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Kavram gelişim süreçlerini keyifle izlediğim, 

beni kimi zaman şaşırtan kimi zaman güldüren oğullarım 

Selim ve Sinan’a



Doç. Dr. Canan LAÇİN ŞİMŞEK

2001 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 
bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2003 
yılında “İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde Ev Laboratuvarı (Home Lab) Yöntemi-
nin Kullanılması” adlı yüksek lisans tezini, “İlköğretim Öğrencilerinin Temel Fen 
Kavramlarıyla İlgili Düşünceleri” adlı doktora tezini tamamladı. 2013’de fen bilgisi 
eğitimi alanında doçent unvanını aldı. Gazi Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesin-
de çalıştı. Kavram gelişimi, okul dışı öğrenme, bilim tarihi, projeye dayalı öğrenme 
ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. 

Halen, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çalışmaktadır. Evlidir. Selim 
ve Sinan’ın annesidir.



ÖN SÖZ

Bir gün ortaokula giden bir öğrencinin, arkadaşıyla yaptığı bir sohbete ku-
lak misafiri olmuştum. Çocuk dünyanın yuvarlak (daha doğru bir ifade ile geoit) 
olduğunu bildiğini söylüyor ancak buna dair verilen örnekleri anlayamadığından 
dert yanıyordu. Arkadaşı dünyanın yuvarlak olduğu anlatmak için gemi örneği-
ni veriyor, sahile yaklaşmakta olan bir geminin önce yelkenlerini sonra geminin 
kendisini gördüğümüzü anlatıyordu. Ancak çocuk yine de ikna olmamış gözlerle 
bakıyordu. Bu tartışmayı ilk duyduğumda sorunun ne olduğunu anlayamamıştım. 
Ta ki, kavram yanılgıları ile ilgili araştırmalar yapmaya başlayıncaya kadar.

Çocukların etraflarında gördükleri olgu ve olaylara nasıl anlam verdikleri, 
fen kavramlarını nasıl yapılandırdıkları, kavram yanılgılarının neler olduğuyla 
ilgili okumalarım esnasında, çocukların dünyanın neresinde yaşadığımızla ilgili 
doğru olmayan bir takım fikirleri olduğunun tespit edildiği araştırmalar ile kar-
şılaştım. Bu araştırmaları okudukça, yukarıda bahsi geçen öğrencinin, dünyanın 
şeklini anlatmak için verilen gemi örneğini neden bir türlü anlamadığını keşfetmiş 
oldum. Çocukların çoğu dünyanın geoit şeklinde olduğunu bilse de bazı çocuklar 
dünyanın neresinde yaşadığımız ile ilgili farklı fikirlere sahip olabiliyorlardı. Bu 
fikirlerden bir tanesi, dünyanın içinde yaşadığımız düşüncesiydi. Bu anekdottaki 
öğrencinin de sorunu tam olarak buydu. Öğrenci, dünyanın içinde yaşadığımızı 
düşündüğü için, gemi örneği ile dünyanın şekli konusunda bir türlü ikna olamı-
yordu ve bu ve bunun gibi örnekler üzerinden ikna olması da pek mümkün gö-
rünmüyordu. Çünkü, çocuğun hatalı olan düşüncesi düzelmediği sürece doğru 
bilgiyi yapılandırması da pek kolay olmayacaktı. 

