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Περίληψη: Η έρευνα αυτή εξέτασε κατά πόσο οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών πέµπτης τάξης δηµοτικού σχολείου  (∆Σ) 
διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις τεχνικές που εφαρµόζονται για την αποκάλυψή τους. Η προσπάθεια φιλοδοξούσε να συνεισφέρει 
στη συζήτηση που συνεχίζεται µε στόχο να απαντηθεί το ερώτηµα κατά πόσο οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών έχουν οικοδοµηθεί 
µε βάση τις προσωπικές τους εµπειρίες και, εποµένως, είναι σταθερές και µε εσωτερική συνέπεια και απλά καταγράφονται µε 
διάφορους τρόπους ή είναι σε µεγάλο βαθµό χωρίς εσωτερική συνέπεια και επηρεάζονται από τις τεχνικές που υιοθετούνται για την 
καταγραφή τους. Για το σκοπό αυτό χορηγήθηκαν σε 32 µαθητές πέµπτης τάξης ∆Σ ένα ερωτηµατολόγιο ανοικτού και ένα 
κλειστού τύπου για το µηχανισµό της όρασης και το χρώµα των σωµάτων ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης της φωτεινής 
ακτινοβολίας και του υλικού του σώµατος (ικανότητες απορρόφησης και εκποµπής). Στη συνέχεια, έγιναν ατοµικές κλινικές 
συνεντεύξεις, για τα ίδια θέµατα, µε έξι µόνο µαθητές που επιλέγηκαν λόγω της καλής επίδοσής τους στην Επιστήµη αλλά και της 
προθυµίας τους να συµµετάσχουν στην έρευνα. Οι ίδιοι µαθητές συµµετείχαν ακολούθως σε οµαδική "παραδοσιακή κλινική 
συνέντευξη" για τις ίδιες έννοιες και σε ατοµικές "συνεντεύξεις για γεγονότα" βασισµένες σε ένα παράδειγµα αλλαγής χρώµατος 
αντικειµένων µε αλλαγή της ακτινοβολίας φωτισµού τους. Τελικά, οι µαθητές αυτοί συµπλήρωσαν ξανά τα δύο αρχικά 
ερωτηµατολόγια χωρισµένοι σε τρεις οµάδες των  δύο ατόµων και έπειτα ως µια µόνο οµάδα, ενώ οι συζητήσεις τους κατά τη 
συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων ηχογραφήθηκαν. Τα ερευνητικά δεδοµένα εξετάστηκαν και κωδικοποιήθηκαν µε τη µέθοδο 
της ανάλυσης περιεχοµένου. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά έχουν αρκετές εµπειρίες για την αλλαγή χρώµατος 
αντικειµένου µε αιτία την ακτινοβολία φωτισµού τους, αλλά δεν προσπαθούν να τις εξηγήσουν µε συστηµατικό τρόπο, αφού δε 
θεωρούν τις εµπειρίες αυτές ενδιαφέρουσες. Αρκετά παιδιά είχαν αρχικά απλοϊκές ιδέες για τα σχετικά θέµατα και δίσταζαν να 
εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη διάρκειά της "παραδοσιακής κλινικής συνέντευξης." Στη συνέχεια όµως, οι ιδέες των παιδιών 
έγιναν πιο σύνθετες και, κατά τη διάρκεια των οµαδικών συζητήσεων, τα παιδιά εξέφραζαν µε προθυµία τις απόψεις τους. Οι 
οµαδικές όµως συζητήσεις των παιδιών, παρόλη την "οικολογική εγκυρότητα" που τις χαρακτηρίζει, δεν αποκαλύπτουν εύκολα τις 
ατοµικές ιδέες των παιδιών, αλλά δίνουν σηµαντικές πληροφορίες για τον τρόπο οικοδόµησης των ιδεών του κάθε παιδιού σε µια 
κατάσταση αλληλεπίδρασης όπως είναι η σχολική τάξη. Τα συµπεράσµατα ενισχύουν την άποψη ότι η καταγραφή των 
εναλλακτικών ιδεών των παιδιών πιθανόν να εµφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις προβλήµατα εγκυρότητας και αξιοπιστίας, αφού οι 
απόψεις πολλών παιδιών φάνηκε να διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Εναλλακτικές αντιλήψεις, τεχνικές συνέντευξης, οικοδόµηση γνώσης, µηχανισµός όρασης, χρώµα των σωµάτων 
 

Interviewing Techniques and Validity of Their Results: Primary School Students' Conceptions of Vision 
and Color 

 
Louca Panayiotis, pan_louca@yahoo.com, Nicos Valanides (*), nichri@ucy.ac.cy

University of Cyprus, Nicosia, Cyprus 
 

Conference Τheme: Preconceptions, Alternative Conceptions, Conceptual Change, and Emotional Factors in Science 
Teaching and Learning 
Educational Level: Primary School 
Paper Classification: Empirical Investigation 
 
Abstract: This study attempted to investigate the interaction between the clinical interview and its various forms, as a data 
collection technique used in the field of exploring children's alternative ideas in science, and the degree of coherence of children’s 
alternative concepts about vision and colour. In addition, other data generation techniques (peer group discussions, open and closed 
ended questionnaires) have been evaluated as alternative interviewing modes for the exploration of children’s alternative concepts 
about vision and colour.Thirty-two fifth-grade pupils from an intact classroom were firstly administered an open-ended 
questionnaire about vision, and then a closed-ended questionnaire about the concept of colour. Six of the participating pupils were 
selected and subsequently interviewed individually (using the 'traditional' clinical interview), as a group, and again individually with 
reference to a light-source-depended-colour-change- of-objects-event presented to them. Next, the six pupils were asked to complete 
the two questionnaires first in pairs and then as a group of six, and to provide the colour of a colourless sketch according to the light 
source present, based on a coloured picture of the same sketch under natural sunlight. All interviews and conversations were audio 
recorded. The data analysis showed that children appear hesitant to express their ideas when interviewed within the 'traditional' 
clinical interview mode and the concepts they express were simplistic. Nevertheless, children were found to have several 
experiences with light-depended colour change of objects, but they did not attempt to interpret them, because they did not find these 
experiences interesting. Evidence of construction and development of children’s ideas during interviews because of the interviewing 
techniques was also found. Children’s expressed concepts about vision and colours appeared to lack coherence, and proved to 
undergo changes becoming either more elaborated or different. Peer discussions, although resembling to naturalistic observation, did 
not appear to provide sufficient evidence for an individual assessment of children’s alternative conceptions, but indicated the way 
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such concepts might be constructed within groups of children. This evidence is supportive of other research findings, which claim 
that children's alternative conceptions in science are incoherent and context-depended. Furthermore, interviewing techniques were 
found to change children's expressed alternative ideas in science.  
 
