
ÖZET: Bu çal›flman›n amac› Lise I. S›n›f ö¤rencilerinin ba-
sit elektrik devreleriyle ilgili olarak kavram yan›lg›lar›n› belir-
lemek ve ö¤renciler de kavramsal geliflimi sa¤lamak için akti-
viteler önermektir. Ö¤rencilerin kavram yan›lg›lar›n› belirle-
mek için, sekiz aç›k uçlu sorudan oluflan bir test 108 Lise I ö¤-
rencisine uygulanm›flt›r. Bu çal›flma sonucunda ortaya ç›kar›-
lan kavram yan›lg›lar› ile de¤iflik yer ve zamanda yap›lm›fl bir
çok çal›flmada ortaya ç›kar›lan kavram yan›lg›lar›n›n büyük
bir ço¤unlu¤u uyuflmaktad›r.

Anahtar Sözcükler: fen e¤itimi, fizik e¤itimi, kavram
yan›lg›lar›, basit elektrik devreleri

ABSTRACT: The aim of this research is to find out about
simple electric circuits misconceptions of first year secondary
school students’ and to propose a teaching approach for con-
ceptual development. In order to reveal students’ misconcep-
tions eight open ended questions were administered to 108
first year secondary school students. It was found that there is
an agreement between the result of this study and those of re-
lated studies done in different places and times in terms of
many misconceptions.

Key Words: Science education, physics education, mis-
conceptions, simple electric circuits 

1. G‹R‹fi

Bu çal›flma, basit elektrik devrelerinin lise dü-
zeyinde ö¤renimi ve ö¤retimi ile ilgili olarak, ö¤-
retmelerin ders s›ras›nda kullanabilecekleri, uygu-
lanabilir ve fizik e¤itimi alan›nda yap›lan çal›flma-
lar›n sonuçlar›n› da göz önünde bulunduran aktivi-
telerin haz›rlanmas›n› ve uygulanmas›n› amaçla-
yan genifl bir çal›flman›n ilk etaplar›ndan birisi
olarak görülebilir. 

Bu araflt›rmada Lise I s›n›f ö¤rencilerinin basit
elektrik devreleriyle ilgili kavram yan›lg›lar›n› or-

taya ç›karmak amac›yla yap›lan araflt›rmadan elde
edilen sonuçlar›n ve bu fikirleri dikkate alan, ö¤-
retim s›ras›nda uygulanabilecek bir aktivite örne¤i
sunulmas› amaçlanm›flt›r. 

Ö¤retim öncesi ö¤rencilerin sahip oldu¤u kav-
ram yan›lg›lar›, fen e¤itimindeki araflt›rmac›lar
aras›nda büyük bir ilgi kayna¤› olmufltur. 1980’ li
y›llardan günümüze dek bu konuda yay›nlanm›fl
bir çok çal›flma vard›r (Driver 1989, Duit ve Rho-
neck 1998, Gilbert ve Watts 1983, Marin, Benar-
roch ve Jiménez 2000, Pines ve West 1986, Ships-
tone ve ark. 1988, Tiberghien 1983). Bu çal›flma-
lar göstermifltir ki;

• S›n›f ortam›na gelen ö¤renci doldurulacak
"bofl bir vazo" olarak görülmemelidir. Ö¤ren-
cilerin, do¤ufllar›ndan itibaren çevreleriyle
olan etkileflimleri sonucunda fiziksel olaylar›
anlama ve yorumlama sürecinde gelifltirdikle-
ri birçok konuda fikirleri vard›r ve bu fikirler
ö¤renme sürecinde etkin bir rol oynamaktad›r.  

• Bu fikirler bulunulan co¤rafyaya ve kiflilere
ba¤l› olmay›p, farkl› yafl ve kültürdeki in-
sanlar taraf›ndan paylafl›lmaktad›r.