Çocukların sahip oldukları ve bilimsel gerçeklerle örtüşmeyen düşünceleri, 
öğrenme sürecinde oldukça önemli bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğ-
rencilerin anlamakta zorlandıkları kavramları, farklı yöntem ve teknikleri kulla-
narak, defalarca anlatsak da, anlamalarına neyin engel olduğunu ortaya çıkarma-
dan, başarılı olmamız pek de mümkün değildir. Konuyu içselleştiremeyen çocuk, 
ezber yapmayı seçmekte, kendince fikirler üretmektedir. Konunun anlaşılmasın-
daki en önemli neden çoğu zaman kavramın doğru olarak anlaşılmamış olması-
dır. Bu noktada, öğretmenlerin, öğrencilerin konuyla ilgili bilimsel gerçeklerden 
farklı olarak hangi düşüncelere sahip olduğundan haberdar olması kilit bir öneme 
sahiptir. Çocuğun zihninde yanlış yapılanmış olan bilgiden haberdar olan öğret-
men önce bu sorunu çözüp daha sonra konuyu anlatırsa, öğrenci hem daha rahat 
öğrenecek hem de kavramı doğru bir şekilde yapılandırabilecektir. 

Kavram yanılgıları oldukça geniş bir alandır. Bu yanılgılardan haberdar ol-
mak kadar bunları nasıl ortaya çıkarılabileceğiyle ilgili bilgi sahibi olmakta önem-
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lidir. Bu kitabı yazma amacım da budur. Kitapta kendi araştırmamda kullandığım 
soru örnekleri üzerinden, öğrencilerin bazı temel fen kavramlarıyla ilgili bilimsel 
gerçeklerle örtüşmeyen düşüncelerini örneklendirmek istedim. Bu düşünceler, 
kimi zaman bilgi eksikliğinden kaynaklanırken, kimi zaman da kavrama ile ilgili 
sıkıntılardan kaynaklanmaktadır. Bilgi eksikliği kolayca giderilebilirken, kavram 
yanılgıları değişime oldukça dirençli olmakta, kolay kolay düzeltilememektedir. 
Bu yüzden, bilimsel gerçeklerle uyuşmayan düşüncelerin nedenini bulmak son 
derece önemlidir. Ancak, bunun için doğru soruları sormak gereklidir. Herhangi 
bir soru ile bunu yapmak, istenilen sonuca ulaşmak kolay olmamaktadır. Bu kitap-
ta, literatürdeki örnekler üzerinden oluşturulmuş sorularla yapılan bir araştırma-
da tespit edilmiş olan öğrenci düşünceleri sunulmuştır. Böylelikle, hem sınıfında 
öğrencilerin düşüncelerini tespit etmek isteyen öğretmenlere soru örnekleri sun-
mak, hem de onları öğrencilerin bilimsel gerçeklere uymayan düşüncelerinden 
haberdar etmek amaçlanmıştır. Kitapta, hayvan, bitki, kuvvet, ışık, elektrik ve hal 
değişimi kavramlarına yer verilmiştir. 

Kitabı yazmam konusunda beni yüreklendiren sevgili eşim Ahmet Şimşek’e, 
önerileri ile kitabın şekillenmesine yardımcı olan sevgili arkadaşlarım Fatime Bal-
kan Kıyıcı’ya ve Pegem Akademi teşekkür ederim. 

Kitapta eksiklikler olacaktır. Bu yüzden, siz okuyuculardan gelen eleştiri ve 
öneriler oldukça önemlidir ve daha sonra ki çalışmaların niteliğine olumlu katkı-
lar sağlayacaktır. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Canan LAÇİN ŞİMŞEK

Sakarya, 2019
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İnsan yaşamının her alanında meydana gelen farklılaşma ve gelişim, ülkele-
rin eğitim sistemlerini gözden geçirmelerini gerekli kılmıştır. Çünkü, bu farklılaş-
ma ve gelişim hep en iyi olma yolunda bir yarışı beraberinde getirmiş, bu yarışta 
hedefe ulaşmanın ön şartı olarak da iyi yetişmiş bireylerin gerekliliğini ortaya çı-
karmıştır. Bu durum, eğitim sisteminin çağın gereklerine uyum gösterebilen, ye-
tişmiş insan gücünü ortaya çıkarabilecek bir biçimde düzenlenmesinin öneminin 
farkına varılmasını sağlamıştır. 