Keywords: Alternative conceptions, interviewing techniques, constructivism, color of objects 

 

Εισαγωγή 
H προσπάθεια εντοπισµού και καταγραφής των εναλλακτικών ιδεών των παιδιών στις Φυσικές Επιστήµες 
πυροδοτήθηκε από την πλούσια ερευνητική δραστηριότητα του Piaget µε κύριο ερευνητικό εργαλείο την 
ατοµική ηµιδοµηµένη συνέντευξη, γνωστή και ως "κλινική συνέντευξη" (Piaget, 1926). Με το εργαλείο αυτό, ο 
συνεντευκτής έχει τη δυνατότητα, αρχίζοντας µε κάποιες βασικές ερωτήσεις, να εµβαθύνει στη σκέψη ενός 
ατόµου, υποβάλλοντας συνεχώς νέες διευκρινιστικές ερωτήσεις µε στόχο να "ακτινογραφήσει" τη σκέψη του 
και να αποκαλύψει τις υπάρχουσες γνωστικές δοµές τoυ. Παραλλαγές της µεθόδου του Piaget έχουν 
χρησιµοποιηθεί ευρέως από ερευνητές µε κύριο στόχο την ενίσχυση της εγκυρότητας των δεδοµένων που 
συλλέγονται. Παραλλαγή της µεθόδου αποτελεί, για παράδειγµα, "η συνέντεύξη για ένα γεγονός" (Osborne & 
Freyberg, 1985). Σε µια τέτοια συνέντευξη, ο ερευνητής παρουσιάζει στο παιδί µια εικόνα που σχετίζεται µε ένα 
γεγονός και, µε τη συζήτηση που ακολουθεί, ο ερευνητής επιδιώκει να εντοπίσει και να καταγράψει 
εναλλακτικές ιδέες του παιδιού. Στην προσπάθεια καταγραφής των αντιλήψεων των παιδιών χρησιµοποιήθηκαν 
και άλλες µέθοδοι συλλογής δεδοµένων, όπως τα σχέδια των παιδιών ή ερωτηµατολόγια διαφόρων µορφών, 
αφού άλλοι ερευνητές υποστήριξαν ότι παιδιά σχολικής ηλικίας µπορούν να εκφράζουν καλύτερα τις ιδέες τους 
µε σχέδια ή άλλους τρόπους (Osborne, 1995). Τέτοια εργαλεία συλλογής δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν µε 
µεγάλα δείγµατα ατόµων ή χρησιµοποιήθηκαν ως συµπληρωµατικά εργαλεία για τη συγκέντρωση 
αντιπροσωπευτικότερων δεδοµένων ή για τη διασταύρωση των πληροφοριών που βασίζονται σε κλινικές 
συνεντεύξεις. Παρόλα αυτά, οι ατοµικές ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις εξακολουθούν να θεωρούνται ένα πολύ 
αξιόπιστο και χρήσιµο ερευνητικό εργαλείο (Welzel & Roth, 1998).   
 

Τα ερευνητικά δεδοµένα, που λήφθηκαν κυρίως από συνεντεύξεις κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αποκάλυψαν 
όµως και σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ερευνητών αναφορικά µε τη φύση και την οργάνωση των 
εναλλακτικών αντιλήψεων των παιδιών. Μερικοί ερευνητές υποστήριξαν ότι οι ιδέες των παιδιών είναι συνήθως 
ασταθείς και χωρίς εσωτερική συνέπεια (Bliss & Ogborn, 1993; Svensson, 1989; Driver, 1983), ενώ άλλοι 
χαρακτήρισαν τις ιδέες αυτές ως σταθερές, οργανωµένες και συνεπείς µεταξύ τους (Solomon, 1986; Osborne, 
1995; Driver, Leach, Millar & Scott, 1996). Η συζήτηση αυτή είναι ουσιώδης για την εξέλιξη της έρευνας, αφού 
έχει όχι µόνο θεωρητική αλλά και µεθοδολογική σηµασία. Είναι αυτονόητο ότι η ερευνητική µεθοδολογία 
εξαρτάται από τις θεωρητικές παραδοχές, αφού άλλη προσέγγιση θα ακολουθηθεί στην περίπτωση που οι 
εναλλακτικές ιδέες των παιδιών θεωρηθούν σταθερές, οργανωµένες και εσωτερικά συνεπείς και διαφορετική 
στην περίπτωση που αυτές θα θεωρηθούν ασταθείς, ασύνδετες και χωρίς εσωτερική συνοχή. 
 

Η ατοµική ηµιδοµηµένη συνέντευξη παρουσιάζει όµως και άλλα προβλήµατα αναφορικά µε την 
αποτελεσµατικότητά της ως ερευνητικό εργαλείο. Οι Aldridge και Wood (1998) υποστήριξαν, για παράδειγµα, 
ότι οι διάφορες τεχνικές συνέντευξης µπορούν να επηρεάζουν τα δεδοµένα που συλλέγονται µε αποτέλεσµα να 
αµφισβητείται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία τους.  Η Solomon (1993) πρόβαλε επίσης τον ισχυρισµό ότι η 
µορφή της κλινικής συνέντευξης, που συνήθως εγκαθιδρύει µιά δυαδική σχέση µεταξύ ενός ενήλικα ερευνητή 
και ενός παιδιού, δεν εγγυάται την κατάληξη σε έγκυρα αποτελέσµατα, αφού κύριο µέληµα του ερευνητή 
αποτελεί η κατάληξη σε χρήσιµα συµπεράσµατα. Ο ερευνητής είναι υποχρεωµένος να λάβει κρίσιµες αποφάσεις 
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι οποίες µπορούν να διαφοροποιούν τα δεδοµένα και να επηρεάζουν την 
αυθεντικότητά τους. Είναι επίσης αποδεκτό ότι το σκηνικό που διαµορφώνεται κατά την κλινική συνέντευξη 
είναι εξ ορισµού "κλινικό" ή "τεχνητό" και εποµένως στερείται "οικολογικής εγκυρότητας". Το τεχνητό αυτό 
σκηνικό επηρεάζει τη συλλογή δεδοµένων και εµποδίζει την ελεύθερη έκφραση των παιδιών (Solomon, 1993) 
µε αποτέλεσµα να αποστερείται η ερευνητική διαδικασία από τη δυνατότητα να µελετήσει τις εναλλακτικές 
ιδέες των ατόµων σε αυθεντικές καταστάσεις της καθηµερινής ζωής (Russel, 1993). Αρνητικά επιδρά και ο 
τρόπος µε τον οποίον αντιλαµβάνονται τα παιδιά τον ερευνητή, ο οποίος θεωρείται στις περισσότερες 
περιπτώσεις ως ένας "µεταµφιεσµένος εκπαιδευτικός" µε αποτέλεσµα τα παιδιά να προσπαθούν να εκφράζουν 
"σωστές" ιδέες και όχι τις δικές τους ιδέες, αφού προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες του ενήλικα 
ερευνητή-εκπαιδευτικού (Powney & Watts, 1987).  
 