• Bu fikirlerden baz›lar› ö¤renilecek olan bi-
limsel bilgiden oldukça farkl› olup, ö¤ren-
meye bir engel teflkil etmekte ve de¤iflime
kars› direnç göstermektedirler.

Ö¤rencilerin ö¤retim öncesi fikirleri literatür-
de de¤iflik isimlerlerle (kavram yan›lg›lar›, ö¤ren-
cilerin bilimi, alternatif fikirler, ön kavramlar) ifa-
de edilmektedir (Gilbert ve ark. 1983). Bu çal›fl-
mada "kavram yan›lg›lar›" ifadesi kullan›lacakt›r.
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Literatürde basit elektrik devreleri konusuyla

ilgili olarak ö¤rencilerin kavram yan›lg›lar›n› be-
lirlemek amac›yla yap›lm›fl çal›flmalar (Kärrqvist
1985, Lee ve Law 2001, McDermott ve Shaffer
1992, Shipstone ve ark. 1988, Osborne 1983, Ti-
berghien, 1983) oldukça zengin bir "kavram yan›l-
g›lar›" yelpazesi sergilemektedir. Bu makalenin
çerçevesi dahilinde uluslararas› literatürde ortaya
konulan sonuçlardan bir k›sm› k›saca afla¤›da s›ra-
lanmaktad›r:

1. Ak›m›n devre elemanlar› taraf›ndan harcan-
mas›: Ak›m üzerinden geçti¤i her devre eleman›
(lamba, direnç v.b.)  taraf›ndan harcanmakta ve pi-
le azalm›fl olarak dönmektedir.

2. Çarp›flan ak›mlar modeli: Elektrik ak›m› pi-
lin her iki kutbundan da gelir ve lamba üzerinde
çarp›flarak lamban›n yanmas›n› sa¤lar.

3. Tek kutuplu ak›m modeli: Pil ile lamba aras›n-
da tek bir ba¤lant› lamban›n yanmas›n› sa¤lar, ikinci
ba¤lant› gereksizdir ve olmasa da lamba yanar.

4. Pillerin sabit ak›m kayna¤› olarak görülme-
si: Devredeki elemanlardan ba¤›ms›z olarak bir pil
her zaman ayn› ak›m› vermektedir, örne¤in seri
ba¤l› bir iki direnç, paralel ba¤land›¤›nda pil de¤i-
fliklik yap›lmadan öncede ve sonrada devreye ay-
n› ak›m› verir. 

5. Ak›m, enerji ve gerilim kavramlar›n›n birbi-
rinin yerine kullan›lmas›: Ço¤u zaman ak›m, geri-
lim ve enerji kavramlar› birbirine kar›flt›r›lmakta,
baz› sorularda devrede dolanan fleyin ak›m oldu¤u,
baz›lar›nda enerji, baz›lar›nda ise gerilim oldu¤u
bir çok ö¤renci taraf›ndan ifade edilmektedir.

6. Devrede bir de¤ifliklik yap›ld›¤›nda, ak›m›n
fliddetinde meydana gelen de¤iflikliklerin devre
elemanlar›n›n devredeki konumlar›na ba¤l› olma-
s›: Devrenin herhangi bir eleman›nda yap›lan de¤i-
fliklik (örne¤in bir direncin de¤erinin artt›r›lmas›
veya azalt›lmas›), ak›m›n gelifl yönüne göre, o ele-
mandan önce geçen ak›m miktar›n› de¤ifltirmedi¤i
ama de¤iflikli¤in yap›ld›¤› elemandan sonra geçen
ak›m miktar›n› de¤ifltirdi¤i düflünülmektedir. 

7. Ak›m›n paralel ba¤l› devrelerde her zaman
her kola eflit olarak ayr›lmas›: Paralel ba¤l› devre-
lerde kollardaki direncin de¤eri her ne olursa ol-
sun kollardan eflit miktarda ak›m geçer.