İyi bir eğitim sisteminden beklenenin ne olduğu uzun yıllar bir çok ülkenin 
başlıca tartışma konusu olmuştur. “Eğitim sisteminin hedefi ne olmalıdır ve buna 
nasıl ulaşılabilir” tartışmaları özellikle fen eğitimi alanında kendini daha belirgin 
bir şekilde hissettirmiştir. Bu, “fen eğitiminin amacı bilim insanı yetiştirmek mi 
olmalıdır” yoksa “herkes için fen eğitimi mi verilmelidir” tartışmasından kaynak-
lanmıştır. Bu konu, özellikle Amerikan fen eğitimi sisteminin gündemini uzun 
süre meşgul etmiştir. Bilim insanı yetiştirmek amacıyla tasarlanan bir fen eğitimi 
programının amacından çok uzak sonuçlar vermesi üzerine, bu programdan vaz-
geçilmiş, amacın “herkes için fen eğitimi vermek” olması gerektiğine karar veril-
miştir (Leach, 1996). 

Zamanla geleneksel öğretim yaklaşımlarının, belirlenen hedefe ulaşılması-
nı bir türlü sağlayamaması ve öğrencilerin özellikle fen derslerine karşı olumsuz 
tutum geliştirmeleri sonucunda bir çok konuyu anlayamadıklarının farkına va-
rılmasıyla, öğrencinin derste dinleyici konumundan çıkıp, aktif hale gelmesinin 
gerekli olduğu düşüncesi kabul görmüştür. Bunun üzerine, öğrenciyi “öğrenme 
işinin” merkezine alan, onu kendi öğrenmesinden sorumlu kılan bir çok strateji, 
yöntem, ve teknik  geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur. 

Öğrenme sürecinde öğrenciyi aktif hale getiren bütün bu yöntem ve teknik-
lere rağmen, öğrencilerin gözlemledikleri olgu ve olayları açıklamada hala yeterli 
olamadıkları ya da bunları açıklayamadıkları gözlenmiştir. Aynı öğretim süreci-
ni yaşayan bireylerin farklı öğrenmeler gerçekleştirmeleri, her bireyin kendine 
has bir öğrenme tarzının olabileceği düşüncesini gündeme getirmiştir. Böylece, 
öğrenmenin kişiye özgü bir süreç olduğu fikri doğmuştur. Tüm bunlar, yapılan-
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dırmacı öğrenme teorisinin fen eğitiminde etkisinin yoğun olarak hissedilmesini 
sağlamıştır. 

Yapılandırmacı öğrenme teorisi, öğrenmenin önceki bilgiler üzerine yapılan-
dırıldığını ve kişiye özgü bir süreç olduğunu savunan bir yaklaşımdır. Yapılan-
dırmacılığa göre, birey deneyimlerine bağlı olarak çevresinde gözlemlediği olgu 
ve olaylarla ilgili düşünceler geliştirir. Geliştirilen bu düşünceler, öğrenilecek yeni 
konuların zihninde yapılanmasında etkili olur. Dolayısıyla, bireyin okulda sunu-
lan öğrenme sürecinden önce geliştirmiş olduğu düşünceler, bilimsel nitelikte bir 
öğrenme için anahtar konumundadır. Bu durum, yapılandırmacılıkla birlikte öğ-
renme kavramının yeni anlamlar kazanması yanında, fen eğitimi alanında yapılan 
araştırmaların yönünü de farklılaştırmıştır. Artık, fen eğitimi alanında çocukların 
fen konularıyla ilgili sahip oldukları düşünceler, üzerinde sıkça durulan bir konu 
haline gelmiştir. Çocukların, formal eğitim öncesinde, esnasında ve sonrasında 
sahip oldukları, bilimsel olarak kabul edilen gerçeklerden farklı olan düşünceleri 
ile ilgili bir çok çalışma yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir (Duit, 1995: 275).