Με βάση το θεωρητικό αυτό πλαίσιο, η παρούσα έρευνα επεδίωκε να δώσει απαντήσεις στα ακόλουθα 
ερωτήµατα: 
1. Σε ποιο βαθµό, η αυθόρµητη ανάγκη των παιδιών για ερµηνεία των φυσικών φαινοµένων και οι 
συστηµατικές παρατηρήσεις τους οδηγούν στη δηµιουργία σταθερών και εσωτερικά συνεπών ιδεών για τα 
φαινόµενα αυτά; 
2. Σε ποιο βαθµό η δοµή της κλινικής συνέντευξης επηρεάζει τα ερευνητικά δεδοµένα και τα συµπεράσµατα 
που εξάγονται; 
3. Παρατηρείται διαφοροποίηση των ιδεών των παιδιών κατά τη διάρκεια µιας κλινικής συνέντευξης;  
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4. Ποιες διαφορές παρουσιάζουν τα δεδοµένα που συλλέγονται από οµαδικές συζητήσεις παιδιών µε ή χωρίς 
την παρουσία ενήλικα, σε σχέση µε αυτά που συλλέγονται από τα ίδια παιδιά σε µια κλινική συνέντευξη; 
5. Με ποιο τρόπο οι διάφορες τεχνικές κλινικής συνέντευξης επηρεάζουν τα δεδοµένα που συλλέγονται; 

Μεθοδολογία 
Σε 32 µαθητές πέµπτης τάξης δηµοτικού σχολείου (∆Σ) χορηγήθηκαν ένα ερωτηµατολόγιο ανοικτού και ένα 
κλειστού τύπου που αφορούσαν το µηχανισµό της όρασης και το χρώµα των σωµάτων ως αποτέλεσµα της 
αλληλεπίδρασης της φωτεινής ακτινοβολίας και του υλικού του σώµατος (ικανότητες απορρόφησης και 
εκποµπής). Στη συνέχεια, έγιναν ατοµικές κλινικές συνεντεύξεις, για τα ίδια θέµατα, µε έξι µόνο µαθητές που 
επιλέγηκαν λόγω της καλής επίδοσής τους στην Επιστήµη αλλά και της προθυµίας τους να συµµετάσχουν στην 
έρευνα. Οι ίδιοι µαθητές συµµετείχαν ακολούθως σε οµαδική "παραδοσιακή κλινική συνέντευξη" για τις ίδιες 
έννοιες και σε ατοµικές "συνεντεύξεις για γεγονότα" βασισµένες σε ένα παράδειγµα αλλαγής χρώµατος 
αντικειµένων µε αλλαγή της ακτινοβολίας φωτισµού τους. Τελικά, οι µαθητές αυτοί συµπλήρωσαν ξανά τα δύο 
αρχικά ερωτηµατολόγια χωρισµένοι σε οµάδες των δύο ατόµων και έπειτα ως µια µόνο οµάδα, ενώ οι 
συζητήσεις τους, κατά τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, ηχογραφήθηκαν. Για τις των παιδιών για την 
όραση και το χρώµα των σωµάτων έγιναν πολλές µελέτες που χρησιµοποίησαν τις ίδιες, δοκιµασµένες και 
αποτελεσµατικές, τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν, µε µικρές αλλαγές, και στην εργασία αυτή. 
 
Το ερωτηµατολόγιο ανοικτού τύπου που χορηγήθηκε στα παιδιά ήταν όµοιο µε µια συνήθη τεχνική λήψης 
απαντήσεων από τα παιδιά. Παρουσίαζε ένα παιδί που καθόταν µέσα σε ένα εντελώς κλειστό και σκοτεινό 
δωµάτιο µε αποτέλεσµα να αδυνατεί να παρατηρήσει ένα λουλούδι που ήταν τοποθετηµένο µπροστά του. Στη 
συνέχεια, το δωµάτιο φωτιζόταν από ένα λαµπτήρα και τα παιδιά έπρεπε να περιγράψουν και να εξηγήσουν 
γιατί το παιδί µπορούσε τώρα να βλέπει το λουλούδι. Τα παιδιά µπορούσαν να εκφραστούν µε όποιο τρόπο 
ήθελαν, χρησιµοποιώντας γραπτό λόγο ή σχεδιαγράµµατα ή και τα δύο. Παρόµοιο ερωτηµατολόγιο 
χρησιµοποίησαν οι Ramadas και Driver (1989) για την εύρεση των ιδεών των παιδιών για το µηχανισµό της 
όρασης.  
 
Το ερωτηµατολόγιο κλειστού τύπου παρουσίαζε µια διαφορετική κατάσταση. Στο ίδιο δωµάτιο ακτινοβολούσε 
τώρα ένας λαµπτήρας κόκκινου χρώµατος, ενώ τα παιδιά κλήθηκαν να βαθµολογήσουν, σε µια κλίµακα Likert 
πέντε σηµείων, την πιθανότητα που συγκέντρωναν έξι διαφορετικά ενδεχόµενα να συµβούν. Τα ενδεχόµενα 
αυτά αφορούσαν αντικείµενα διαφόρων χρωµάτων (µπλε, κόκκινα, µαύρα και άσπρα) που ήταν τοποθετηµένα 
πάνω σε ένα τραπέζι µέσα στο δωµάτιο και το χρώµα που θα είχαν όταν θα άναβε ο λαµπτήρας. Οι µαθητές δεν 
ήταν υποχρεωµένοι να επιλέξουν ένα µόνο από ενδεχόµενα του ερωτηµατολογίου. Οι δηλώσεις αυτές ανέφεραν 
ότι τα αντικείµενα θα αλλάξουν το χρώµα τους, δε θα αλλάξουν το χρώµα τους, θα γίνουν όλα κόκκινα, θα 
αποκτήσουν ένα ενδιάµεσο χρώµα µε ανάµιξη του χρώµατος του φωτός (κόκκινου) µε το δικό τους χρώµα, θα 
αλλάξει το χρώµα µόνο της πλευράς που φωτίζεται ή ότι το χρώµα θα αλλάξει µόνο στις άκρες. Το 
ερωτηµατολόγιο στηρίχθηκε στην έρευνα των Dawson και Rowel (1995) και περιείχε αντιφατικά ενδεχόµενα, 
ώστε να µπορεί να ελεγχθεί η συνέπεια των απαντήσεων των παιδιών.  
 

Τόσο οι έξι ατοµικές "παραδοσιακές κλινικές συνεντεύξεις", όσο και η οµαδική κλινική συνέντευξη µε το 
σύνολο των παιδιών, ήταν ηµιδοµηµένες και βασίστηκαν σε ένα κορµό ερωτήσεων που εξέταζαν το µηχανισµό 
της όρασης (Πώς µπορούµε εµείς οι άνθρωποι να βλέπουµε;), πώς αντιλαµβανόµαστε τα διάφορα χρώµατα 
(Γιατί και πώς βλέπουµε τόσα πολλά χρώµατα; Γιατί αυτό είναι π.χ, κόκκινο), ή εξέταζαν εµπειρίες των παιδιών 
για τα χρώµατα των σωµάτων (Θυµάσαι κάποια φορά που είδες κάτι ή άκουσες κάτι που σε βοήθησε να έχεις 
αυτές τις απόψεις;) και κατά πόσο τα παιδιά προβληµατίστηκαν µε αυτές τις εµπειρίες (Τις έχεις ελέγξει;). 
 