2. YÖNTEM

Bu çal›flma, Bal›kesir il merkezindeki 3 lisede
ö¤renim gören toplam 108 lise I. s›n›f ö¤rencisi-
nin (15-16 yafl) basit elektrik devreleriyle ilgili
olarak kavram yan›lg›lar›n› belirlemek amac›yla
2001-2002 e¤itim ö¤retim y›l›n›n birinci döne-
minde yap›lm›flt›r. Lise düzeyinde ö¤rencilere bu
konu ile ilgili herhangi bir ö¤retim yap›lmam›fl
olup, bu konu madde ve elektrik ünitesi içinde
basit elektrik devreleri bafll›¤› alt›nda 2. döne-
min yaklafl›k olarak ortas›nda ifllenmektedir. Bu
konu ile ilgili olarak ö¤renciler ilkö¤retim 6. s›n›f-
ta devrenin elemanlar› ve ohm yasas› üzerine bir
ö¤retim görmüfllerdir. 

Kavram yan›lg›lar›n› belirlemek amac›yla ya-
p›lan çal›flmalarda klasik olarak uygulanan metot-
lar, nitel sorulardan oluflan testlerin uygulanmas›
ve/veya birebir görüflmeler sonucu elde edilen ve-
rilerin yorumlanmas› fleklindedir. Bu çal›flmada
nitel sorulardan oluflan 8 soruluk bir test uygulan-
m›flt›r. Ülkemizde bu konuda yap›lan çal›flmalar›n
oldukça az olmas› dolay›s›yla, ülkemizde elde edi-
len sonuçlarla di¤er sonuçlar› kars›laflt›rabilme
olana¤›na sahip olmak aç›s›ndan ve haz›rlanacak
olan sorulardan yeterince veri elde edilebilme
kayg›s› araflt›rmac›y›, bu alanda oldukça kabul
görmüfl çal›flmalardan  al›nan nitel sorularla bir
test gelifltirme yöntemine itmifltir. Sorular seçilir-
ken, öncelikle ö¤rencilerin ortaokulda ö¤rendikle-
ri bilgilerle bu sorular› anlayabilecekleri düzeyde
olmalar›, ayn› zamanda lise 1. s›n›fta görecekleri
kavramlara dayanmas›, di¤er taraftan bu sorularla
mümkün olabildi¤ince genifl bir "kavram yan›lg›-
lar›" yelpazesine ulaflmak hedeflenmifltir. Soru sa-
y›s›n› belirleyen en önemli faktör ise bir ders sa-
atinin 45 dakika olmas› ve ö¤rencilere düflünmek
için yeterince zaman b›rak›lmas› gerekti¤i düflün-
cesidir. 

3. BULGULAR VE YORUM

Bu k›s›mda ö¤rencilere uygulanan testteki so-
rulardan seçilen üç tanesi al›narak yap›lan nicel ve
nitel analiz sonuçlar› ortaya konulmufl ve bu so-
nuçlar yorumlanm›flt›r. Bu üç sorunun birincisi
(fiekil 1) Shipstone’nin (1985) çal›flmas›ndan,



[144 Hüseyin Küçüközer J. of
Ed.25

ikincisi (fiekil 2) McDermott ve ark.’n›n (1992)
çal›flmas›ndan, üçüncüsü ise (fiekil 3) Shipstone
ve ark.’n›n (1988) çal›flmas›ndan al›nm›flt›r.  

fiekil 1’ deki soruda, lamban›n her iki yan›nda
bulunan dirençlerden herhangi birinin de¤erinin
art›r›lmas› veya azalt›lmas› durumunda lamban›n
parlakl›¤›n›n bu durumdan nas›l etkilenece¤i so-
rulmufltur. Bu sorudan elde edilen veriler Tablo 1
de özetlenmifltir.