Çocukların düşüncelerini araştıran bu çalışmaları, Solomon (1993: 1-10) 
dört yaklaşım altında toplamıştır: 

1. Etnografik yaklaşım: Çocukların düşüncelerinin sorulduğu ve verilen 
cevaplardaki açıklamaların dikkatle dinlendiği çalışmalardır.

2. Kavram yanılgıları yaklaşımı: Bu tür çalışmalar, etnografik araştırmalar-
dan daha açıklayıcıdır. Belirli konularda çocukların yaşadıkları zorluklar 
üzerine yoğunlaşılır, belirlenen hatalar sınıflandırılır ve çözüm önerileri 
sunulur. 

3. Kültürel etki yaklaşımı: Öğrencilerin fen ile ilgili düşüncelerini, sosyal 
etkilerin ve toplumda yaygın olan informal eğitimin bir yansıması olarak 
gören araştırmalardır. 

4. Zihinsel temsil yaklaşımı: Araştırmanın konusu, yine çocukların düşün-
celeri olmasına rağmen, bu kez ilginin, düşüncenin durumundan, bu 
düşüncenin çocukların zihninde nasıl işlem gördüğüne kaydığı çalışma-
lardır. 

Araştırma yaklaşımlarında, farklı bakış açılarına sahip olunması nedeniyle, 
bir çok araştırmacı, öğrencilerin bilimsel olarak doğru kabul edilenlerin dışında 
kalan düşüncelerini farklı şekilde isimlendirme yoluna gitmişlerdir. İlk etapta, bu 
düşünceler, “kavram yanılgıları” olarak isimlendirilmiştir (Harlen, 1993: 3). Artan 
araştırmalarla birlikte,  bu düşüncelere, “sezgisel inançlar”, “toy inançlar”, “hatalı 
fikirler”, “önkavramlar”, “çocukların bilimsel içgüdüleri”, “genel duyu kavramları”, 
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“kendiliğinden oluşan bilgiler” gibi çok farklı isimler verilmiştir. Ancak, “alternatif 
kavramlar” ve  “çocukların bilimi” isimleri  bir çok araştırmacı tarafından diğer-
lerine göre daha uygun ve kabul edilir olarak nitelendirilmiştir (Harlen, 1993: 3). 
Bu duruma gerekçe olarak, söz konusu düşüncelerin, öğrencilerin kendi fiziksel 
ve sosyal çevreleriyle etkileşimleri sonucu ortaya çıkması ve çocuklar açısından 
mantıklı bir açıklamaya sahip olmaları gösterilmiştir. Bu düşüncelerin, bireyin 
zihinsel şemasında anlamlı bir bütün içerisinde yer aldığı, bu anlamda bir değer 
ifade ettiği belirtilmiştir (Abimbola, 1988; Harlen, 1993: 3; Wandersee, Mintzes ve 
Novak, 1994: 178; Aydın ve Uşak, 2003; Nakiboğlu, 2006: 193-198). 

Yapılan araştırmalarla, etkili fen öğretimi için çocukların sahip oldukları dü-
şünceleri tanımanın önemi açık bir şekilde görülmüştür. Kullanılan yöntemler ne 
kadar iyi olursa olsun, çocukların düşünceleri ve bu düşüncelerinin nedenleri bi-
linmediği sürece, öğretimin etkili olma şansının oldukça az olduğunun farkına va-
rılmıştır (Osborne ve Freyberg, 1985: 13). Çocukların bilimsel gerçeklerden farklı 
olan düşüncelerinin tipi ve doğasının, cevabın doğruluğunun geleneksel ölçümü 
kadar önemli olduğu görülmüştür (Hoz, 1993’den Aktaran: Katharyn ve Shuel, 
1993: 193). İşte bu yüzden, her çocuk için doğru ve anlamlı bir öğrenme deneyi-
minin olmasını sağlamanın yolunun, öğrenme ortamında çocuğun varlığını baş-
langıç noktası olarak almak (Holt, 1991: 4) olduğu inancı yaygınlaşmıştır. 
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