Στη συνέχεια έγινε, µε κάθε ένα από τα έξι παιδιά, "κλινική συνέντευξη για ένα γεγονός", όπως προτάθηκε από 
τους Osborne και Freyberg (1985). Αυτή τη φορά τα παιδιά αντιµετώπισαν µια πραγµατική κατάσταση, όπου 
υπήρχε χρωµατική αλλαγή αντικειµένων λόγω της αλλαγής του χρώµατος της ακτινοβολίας φωτισµού τους. Τα 
παιδιά εισέρχονταν διαδοχικά σε ένα σκοτεινό θάλαµο ο οποίος φωτιζόταν από ένα λαµπτήρα κόκκινου 
χρώµατος, ώστε τα χρώµατα των σωµάτων µέσα στο θάλαµο να διαφοροποιούνται. Αρχικά ζητήθηκε από τα 
παιδιά να προβλέψουν τα χρώµατα των σωµάτων µέσα στο σκοτεινό θάλαµο µετά το άναµµα του (κόκκινου) 
λαµπτήρα. Στη συνέχεια, τα παιδιά εισέρχονταν στο σκοτεινό θάλαµο και είχαν την ευκαιρία να κάµουν 
παρατηρήσεις. Τα παιδιά έπρεπε στη συνέχεια να συγκρίνουν τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις τους και να 
προσπαθήσουν να ερµηνεύσουν τις παρατηρήσεις τους.  
 

Ακολούθως, οι έξι µαθητές κλήθηκαν να συµπληρώσουν, πρώτα ως δυάδες και ύστερα ως εξαµελής οµάδα, τα 
δύο ερωτηµατολόγια, που δόθηκαν αρχικά στο σύνολο του δείγµατος. Για τη συµπλήρωση των 
ερωτηµατολογίων, τα µέλη κάθε οµάδας έπρεπε πρώτα να συζητήσουν τις ερωτήσεις και να διαµορφώσουν 
κοινή απάντηση. Οι συζητήσεις, που προηγήθηκαν της συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων, ηχογραφήθηκαν 
χωρίς την παρουσία ενήλικα. Μια τέτοια τεχνική συλλογής δεδοµένων θεωρείται ότι διασφαλίζει µεγαλύτερη 
αυθεντικότητα των συζητήσεων και εµπεριέχει περισσότερα χαρακτηριστικά οικολογικής εγκυρότητας σε σχέση 
µε άλλες προσεγγίσεις συλλογής δεδοµένων. Τα παιδιά βρίσκονται σε ένα περιβάλλον απαλλαγµένο από την 
παρουσία και τις πιθανές επιδράσεις του ερευνητή, νιώθουν πιο άνετα και ίσως εκφράζουν τις πραγµατικές τους 
ιδέες. Συνοπτικά, η συγκεκριµένη µεθοδολογία αποσκοπούσε στην µελέτη των ιδεών των παιδιών µε 
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διαφορετικές συνθήκες συλλογής δεδοµένων, ώστε να συγκριθούν τόσο οι τεχνικές αυτές όσο και η 
σταθερότητα και η συνέπεια των εναλλακτικών ιδεών των παιδιών.  

Αποτελέσµατα 
Ερωτηµατολόγιο Ανοικτού Τύπου   
Τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν µε τα ερωτηµατολόγια ανοικτού τύπου δεν επέτρεπαν την εξαγωγή ασφαλών 
συµπερασµάτων για τις εναλλακτικές ιδέες των παιδιών. Οι γραπτές εξηγήσεις των παιδιών ήταν της µορφής "τα 
πράγµατα είναι όπως είναι" (Solomon, 1986) και επιβεβαιώνουν τα συµπεράσµατα προηγούµενων ερευνών 
(π.χ., Osborne, Black, Smith, & Meadows, 1990). Για παράδειγµα, η πλειοψηφία των παιδιών απάντησε ότι 
βλέπουµε "επειδή υπάρχει φως" ή "χρειαζόµαστε φως για να δούµε", όπως αποκαλύπτεται από αυτούσια 
απάντηση ενός παιδιού που φαίνεται στο Σχεδιάγραµµα 1. Τα λίγα παιδιά που επέλεξαν να επεξηγήσουν τις 
απαντήσεις τους µε σχεδιαγράµµατα χρησιµοποίησαν ευθείες γραµµές µε τις οποίες συνέδεαν τη φωτεινή πηγή, 
τα µάτια και το αντικείµενο µε διάφορους τρόπους, είτε καθορίζοντας κατεύθυνση είτε όχι. Στο Σχεδιάγραµµα 
2, φαίνεται µια άλλη χαρακτηριστική απάντηση ενός παιδιού.  
 

Γενικά, µπορεί να λεχθεί ότι τα δεδοµένα ήταν ανεπαρκή για να δώσουν πλήρη εικόνα των ιδεών των παιδιών 
για το φως και το µηχανισµό της όρασης. Η ανεπάρκεια των δεδοµένων ίσως να εξηγείται από τη απροθυµία 
των παιδιών να δίνουν γραπτά τις ιδέες τους (Osborne κ.α., 1990). Ενώ όµως το λεκτικό των απαντήσεων των 
παιδιών ήταν σε αρκετές φορές το ίδιο, εντούτοις το συµπέρασµα στο οποίο µπορεί να καταλήξει ένας 
ερευνητής είναι διαφορετικό, όταν δίνονται συµπληρωµατικές πληροφορίες µε σχεδιαγράµµατα.  Όπως φαίνεται 
στα Σχεδιαγράµµατα 1 και 2 τα δύο παιδιά έδωσαν την ίδια απάντηση στο γραπτό κείµενο, αλλά από το 
συµπληρωµένο σχεδιάγραµµα του ενός παιδιού µπορεί να διαφοροποιείται το νόηµα της γραπτής διατύπωσής 
του. Θα ίσχυε όµως το ίδιο αν και το άλλο παιδί αποφάσιζε να δώσει σχεδιάγραµµα; Μπορούµε να υποθέσουµε 
ότι η µη ύπαρξη σχεδιαγράµµατος ήταν συνειδητή επιλογή καθώς το παιδί έκρινε πως δε θα πρόσθετε τίποτε 
στην εξήγησή του; 

 
Σχεδιάγραµµα 2. Απάντηση παιδιού στο ερωτηµατολόγιο 

ανοικτού τύπου, µε κείµενο και σχεδιάγραµµα 

 