Tablo 1 de verilen sonuçlara genel bir bak›fl
göstermektedir ki, ö¤rencilerin % 60’› R1 diren-
cinin de¤erinin art›r›lmas› (c fl›kk›) veya azalt›l-
mas› (a fl›kk›) durumunda do¤ru yan›t› verirken,
R2 direncinin de¤erinin art›r›lmas› (b fl›kk›) duru-
munda do¤ru yan›t yüzdesi % 28 ve R2 direncinin
de¤erinin azalt›lmas› (d fl›kk›) durumunda do¤ru
yan›t yüzdesi % 25’ dir. Ayn› zamanda b ve d fl›k-
lar›nda ise "ayn› kal›r" yan›t› yüzdesi b fl›kk›nda
% 53 ve d fl›kk›nda ise % 56’ l›k bir yüzdeyle be-
lirgin bir biçimde artmaktad›r. Bilimsel olarak,
ohm yasas›na göre R1 ve R2 dirençlerinden her-
hangi birinin de¤erinin de¤iflimi lamban›n parlak-
l›¤›n› etkilemektedir, nicel olarak yap›lan bu de-
¤erlendirme göstermektedir ki, ö¤rencilerin bü-
yük ço¤unlu¤u için R1 in de¤erinin de¤ifltirilmesi
lamban›n parlakl›¤›n› etkilerken R2 direncinde ki
de¤er de¤iflimi lamban›n parlakl›¤›n› etkileme-
mektedir. 

Ö¤rencilerin yapt›klar› aç›klamalar›n nitel ana-
liziyle elde edilen veriler, bir yandan nicel analiz-
den elde edilen sonuçlar›n aç›klanmas›n› ve destek-
lenmesini sa¤larken, di¤er yandan tek bafl›na nicel
analiz yap›lmas›n›n yanl›fl sonuçlara var›lmas›na
neden olabilece¤ini ortaya ç›karmaktad›r.

Tablo 1. Sekil 3.1’de verilen soruda elde edilen yan›tla-
r›n yüzdesi (koyu olanlar do¤ru cevaplard›r).

Yan›tlar Frekans (%)
artar 60

azal›r 23
a fl›kk› ayn› kal›r 7

kodlanamayan 10
yan›ts›z ---

artar 5
azal›r 28

b fl›kk› ayn› kal›r 53
kodlanamayan 10

yan›ts›z 4
artar 20

azal›r 60

c fl›kk› ayn› kal›r 6
kodlanamayan 10

yan›ts›z 4
artar 25

azal›r 5
d fl›kk› ayn› kal›r 56

kodlanamayan 10
yan›ts›z 4

Afla¤›daki soru basit bir elektrik devresinde yap›lan de¤ifliklik-
leri içermektedir. Lütfen her bir durum için seçti¤iniz cevab›n
yan›na X iflareti koyarak ilgili seçene¤i neden iflaretledi¤inizi
aç›klay›n›z.

a) E¤er R1 azalt›l›rsa, lamban›n parlakl›¤›;

ARTAR (  ) AZALIR (  )      AYNI KALIR  (  ).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

b) E¤er R2 artt›r›l›rsa, lamban›n parlakl›¤›;

ARTAR (  ) AZALIR (  )      AYNI KALIR  (  ).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

c) E¤er R1 artt›r›l›rsa, lamban›n parlakl›¤›;

ARTAR (  ) AZALIR (  )      AYNI KALIR  (  ).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

d) E¤er R2 azalt›l›rsa, lamban›n parlakl›¤›;

ARTAR (  ) AZALIR (  )      AYNI KALIR  (  ).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

fiekil 1. Ö¤retmenlerin Bilgisayar Kullan›m›n›n Ö¤-
renciye Etkisine ‹liflkin Varolan  Durum ve Ter-
cih Edilen   Durumla ‹lgili Görüflleri
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Nitel analiz sonuçlar› göstermektedir ki; 

