homework
and so on (K›l›ç & Seven, 2003). Bearing the importance of textbooks in mind, quality of textbooks play essential role in
education. In the related literature, there have been several research studies about the evaluation of the quality of textbooks
(Stylianidou, Ormerod & Ogborn, 2002; Mülayim & Soran, 2002; Stern & Roseman, 2004; Synder & Broadway, 2004; Y›ld›z,
2004). On the other hand, few studies were conducted to investigate about the usage of textbooks in and out of class (Ball &
Feiman-Nemser, 1988; Bishop & Anderson, 1990; Zahorik, 1991; Abraham, Grzybowski, Renner & Marek, 1992; Moulton,
1997; Lubben & di¤erleri, 2003). The purpose of this study is to obtain pre-service physics, chemistry and biology teachers’
opinions about the usage of textbooks and examine how they use the textbooks in their methods and school experience
courses.

125 pre-service teachers enrolled in the Physics, Chemistry and Biology Education programme in the Faculty of
Education participated in this study. A-seven-item “Textbook Usage Questionnaire”, which was developed by the researchers,
was used to measure how often pre-service teachers used textbooks in terms of questions, figures, diagrams, experiments,
activities. Moreover, it gave information how often pre-service teachers benefited from textbooks for getting information
about curriculum, completing the deficiency in their knowledge and preparing lesson plans. In addition, semi-structured
interviews were conducted to obtain deeper information about pre-service teachers’ usage of textbooks.

The analysis of data revealed that most pre-service teachers did not prefer to use textbooks in their teaching methods
and school experience courses. For example, 30% of pre-service teachers reported that they would use textbooks for getting
information about curriculum. It was found that 20% of pre-service teachers used textbooks to prepare presentations for their
methods and school experience courses. The majority of pre-service teachers said that they rarely used textbooks much for
completing the deficiency in their knowledge (%3.2). Similarly, the percentage of pre-service teachers who use textbooks for
experiments and activities was not high, 9.6. In addition, 8% of pre-service teachers said that they used evaluation questions
in textbooks. 

Semi-structured interviews were carried out with 10 pre-service teachers in order to understand the reasons for their
responses in the questionnaire. Results of interviews revealed that the main reason for using textbooks to get information about
curriculum was that pre-service teachers could easily understand the sequence of topics and sub-topics. Since textbooks were
written in accordance with the curriculum, pre-service teachers preferred textbooks for preparing their lesson plans. Moreover,
pre-service teachers stated that they would use textbooks to prepare their presentations since textbooks gave an idea about the
level of instruction.

Some of the pre-service teachers who did not use textbooks to complete the deficiency in their knowledge told that
there were a lot of misconceptions in textbooks and they preferred to use advanced chemistry textbooks studied in universities.
In addition, pre-service teachers thought that questions in textbooks measured mainly knowledge and they did not assess
students’ analysis, synthesis and application skills, thus pre-service teachers did not prefer to use questions in textbooks. Some
of the pre-service teachers stated that experiments in textbooks were suitable for students’ level. Therefore, they would rather
use experiments in textbooks. However, some pre-service teachers believed that textbook experiments could not be applied in
school. 

In terms of figures and graphs, pre-service teachers found them unattractive and complex; therefore, they did not refer
figures and graphs of textbooks during instruction. In the light of the findings of this study, it has been found that pre-service
teachers did not use textbooks often in their methods and school experience courses. The main reason for not using the
textbooks in these courses was that pre-service teachers did not find these textbooks efficient. Textbooks should be well
written with respect to content, instructional approach, and presentation of topics. Also, they should be attractive for students.
These qualities guide teachers to plan their instruction and students to increase their understanding. In the teacher education
programs, pre-service teachers should be informed about effective use of textbooks.