Από την ανάλυση των απαντήσεων των παιδιών στα ερωτηµατολόγια φάνηκε η έλλειψη της δυναµικής φύσης 
που εγκαθιδρύει µια συνέντευξη, αφού τα παιδιά χωρίς την παρουσία του ερευνητή δίνουν απαντήσεις µόνο για 
όσα στοιχεία τα ίδια θεωρούν αναγκαία. Το συγκεκριµένο πρόβληµα αντιµετωπίστηκε από τους Osborne κ.α. 
(1990) που συνδύασαν την ανάλυση των δεδοµένων από ανοικτού τύπου ερωτηµατολόγια µε προφορικές 
ατοµικές και ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις. Με τον τρόπο αυτό τα δεδοµένα των ερωτηµατολογίων µπορούσαν 
ευκολότερα να αναλυθούν και αυξήθηκε η εγκυρότητα της ερµηνείας τους.  
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Ερωτηµατολόγιο Κλειστού Τύπου  

  

Οι απαντήσεις των παιδιών στα έξι τα ενδεχόµενα που τους παρουσιάστηκαν στο ερωτηµατολόγιο αυτό έδειξε 
πως ένα µεγάλο ποσοστό έδωσαν απαντήσεις που διέπονται από αβεβαιότητα και εσωτερική ασυνέπεια. Με 
βάση τους τρόπους απάντησης, τα παιδιά φαίνεται να ανήκουν σε τρεις διαφορετικές οµάδες. Στην πρώτη 
οµάδα, οι απαντήσεις είχαν µεγάλη εσωτερική συνέπεια. Τα παιδιά βαθµολόγησαν αντιθετικά ενδεχόµενα (τα 
αντικείµενα θα αλλάξουν ή δε θα αλλάξουν το χρώµα τους) µε υψηλές και χαµηλές βαθµολογίες, αντίστοιχα, 
ενώ βαθµολόγησαν τα υπόλοιπα ενδεχόµενα µε τρόπο που έδειχνε σαφή άποψη δίνοντας υψηλό βαθµό σε ένα 
µόνο ενδεχόµενο και χαµηλούς βαθµούς στα υπόλοιπα. Στη δεύτερη οµάδα, οι απαντήσεις των παιδιών είχαν 
ενδιάµεση εσωτερική συνέπεια. Τα παιδιά δε βαθµολόγησαν µε την ίδια πιθανότητα τα δύο αντιθετικά 
ενδεχόµενα, αλλά δεν παρουσιάστηκαν να έχουν σαφή άποψη για τα άλλα ενδεχόµενα, όπως τα παιδιά της 
προηγούµενης οµάδας. Στην τρίτη οµάδα, οι απαντήσεις των παιδιών έδειχναν εσωτερική ασυνέπεια, αφού 
βαθµολόγησαν τα αντιθετικά ενδεχόµενα µε ίση πιθανότητα και δεν είχαν σαφή άποψη για τα υπόλοιπα.  
Υπήρχε µάλιστα µια ίση κατανοµή των 32 παιδιών στις τρεις αυτές κατηγορίες. 
Ατοµικές Συνεντεύξεις
Στα αρχικά στάδια των ατοµικών συνεντεύξεων τα παιδιά εξέφραζαν απλουστευµένες εναλλακτικές ιδέες, του 
τύπου που η Solomon (1986) ονοµάζει τα "πράγµατα είναι όπως είναι". Τα αντικείµενα είναι για παράδειγµα 
κόκκινα, "επειδή έτσι είναι" και  βλέπουµε επειδή "απλά βλέπουµε," ενώ µερικά παιδιά δεν έδιναν απαντήσεις 
στα ερωτήµατα αυτά. Το απόσπασµα, από τη συζήτηση µε την Ιωάννα (Ι) για το µηχανισµό της όρασης, 
φανερώνει τη δυσκολία ή την απροθυµία της να δώσει απάντηση για κάτι που µάλλον θεωρεί φυσιολογικό και 
αυτονόητο όπως την όραση.  
  

Ε  - Μπορείς να µου εξηγήσεις πώς βλέπουµε; Ι - Πώς µπορούµε να βλέπουµε; Ε - Ακριβώς! Ι - Λοιπόν, πώς 
µπορούµε και βλέπουµε…Ε-Πες µου εσύ σε παρακαλώ! Ι-Εννοείς πώς µπορεί ο άνθρωπος και βλέπε ιΕ - Ναι! Τι 
γίνεται; Ι - ∆εν ξέρω! Απλά βλέπουµε! 

 

Στο απόσπασµα της συνέντευξης µε τον Ανδρέα (Α), τα διαφορετικά χρώµατα των σωµάτων οφείλονται στο 
υλικό τους και δε σχετίζεται µε την αλληλεπίδραση 
του υλικού µε το φως. Η απλουστευµένη αυτή 
ερµηνεία δεν αποδέχεται διαφοροποίηση του 
χρώµατος ανάλογα µε το φως που φωτίζει το 
αντικείµενο και δεν υποκινεί προσπάθειες για 
διαφορετική ερµηνεία του φαινοµένου.  
 
Ε-Μπορείς να µου πεις κάποια χρώµατα που υπάρχουν 
σε αυτό το δωµάτιο; Α -Καφέ, πράσινο, γκρίζο, µπλε, 
κόκκινο.  Ε - Μπράβο! Μπορείς να µου πεις γιατί αυτή 
η σηµαία όµως είναι µπλε, ενώ η κουρτίνα είναι 
πράσινη; Α -Γιατί είναι διαφορετικές. Έχουν 
διαφορετικό χρώµα. Ε -Τι εννοείς; Α -Υπάρχουν πολλά 
χρώµατα, όχι µόνο ένα. 
 

Όταν οι συνεντεύξεις επικεντρώθηκαν σε εµπειρίες 
των παιδιών σχετικές µε χρωµατικές αλλαγές των 
σωµάτων και την όραση, όπως, για παράδειγµα, 
εµπειρίες από κλειστούς χώρους που φωτίζονταν µε 
κόκκινο λαµπτήρα, διαφάνηκε ότι µερικά τουλάχιστον 
παιδιά είχαν αντίστοιχες εµπειρίες, χωρίς όµως να 
επακολουθήσει προβληµατισµός και προσπάθεια 
ερµηνείας των αντίστοιχων παρατηρήσεών τους, όπως 
προκύπτει από το απόσπασµα της συνέντευξης µε την 
Κλαίρη (Κ): 
  
Ε -Μπορείς να µου πεις γιατί αυτά τα δύο [δύο µπάλες] 
έχουν διαφορετικό χρώµα; Κ -Γιατί αυτό είναι το 
χρώµα τους. Ε -Μπορεί το φως να αλλάξει το χρώµα 
αυτό; Κ -Μια φορά θυµάµαι που είχα πάει σε ένα 
κινέζικο εστιατόριο και υπήρχε κόκκινο φως παντού και 
τα πάντα έγιναν κόκκινα, τα µαχαιροπίρουνα και η 

ατµόσφαιρα ήταν κόκκινα. Ε -Το σκέφτηκες καθόλου; Γιατί όλα ήταν κόκκινα; Γιατί έγινε αυτό; Κ -Όχι! Ε -Γιατί; Κ 
-Γιατί πεινούσα και ήθελα να φάω! [χαµογελά] 