- direnç de¤erlerinde ki de¤iflim lamban›n par-
lakl›¤›n› her zaman etkilememektedir, belirleyici
etken direncin ak›m›n gelifl yönüne göre lamban›n
önünde veya arkas›nda olmas›d›r. E¤er direnç
lamban›n önünde ise (R1) lamban›n parlakl›¤›n›
etkiler; örne¤in genel olarak ö¤rencilerin verdikle-
ri yan›t "R1 direnci lamban›n önünde oldu¤u için,
de¤erini artt›r›rsak lambaya daha az ak›m gelir ve
lamban›n parlakl›¤› azal›r, de¤erini azalt›rsak lam-
baya daha fazla ak›m gelir ve parlakl›¤› artar" flek-
lindedir. E¤er direnç lamban›n arkas›nda ise (R2)
lamban›n parlakl›¤›n› etkilemez, örne¤in genel
olarak ö¤rencilerin verdikleri yan›t "R2 lambadan
sonra geldi¤i için, de¤erinin artt›r›lmas› veya azal-
t›lmas› lamban›n parlakl›¤›n› etkilemez" fleklinde-
dir.

- nicel analiz sonuçlar›nda görüldü¤ü üzere, a
ve c fl›klar›na ö¤rencilerin % 60’ i do¤ru yan›t ver-
melerine ra¤men aç›klamalara bak›ld›¤›nda, bu
ö¤rencilerden yaln›zca 4 tanesinin aç›klamas› bi-
limsel olarak do¤ru kabul edilebilmektedir. Ö¤-
rencilerin ifadesi: "dirençlerin de¤erlerinin de¤ifli-
mi ak›m› de¤ifltirir (do¤ru orant›l›) böylece lamba-
n›n parlakl›¤› da (do¤ru orant›l›) de¤iflir" fleklinde-
dir. 

fiekil 2 deki soruda, ö¤rencilerden lambalar›n
parlakl›¤› ile ilgili tahminlerini s›ralay›p cevapla-
r›n› yorumlamalar› istenilmifltir. Bu sorudan elde
edilen veriler Tablo 2 de özetlenmifltir.

Tablo 2 de verilen sonuçlara genel bir bak›fl
göstermektedir ki, bu soruyu ö¤rencilerin % 80’i
yanl›fl, % 8’i ise do¤ru cevaplam›flt›r. Ö¤rencile-
rin yapt›klar› aç›klamalar›n nitel analizinden el-
de edilen sonuçlara bak›ld›¤›nda görülmektedir
ki; 

- devredeki lamba say›s› belirleyici etkendir.
Piller özdefl oldu¤undan üç devrede de ana kol
ak›m› ayn›d›r. A lambas› tek lamba oldu¤u için
en parlak yanan lambad›r ve seri devrelerdeki
lambalar paralellerdekinden daha parlakt›r (%
32),

- devredeki lambalar›n seri veya paralel olma-
s› belirleyici etkendir. Ayn› pil her zaman devre-
ye ayn› ak›m› verdi¤i için paralel ba¤l› lambalar-
da bu ak›m ikiye ayr›lmakta, bu yüzden seri ba¤-
l› lambalar paralel ba¤l› lambalardan daha par-
lakt›r (% 24),

- devredeki lambalar›n pile olan uzakl›¤› be-
lirleyici etkendir, ayn› pil her zaman ayn› ana kol
ak›m› verdi¤i için, B lambas› di¤er lambalara gö-
re pile daha yak›n oldu¤u için en parlak yanar (%
20).

fiekil 3 deki soruda ise ö¤rencilerden, devre-
deki lambalar›n uçlar› aras›ndaki gerilimi ve
üzerlerinden geçen ak›m› k›yaslamalar› istenil-
mifltir. Bu sorudan elde edilen veriler tablo 3 de
özetlenmifltir.