Σχεδιάγραµµα 1: Απάντηση παιδιού στο  
ερωτηµατολόγιο ανοικτού τύπου, µε κείµενο, χωρίς 

σχεδιάγραµµα 

 

Στη συνέχεια της συνέντευξης, έγινε προσπάθεια να εξασφαλιστούν "ουσιαστικότερες" απαντήσεις από τα 
παιδιά µε διάφορες τεχνικές που αφορούσαν την επαναδιατύπωση µιας ερώτησης, την επιµονή του ερευνητή σε 
µια ερώτηση ή τη "διαίρεση" της ερώτησης σε µικρότερες ερωτήσεις. Οι τεχνικές αυτές είχαν ως αποτέλεσµα 
την καταγραφή "πλουσιότερων" δεδοµένων σχετικά µε τις εναλλακτικές ιδέες των παιδιών. Τα δεδοµένα όµως 
αυτά απαιτούσαν από τον ερευνητή µια συνθετική επεξεργασία, ώστε να συγκροτηθεί η συνολική εικόνα των 
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εναλλακτικών αντιλήψεων του κάθε παιδιού. Το απόσπασµα από τη συνέντευξη µε το Γιάννη (Γ) δείχνει ότι η 
επανάληψη µιας ερώτησης από τον ερευνητή (Ε) µπορεί να διαφοροποιήσει τις απαντήσεις ενός παιδιού: 
 

Ε -Έχεις ποτέ σκεφτεί πώς µπορούµε και βλέπουµε; Γ -Όχι. Ε -Ποτέ, ποτέ; Γ -Μπορεί… Κάποιες φορές. Ε -Πότε; -
… Ε -Στο σχολείο; Γ -∆εν ξέρω. Νοµίζω πως µας έµαθα κάποια πράγµατα για την όραση. Ε -Λοιπόν, τι γίνεται; 
Πώς βλέπουµε; Γ -Νοµίζω πως χρησιµοποιούµε τα µάτια µας και το φως για να βλέπουµε. 

 

Το απόσπασµα όµως της συνέντευξης Γιώργο (Γι), δείχνει ότι συγκεκριµένες µικρές ερωτήσεις βοηθούν τα 
παιδιά στην οικοδόµηση µιας περισσότερο "περιεκτικής" απάντησης: 
 

Ε -Λοιπόν, πώς µπορούµε και βλέπουµε; (Γι) -∆εν το έχω σκεφτεί ποτέ; Ε -Ποτέ; Πώς µπορούµε να βλέπουµε; 
(Γι) -… Ε -Τι χρειαζόµαστε για να βλέπουµε; (Γι) -Νοµίζω ξέρω τι χρειαζόµαστε.. Ε -Λοιπόν, πώς βλέπουµε;
 (Γι) -… Ε -Αν σου κλείσω τα µάτια, γιατί δε βλέπεις; (Γι) -∆ιότι χρειαζόµαστε τα µάτια µας για να βλέπουµε. 
Ε -Ωραία! Τι άλλο; (Γι) -…Ε -Μπορούµε να βλέπουµε στο σκοτάδι; (Γι) -Όχι! Χρειαζόµαστε φως για να βλέπουµε. 
Ε -Πώς βοηθά το φως; (Γι) -Στο σκοτάδι… το σκοτάδι κάνει τα πάντα πιο σκούρα και δεν µπορούµε να δούµε. Όλα 
είναι µαύρα. 

 
Ήταν φυσικά φανερή, από τον τρόπο έκφρασης των παιδιών, η αβεβαιότητα που επικρατούσε. Ο λόγος τους δεν 
ήταν συγκροτηµένος, χαρακτηριζόταν από επανειληµµένες παύσεις και διακοπή των προτάσεων πριν την 
ολοκλήρωσή τους. Παρατηρήθηκε επίσης παλινδρόµηση µερικών παιδιών µεταξύ δύο εναλλακτικών ιδεών ή η 
υιοθέτηση συγκεκριµένης εναλλακτικής ιδέας και µετά εγκατάλειψή της και η επιστροφή σε κατάσταση 
αβεβαιότητας.  
 

Σηµαντική επίσης ήταν η επίδραση του συνεντευκτή, ο οποίος φάνηκε να κατέχει ιεραρχική θέση ισχύος στη 
συνέντευξη, παρά την προσπάθειά του να πείσει τα παιδιά ότι δεν ασκούσε ρόλο αξιολογητή και ότι έπρεπε να 
εκφράζουν ελεύθερα τις πραγµατικές τους σκέψεις και όχι να προσπαθούν να δίνουν "σωστές" απαντήσεις στα 
ερωτήµατα του. Η συζήτηση µε την Ιωάννα (Ι) κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είναι ενδεικτική της 
επίδρασης του συνεντευκτή.  
 

Ε -Μπορείς να µου περιγράψεις µερικά αντικείµενα που βρίσκονται πάνω στο κοµοδίνο σου δίπλα από το φωτιστικό 
µε την πράσινη λάµπα; Ι -Ναι. Ε-Πώς φαίνονται; Ας πούµε το κόκκινο αρκουδάκι σου; Ι -Θα ήταν κόκκινο, αλλά … 
Ε -Θα µπορούσες να πεις ότι είναι ακόµη κόκκινο; Ι -Ακούστε, αν η λάµπα είναι µακριά από το αρκουδάκι, τότε η 
πλευρά του που θα ήταν από τη µεριά της λάµπας θα ήταν καλυµµένη µε πράσινο. Αλλά αν ήταν πολύ µακριά θα 
ήταν κόκκινο. Ε -Η πλευρά κοντά στη λάµπα; Θα ήταν πράσινη; Ι  -Όχι. ∆ε θα το έλεγα αυτό… Θα έλεγα άσπρο… 
Ναι, άσπρο! Ε -Τι γίνεται όµως µε το κόκκινο, θα υπήρχε και κόκκινο; Ι -… Εεε, όχι. Θα υπήρχε και κόκκινο 
επίσης. Τα χρώµατα θα σµίξουν. Ε -Όπως όταν αναµιγνύουµε µπογιές; Ι -Όχι. Το περισσότερο θα είναι πράσινο. 
Λίγο κόκκινο θα υπάρχει από κάτω. 

Οµαδικές Συνεντεύξεις   

     

Το σηµαντικότερο στοιχείο που προέκυψε κατά την ανάλυση των δεδοµένων από τις συνεντεύξεις αυτές ήταν οι 
επιπτώσεις που έχει η αλληλεπίδραση µεταξύ συνοµήλικων στις εναλλακτικές ιδέες που εκφράζουν παιδιά. Τα 
παιδιά που είχαν ξεκάθαρα ηγετικό ρόλο στην οµάδα κυριάρχησαν στην οµαδική συνέντευξη δηµιουργώντας 
έτσι προβλήµατα στον εντοπισµό των ιδεών των άλλων παιδιών που δεν έδειχναν δραστηριοποιηµένα, ενώ 
µερικά παιδιά υιοθετούσαν τις εναλλακτικές απόψεις άλλων παιδιών που δε συµφωνούσαν µε τις δικές τους, 
όπως αυτές εκφράστηκαν στις ατοµικές κλινικές συνεντεύξεις. Το απόσπασµα από την οµαδική συνέντευξη 
δείχνει την προθυµία µε την οποία ο Γιώργος (Γι) «αναίρεσε» τις απόψεις που εξέφρασε κατά τη διάρκεια της 
ατοµικής συνέντευξης και υιοθέτησε εκείνες του Ανδρέα (Α).  
 

Ε  -Λοιπόν, τι νοµίζεις για αυτό Γιώργο; Γι -Συµφωνώ µε αυτά που είπε ο Ανδρέας. Ε -Ώστε νοµίζεις ότι είναι 
σωστός; Γι  -Ναι, συµφωνώ µαζί του. Ε -Ωραία λοιπόν, δεν πειράζει που τα έχει πει ο Ανδρέας, πες µας τη δική σου 
άποψη. Γι -Το φως κτυπά πάνω στα αντικείµενα και µετά έρχεται στα µάτια µας και βλέπουµε. Ε -Αυτά µας είπε και 
ο Ανδρέας. Πώς το ξέρεις ότι είναι αλήθεια; Γι -Το ξέρω. Έτσι είναι ακριβώς. 

 
Ο Γιώργος όµως κατά τη διάρκεια της ατοµικής συνέντευξης, ενώ υποστήριζε αρχικά ότι δε γνώριζε  το 
µηχανισµό της όρασης, εντούτοις µετά από µικρότερες ερωτήσεις κατέληξε σταδιακά στο συµπέρασµα ότι για 
την όραση χρειάζονται τα µάτια και η ύπαρξη φωτός. Η άποψη όµως που υιοθέτησε στην οµαδική συνέντευξη 
είναι σαφώς πιο πολύπλοκη, περικλείει αιτιώδεις σχέσεις και περιλαµβάνει πολλά στοιχεία από την 
επιστηµονικά αποδεκτή αντίληψη για το µηχανισµό της όρασης.   
 Ατοµικές Συνεντεύξεις για Ένα Γεγονός
Το βασικό χαρακτηριστικό των συνεντεύξεων αυτής της µορφής απετέλεσε η αυξηµένη ροή του λόγου των 
παιδιών. Ο λόγος φυσικά των παιδιών αφορούσε σε µεγάλο βαθµό περιγραφή της εµπειρίας που είχαν στα 
αρχικά στάδια της συνέντευξης. Η εµπειρία αυτή ίσως να υποβοήθησε την αύξηση της ροής του λόγου των 
παιδιών που αποκαλύπτεται από το απόσπασµα της συνέντευξης µε την Κάλια (Κ): 
 

Ε -Περίµενες αυτές τις αλλαγές; Κ -Όχι. ∆εν περίµενα τόσο µεγάλη αλλαγή. Νόµιζα πως τα χρώµατα θα άλλαζαν 
µόνο λίγο. Όµως άλλαξαν πολύ. Ε -Λοιπόν, ποια είναι η εξήγησή σου τώρα; Κ -Πριν νόµιζα πως θα µπορούσαµε 
να δούµε το χρώµα των αντικειµένων από κάτω, αλλά από πάνω θα µπορούσαµε να δούµε ένα στρώµα από 

 183



κόκκινο χρώµα. Αλλά αυτό είναι λανθασµένο. Τα αντικείµενα έχουν µόνο ένα χρώµα. Είναι είτε κόκκινα, είτε 
µαύρα. 

 
Φάνηκε επίσης ότι τα παιδιά εµπλέκονται σε ένα εσωτερικό διάλογο µε τον εαυτό τους σε µια προσπάθεια 
αναζήτησης απάντησης στο "απροσδόκητο φαινόµενο" αλλαγής του χρώµατος των αντικειµένων που 
παρατηρούσαν. Ο εσωτερικός αυτός διάλογος και οι συνθήκες της συνέντευξης οδηγούν σε "στιγµιαία" 
οικοδόµηση εννοιών, όπως προκύπτει από το απόσπασµα της συζήτησης µε την Ιωάννα (Ι):  
 

Ε -Πώς το εξηγείς αυτό; Ι -Όταν η λάµπα έχει το ίδιο χρώµα όπως το αντικείµενο, τότε βλέπουµε το ίδιο χρώµα στο 
αντικείµενο. Αλλά όταν το χρώµα της λάµπας ήταν διαφορετικό από το χρώµα των αντικειµένων, τα έκαναν να 
φαίνονται πιο σκούρα και πραγµατικά δεν µπορείς να ξεχωρίσεις το χρώµα. Ειδικά µέσα στο σκοτεινό θάλαµο. Ε -
Εξήγησε µου λίγο αυτό σε παρακαλώ. Ι -Το κλίµα µέσα στο σκοτεινό δωµάτιο επηρεάζει το χρώµα. Για παράδειγµα 
σκούρο ή ανοικτό. Ε -Πώς το εξηγείς; Ι -Νοµίζω πώς το σκοτάδι επηρεάζει. Όταν είναι φωτεινά µπορείς να δεις όλα 
τα χρώµατα. Όταν είναι σκοτάδι δεν µπορείς. Ε -Ώστε το φως µπορείς να αλλάξει το χρώµα των αντικειµένων; Ι -
Ναι και όχι. Ε -Γιατί; Ι -∆εν ξέρω. Νοµίζω το χρώµα είναι από την µπογιά… Όχι, όχι. Το χρώµα είναι από το φως… 
νοµίζω. Όχι, όχι. Είναι λόγω της µπογιάς. 

Συζητήσεις παιδιών  
Οι συζητήσεις των παιδιών, χωρίς την παρουσία ενήλικα, έφεραν στην επιφάνεια αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία 
για τον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά οικοδοµούν εναλλακτικές ιδέες καθώς αλληλεπιδρούν το ένα µε το άλλο. 
Τα παιδιά δεν προσπάθησαν να ανταλλάξουν λογικά επιχειρήµατα, που ίσως να οδηγούσαν σε εννοιολογική 
αλλαγή, αλλά αρκέστηκαν στην υιοθέτηση απόψεων συγκεκριµένων παιδιών, που κατείχαν "κυρίαρχη" θέση 
στη µαθητική κοινότητα του σχολείου. Η θέση αυτή δεν ήταν απόλυτα συνδεδεµένη µε τις επιδόσεις των 
παιδιών, αλλά ήταν φανερό ότι επηρεαζόταν και από άλλες παράγοντες, αφού και τα έξι παιδιά επιλέγηκαν µε 
βασικό κριτήριο την καλή επίδοσή τους. Στην εξαµελή οµάδα των παιδιών, οι συζητήσεις δεν παρουσίασαν 
συνοχή και το µεγαλύτερο µέρος αυτών των συζητήσεων αφορούσε θέµατα άσχετα µε τους στόχους που 
επεδίωκε η έρευνα. Το απόσπασµα του διαλόγου µεταξύ της Ιωάννας (Ι) και του Γιώργου (Γι) αποκαλύπτει 
µερικά από τα χαρακτηριστικά των συζητήσεων των παιδιών.  