Tablo 3 de verilen sonuçlara genel bir bak›fl
göstermektedir ki, ö¤rencilerin % 82’si gibi büyük
bir ço¤unlu¤u I. fl›ktaki soruyu do¤ru yan›tlarken,
II. ve III. fl›klarda  do¤ru yan›t yüzdesi (% 17) be-
lirgin biçimde düflmektedir. Bilimsel olarak, ohm

Yukar›daki üç devrede de lambalar ve piller özdefltir. Buna
göre lambalar›n parlakl›¤›n› büyükten küçü¤e do¤ru s›ralayarak
bu sonuca nas›l ulaflt›¤›n›z› aç›klay›n›z.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

fiekil 2. Farkl› flekillerde ba¤lanm›fl lambalar›n par-
lakl›k tahmini ile ilgili soru.

A B C D

E

Tablo 2. fiekil 3.2 de verilen soruda elde edilen yan›tlar›n
yüzdesi (koyu olanlar do¤ru cevaplard›r).

Yan›tlar Frekans (%)

A>B=C>D=E 32

A=B=C>D=E 24

A=B=D>C>E 20

A=D=E>B=C 8

A>B=C=D=E 4

Yan›ts›z 12
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yasas›na göre, A, B ve C lambalar›n›n uçlar› ara-
s›ndaki gerilim farklar› ve üzerlerinden geçen
ak›mlar ayn›d›r.

Nitel analiz sonuçlar› göstermektedir ki; 

- ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u ak›m ve geri-
lim kavramlar› aras›nda bir fark görmemektedir, I.
ve II. fl›klarda yap›lan aç›klamalarda ö¤rencilerin
ço¤unlu¤u gerilim ile ilgili sorulara ak›m kavra-
m›n› kullanarak aç›klama yapmaktad›rlar,

- ak›mla ilgili olan III. fl›ktaki soru, bir öncede-
ki soruda (fiekil 2) elde edilen sonuçlar› destekle-
mektedir, B lambas›n›n üzerinden geçen ak›m
miktar› A lambas› üzerinden geçen ak›m miktar›n-
dan daha küçüktür (% 68) çünkü pil sabit ak›m
kayna¤› oldu¤u için her iki devrede ana kol ak›m›
ayn›d›r ve ikinci devre paralel ba¤l› bir devredir,
bu devrede iki tane lamba vard›r, vb.

Yukar›da uygulanan testten üç tane soru al›na-
rak yap›lan analizlerden örnekler verilerek elde
edilen bulgular yorumlanm›flt›r, di¤er sorularda
nicel ve nitel olarak analiz edilmifltir, sonuçlar k›s-
m›nda 8 sorunun da analiziyle var›lan sonuçlar k›-
saca özetlenmifltir.

4. SONUÇ

Bu çal›flmadan elde edilen bulgulara dayana-
rak, ö¤rencilerin sahip oldu¤u kavram yan›lg›lar›
k›saca afla¤›da maddeler halinde s›ralanm›flt›r.

1. Ak›m devre elemanlar› taraf›ndan harcan-
maktad›r.

2. Elektrik ak›m› pilin her iki kutbundan da
gelir ve lamba üzerinde çarp›flarak lamba-
n›n yanmas›n› sa¤lar.

3. Pil sabit ak›m kayna¤›d›r.

4. Ak›m, gerilim ve enerji kavramlar› ayn›
kavramlar olarak görülmektedir.

5. Devrede bir de¤ifliklik yap›ld›¤›nda, de¤i-
flimden sadece de¤ifliklik yap›lan yerden
sonra gelen elemanlar etkilenmektedir.

6. Pile yak›n olan lambalar uzak olana göre
daha parlakt›r.

7. Seri ba¤l› lambalar paralel ba¤l› lambalara
göre daha parlakt›r.

8. Ak›m devre elemanlar› taraf›ndan eflit bir
flekilde paylafl›lmaktad›r.

Bu çal›flmadan elde edilen yukar›da maddeler
halinde s›ralad›¤›m›z kavram yan›lg›lar› ile, bu
konuda de¤iflik yer ve zamanlarda yap›lm›fl bir
çok çal›flmada elde edilen sonuçlar›n (girifl k›s-
m›nda bahsedilen basit elektrik devreleriyle ilgili
kavram yan›lg›lar›) büyük bir ço¤unlu¤u ile uyufl-
maktad›r. Bu araflt›rmadan ç›kan sonuçlar, kavram
yan›lg›lar›n› bulunulan co¤rafyaya ve kültüre ba¤-
l› olmad›¤›n› do¤rulamaktad›r. 