Γ-Το πράσινο έγινε µαύρο. Ι- Ναι, αλλά ήταν σκοτεινά µέσα στο θάλαµο. Γι -Υπήρχε µια κόκκινη λάµπα όµως. Ι- 
Ναι, αλλά πάλι ήταν αρκετά σκοτεινά. Γι -Ε, και; Ι-Τι ε; Θα βάλουµε µαύρο.Γι -Μαύρο; Ι-Το καφέ αλλάζει και 
γίνεται µαύρο. Γι -Μαύρο; … Τέλος πάντων. Το κόκκινο όµως θα µείνει κόκκινο. Το χορτάρι θα γίνει µαύρο. Ι-
Μαύρο; Γι -Ναι, αφού ήταν πράσινο. Ι -Πράσινο; Α, ναι. Έχεις δίκιο. Γι -Ώστε ο ουρανός… Ι -Ο ουρανός θα είναι 
µπλε και κόκκινος. Γι -Όχι! Θα είναι µόνο κόκκινος. Ι  -Ναι; Τότε γιατί δεν είναι ο ουρανός κίτρινος, αφού ο ήλιος 
είναι κίτρινος; Γι -Επειδή έτσι είναι. Κόκκινος, θα είναι κόκκινος. Θα κάνει τον ουρανό κόκκινο. Ι -Εντάξει… 

Συµπεράσµατα 
Από τα συνολικά αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι η χρήση διάφορων τεχνικών κατά τη συνέντευξη 
µπορεί να επιφέρει διαφοροποιήσεις στις ιδέες που εκφράζουν τα παιδιά. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια κλινικών 
συνεντεύξεων "για γεγονότα" είναι πολύ πιθανή αναδιοργάνωση των γνώσεων των παιδιών για το εξεταζόµενο 
"γεγονός" µε τρόπο που να συσκοτίζει τις "προϋπάρχουσες" γνώσεις ή αντιλήψεις των παιδιών. Είναι εποµένως 
πιθανό ότι οι ιδέες των παιδιών, που αποκαλύπτουν οι έρευνες, να αποτελούν παράγωγο της παρέµβασης ή της 
ερµηνείας των ερευνητών, οι οποίοι ελέγχουν και κατευθύνουν τη συνέντευξη µε την ιδιότητα του 
"µεταµφιεσµένου" αξιολογητή-δασκάλου. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις όπου οι µαθητές παρουσιάζουν 
αβεβαιότητα ή παλινδρόµηση µεταξύ δύο ιδεών, η κρίση του ερευνητή είναι κρίσιµη. Η κρίση του ερευνητή 
είναι επίσης κύριας σηµασίας όταν αντιµετωπίζεται εξέλιξη των ιδεών των παιδιών κατά τη διάρκεια των 
συνεντεύξεων.  
 

Η παρούσα έρευνα έχει επίσης φέρει στην επιφάνεια και αρκετά δεδοµένα που υποστηρίζουν πως τα παιδιά δεν 
πρέπει απαραίτητα να θεωρούνται ότι κατέχουν εσωτερικά συνεπείς και σταθερές αντιλήψεις για τα διάφορα 
φαινόµενα του φυσικού κόσµου. Μια τέτοια κατάσταση πιθανόν να προκύπτει µετά από µια συστηµατική 
µελέτη κάποιων παρατηρήσεων και εφαρµογή κάποιας µορφής επιστηµονικής σκέψης, µετά δηλαδή από µια 
αναζήτηση τόσο στο χώρο των υποθέσεων, όσο και στο χώρο των πειραµάτων (Klahr and Dunbar, 1988).  Ήταν 
όµως φανερό ότι τα παιδιά δεν είχαν εµπλακεί σε µια τέτοια διαδικασία, αφού, όπως υποστήριξε ο McClelland 
(1984), τα φυσικά φαινόµενα, λόγω του ότι δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστα, δυσάρεστα ή φορτισµένα 
συναισθηµατικά, παίρνονται από τους ανθρώπους ως δεδοµένα. Είναι λοιπόν σηµαντικό να δεχτούµε ότι 
υπάρχει το ενδεχόµενο τα παιδιά για κάποιες επιστηµονικές περιοχές να µην έχουν διαµορφώσει εσωτερικά 
συνεπείς νοητικές δοµές, ώστε να προσαρµόσουµε την ερευνητική µεθοδολογία κατάλληλα, δίνοντας έµφαση 
στον έλεγχο των ιδεών που εκφράζουν τα παιδιά είτε λεκτικά (γραπτά ή προφορικά) είτε σχηµατικά. Οι 
εναλλακτικές ιδέες που εκφράζουν τα παιδιά θα πρέπει να έχουν υποστήριξη από τις προσωπικές τους εµπειρίες 
(άµεσες ή έµµεσες παρατηρήσεις) σε ένα πρώτο στάδιο, αλλά ακόµα και από κάποιας µορφής επιστηµονική 
σκέψη, ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα τα ερευνητικά αποτελέσµατα να έχουν ικανοποιητική εγκυρότητα. Ήταν 
επίσης φανερό ότι τα παιδιά παρουσίαζαν ένα σχετικό βαθµό αβεβαιότητας στις ιδέες που εξέφραζαν. Θα ήταν 
λοιπόν σηµαντικό οι τεχνικές συλλογής δεδοµένων να παρέχουν ρητά τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφράζουν 
την αβεβαιότητά τους, να εκφράζουν δύο ή περισσότερες εναλλακτικές ιδέες για την ίδια επιστηµονική περιοχή 
ή να εκφράζουν ακόµα και την άγνοιά τους.  
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Η δυναµική φύση της ανθρώπινης σκέψης επιβάλλει εξαιρετική προσοχή στην επιλογή της ερευνητικής 
µεθοδολογίας που εφαρµόζεται στις προσπάθειες εντοπισµού των εναλλακτικών αντιλήψεων των παιδιών. Πότε 
το "δεν ξέρω", που λέει ένα παιδί κατά τη διάρκεια µιας συνέντευξης, εκφράζει πράγµατι άγνοια; Πώς, επίσης, 
µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι οι γνωστικές δοµές των παιδιών που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της 
κλινικής συνέντευξης προϋπήρχαν; Μπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι οι ιδέες που εκφράζουν τα παιδιά δεν 
είναι µετασχηµατισµένες ή αλλοιωµένες, σε µικρό ή µεγάλο βαθµό, εξαιτίας τις δικής µας επίδρασης; 
Απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά θα ενισχύσουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των ερευνητικών 
πορισµάτων και θα υποβοηθήσουν σηµαντικά τις θεωρητικές αναζητήσεις.  
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