Afla¤›daki her iki devrede de lambalar ve piller özdefltir.  Bu

devrelerle ilgili afla¤›daki cümleleri okuyup size göre do¤ruysa

D yanl›flsa Y yaz›n›z. Cümlelerin alt›ndaki boflluklara cevab›n›-

z› k›saca aç›klay›n›z.

I. (...)  B’ nin uçlar› aras›ndaki gerilim C’ nin kine eflittir.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

II. (...)  B’ nin uçlar› aras›ndaki gerilim A’ n›n kinden

daha küçüktür.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

III. (...)  B’ nin üzerinden geçen elektrik ak›m› A’ n›n

kinden daha küçüktür.

fiekil 3. Lambalar›n uçlar› aras›ndaki gerilimi ve üzer-
lerinden geçen ak›mlar›n k›yaslanmas› ile ilgi-
li soru

B

C

4 V

A

4 V

Tablo 3. fiekil 3.3’te verilen soruda elde edilen yan›tlar›n
yüzdesi (koyu olanlar do¤ru cevaplard›r).

Yan›tlar Frekans (%)
D 82

I. Y 16
Yan›ts›z 10

D 75
II. Y 17

Yan›ts›z 16
D 68

III. Y 17

Yan›ts›z 23
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Elektrik konusuyla ilgili olarak ö¤rencilerin ö¤-

renme zorluklar› çektiklerini gösteren bir çok ça-
l›flma yay›nlanm›flt›r. Bu ö¤renme zorlu¤unun en
temel sebebi olarak ö¤rencilerin sahip oldu¤u kav-
ram yan›lg›lar›n› gösterilmektedir (Driver 1989,
Duit ve Rhoneck 1998, McDermott ve Shafer
1992).  Ders s›ras›nda ve s›navlarda ço¤u ö¤renci-
nin ö¤retmenleri taraf›ndan sunulan bilgiyi kullan-
d›klar› fakat ö¤retim sonras› konu ile ilgili fikirleri
soruldu¤unda yine kendi kavram yan›lg›lar›nda ›s-
rar ettiklerini gösteren bir çok çal›flma vard›r
(Cosgrove, Osborne ve Carr 1985, Duit ve Rho-
neck 1998, Gilbert, Osborne ve Fensham 1982). 

Ö¤rencilerin bu fikirlerinin ö¤renmelerini bü-
yük ölçüde etkilemesinden dolay›, bu türden araflt›r-
ma sonuçlar›n›n dikkate al›n›p, ö¤retimde bu fikir-
lerin de¤ifltirilmesi ve gelifltirilmesine yönelik akti-
vitelere yer verilmesi oldukça önem kazanmaktad›r.

5. ÖNER‹LER

Ö¤rencilerin ö¤retim öncesi sahip oldu¤u kav-
ram yan›lg›lar›n›n ö¤rencilerin ö¤renmesini derin
bir flekilde etkiledi¤i yap›lan bir çok çal›flmada or-
taya ç›kar›ld›ktan sonra bu fikirlerin de¤iflimi fen
e¤itimcileri için önemli bir konu olmufltur. Bunun-
la ilgili olarak yap›lan çal›flmalar literatürde "kav-
ramsal de¤iflim" olarak isimlendirilmifltir.  Scott,
Asoko ve Driver (1992) literatürde varolan kav-
ramsal de¤iflim için ö¤retim ile ilgili stratejileri iki
ana bafll›k alt›nda toplam›fllard›r. Bunlar;

• biliflsel çat›flma (cognitive conflict) ve ça-
t›flman›n çözümü (resolution of conflicting)
stratejileri ve

• ö¤rencilerin var olan fikirleri üzerine infla
edilen ve onlar› analoji ya da mecaz (me-
taphor) kullanarak geniflleten stratejiler.

Birinci grup stratejilerde genel olarak, ö¤renci-
lerin var olan fikirlerine tamamen z›t bir aktivite
düzenlenerek ö¤rencinin kafas›nda bir biliflsel ça-
t›flma yarat›lmaya çal›fl›lmaktadir.  ‹kinci grup
stratejilerde ise ö¤rencilerin fikirleriyle çat›flma
yaratacak aktivitelerin tersine var olan bilimsel fi-
kirlerle ters düflmeyen ö¤renci fikirlerini kullanan
ve ö¤retimi bu fikirler üzerine infla etmeyi benim-
seyen stratejilerdir.

Önceki çal›flmalardan ve bu çal›flmadan ç›kan
sonuçlara bak›ld›¤›nda ö¤rencilerin bu konudaki
en temel kavram yan›lg›lar› "ak›m›n devre eleman-
lar› taraf›ndan harcanmas›" d›r. Ö¤renciler olaya
bir kaynak-kullan›c›  mant›¤› ile yaklaflarak, pil ta-
raf›ndan üretilen ak›m›n lambalar üzerinden geçer-
ken kullan›ld›¤›n› ve bundan dolay› da azalmas›
gerekti¤ini düflünmektedirler (Duit ve ark. 1988).

Ö¤rencilerin "ak›m›n devre elemanlar› taraf›n-
dan harcanmas›" alternatif fikrini ele alarak, ö¤re-
timde biliflsel çat›flma stratejinin nas›l kullan›labi-
lece¤ini aç›klayan bir örnek afla¤›da k›saca veril-
mektedir.

Ö¤rencilere öncelikle ka¤›t üzerinde fiekil 4’
deki devre sunulduktan sonra,

- Ö¤rencilerden devredeki 1,2 noktalar›ndaki
ak›m›n büyüklü¤ünü k›yaslamalar› ve verdikleri
yan›t› aç›klamalar› istenir. Bu etap ö¤rencilerin
kendi fikirlerinin fark›na varmas› aflamas› olarak
görülmektedir. Çal›flmalar›n hemen hemen hep-
sinden ç›kan sonuç, ö¤rencilerin büyük bir ço¤un-
lu¤unun 1>2 cevab›n› verdi¤i fleklindedir. 

- Ard›ndan fiekil 5’ deki devre kurularak ö¤ren-
cilerden her iki ampermetrenin de (A1 ve A2) gös-
terdi¤i de¤erleri kars›laflt›rmalar› istenir. Ö¤renciler
bu ampermetrelerin her ikisinin de ayn› ak›m de-
¤erlerini gösterdi¤ini deneysel olarak görürler ve
böylelikle ö¤rencilerin fikirlerine z›t olacak flekilde
düzenlenen bu aktiviteyle ö¤rencilerin kafalar›nda
bir zihinsel çat›flma yarat›lm›fl olunmaktad›r. 

- Biliflsel çat›flma aktivitesinden sonra ö¤ret-
men, kabul edilen bilimsel görüfle (1=2) uygun bir
aç›klama yapmalar› için ö¤rencilere rehberlik eder
ve onlar› cesaretlendirir.

fiekil 1. Ö¤rencilerin, "ak›m›n harcanmas›" alternatif
fikrini ortaya ç›karmak için sorulan soruda
kullan›lan devre flekli

 • • 2
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Ö¤retimin bu türden kavramsal geliflim aktivi-
teleriyle zenginlefltirilmesi, kavram yan›lg›lar›n-
dan bilimsel olarak kabul edilen görüfllere do¤ru
ö¤rencilerin geliflmesi için oldukça önemlidir.
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fiekil 5. Ö¤rencilerde biliflsel çat›flma yaratmak için
kullan›lan aktivite 

A1 A2


