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Özet 

Bu araştırmada Mersin il merkezindeki özel okulda okumakta olan ilkokul 3. 

Sınıf öğrencilerinin teknoloji kavramına ilişkin algılarının kavramsal metaforlar yoluyla 

açığa çıkarılması amaçlanmıştır. 

Çalışmanın araştırma grubunu, 2013-2014 eğitim öğretim yılındaki kayıtlara göre 

Mersin il merkezinde yer alan üç özel okul bünyesindeki ilkokul 3.sınıfta eğitim- öğretim 

görmekte olan 228 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin teknoloji ile ilgili metaforik al-

gılarını tespit etmek amacıyla bir form dağıtılmıştır. Öğrencilere teknoloji ilgili ‘’ Teknoloji 

…… gibidir. Çünkü…… ‘’ ifadesi verilerek, teknoloji kavramına ilişkin sahip oldukları 

metaforları ortaya çıkarmaları amaçlanmıştır. Bu çalışmada “çünkü” kavramına da yer 

verilerek, katılımcıların ürettikleri metafor için açıklayıcı bir gerekçe sunmaları 

istenmiştir. Kullandıkları metafor kavramıyla da ilgili resim çizmeleri istenmiştir. Tüm 

katılımcıların doldurdukları bu form ve kavramlara ilişkin çizdikleri resimler araştırmada 

temel veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Çalışmada var olan durumu ortaya koymak 

amacıyla betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin top-

lanmasında ve analizinde nitel araştırmadan yararlanılmıştır. Bu araştırma, nitel 

araştırma paradigması içerisinde değerlendirilen “içerik analizi” modeli çerçevesinde 

yürütülmüştür. 

Araştırmaya katılan öğrenciler teknoloji kavramına ilişkin 95 metafor 

geliştirmişlerdir. Geliştirilen bu metaforlar 8 farklı kategoride toplanmıştır.  Bu çalışmanın 

sonucunda 3.sınıf öğrencilerin teknolojiyi en çok ‘’oyun’’ kavramı olarak algıladıkları 

tespit edilmiştir. Öğrencilerin ortaya koyduğu metaforların frekansları bakımından en çok 

‘’Bilgi Veren Teknoloji’’ kategorisinde % 54 ile frekans dağılımının en yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında 3.sınıftaki öğrencilerin çeşitli değişkenler 

(sınıf, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum,..vs.) de ele alınarak teknoloji ile ilgili metaforik 

algıları araştırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Metafor, Öğrenci, İçerik Analizi, Algı 
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Abstract 

The aim of this research is to expose metaphoric perceptions of the 3rd class stu-

dents at a primary college in the city center of Mersin regarding the concept of the tech-

nology. 

The study sample was composed of 228 third graders in 3 primary colleges in the 

center of Mersin during the 2013-2014 academic year. To find out the metaphorical per-

ception of the students regarding the concept of technology, a form was delivered to every 

student. To collect the study data, each participant was asked to complete the prompt ’’ 

Technology is like…. because……’’  In so doing the metaphors with regard to technology 

were desired to be revealed. In this study, the students were given the phrase ‘’ because…’’ 

so that they can express an explanatory reason. Besides, they were asked to draw a picture 

relating the metaphor they had used. The pictures and forms the students used were used 

as primary source of data in this study. Descriptive research was used to depict the overall 

situation. For the collection and the analysis of the data, the qualitative approach was pre-

ferred. The content analysis, a model within the paradigm of the qualitative research, was 

used during the analysis. 

The qualitative data collection methods were used. For the data analysis, the con-

tent analysis was used. After the data analysis, it was observed that the students generated 

95 metaphors. These metaphors were grouped into 8 different categories. It was found out 

that for the primary 3rd class students who are in college schools, the technology is mostly 

‘’ a game’’ but ‘’search tool’’ is at least. The category named “technology that informs” has 

the highest entries with 54 per cent in the frequency distribution. According to the findings 

from the study, the perception of the 3rd graders regarding technology should be studies 

in the light of some variables such as gender, socio-economic level, etc. 

Keywords: Technology, metaphor, student, content analysis, perception

    

 

GİRİŞ  

Olağanüstü bir hızla gelişen ve de-

ğişen teknoloji günümüzde insanların vaz-

geçilmez bir gereksinimi haline gelmiştir. 

İnsanların karşılaştıkları yeni teknolojik araç 

ve gereçlerle kendi gereksinimleri doğrultu-

sunda yararlanmaları önem taşımaktadır. 

Teknolojinin kullanılması bireyleri ve top-

lumları olaylar ve olgular karşısında daha 

güçlü yapmakta ve hayatı kolaylaştırmakta-

dır. Teknolojik değişimler, getirmiş olduk-

ları bu olanaklarla birlikte, bireylere ve top-

lumlara yeni sorumluluklar da getirmekte-

dir. Bu sorumluluklarının bilincinde olup 

teknolojiyi yasam çevreleriyle bütünleştire-

bilenler diğer toplumlardan hep bir adım 

daha önde olmaktadırlar (Şemseddin ve 

Odabaşı, 2004; Çelik ve Kahyaoğlu, 2007; 

Akt. Erdoğan ve Gök, 2008).  

Geçmişten günümüze eğitimdeki en 

büyük değişme teknoloji üzerine odaklan-

mıştır. Gelecek ile ilgili olarak üzerinde en 

çok durulan kavram teknolojidir. İnsanoğlu 

var olduğundan beri en ilkel teknolojilerden 

başlayarak her tür teknolojiyi eğitim için 

kullanmıştır. İlkel toplumlarda bile insanın 

kendi ürettiği basit alet teknolojileri kullanıl-

mıştır. Basit alet teknolojilerinden bilgisayar 

ile ilgili teknolojilere geçişi zamanla insanın 

oluşturduğu elektronik araçlardan çok çe-

şitli eğitim materyalleri üretilmiştir. Günü-

müzde ise bunlara her gün bir yenisi eklen-

mektedir. Teknoloji, eğitim sisteminin her 

kademesinde okul öncesinden başlayarak 

kullanılmaktadır ve her tarihi dönemde eği-

timde köklü değişiklikler olmaktadır. Günü-

müzde bilgisayar ve ilişkili teknolojiler eği-

tim sektörünü en çok etkileyen ve değiştiren 

teknolojiler olmuştur. Bunu izleyen diğer 

teknolojik gelişmelerin yansıtılması ile okul 

sistemi teknolojiye bağlı olarak tamamen 

değişmiştir ve daha da değişecektir(Yelken, 

2012). 

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği 

günümüzde eğitim sisteminin en önemli gö-

revi, bilgi çağına ayak uydurabilen nitelikli 
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bireyler yetiştirmektir. Bu amacı gerçekleş-

tirmenin bir yolu da, teknolojinin eğitimle 

bütünleşmesidir (Ayvacı, Nas, Şenel ve Nas, 

2007). Bu açıdan Yalın (2004) tarafından bi-

lim ile uygulama arasında köprü görevi gö-

ren bir disiplin olarak tanımlanan teknoloji-

nin pek çok alanda olduğu gibi eğitim ala-

nında da sağladığı yararlar nedeniyle etkin 

bir şekilde kullanılması gereklilik haline gel-

miştir. Özellikle bilgideki ve öğrenci sayısın-

daki hızlı artıştan kaynaklanan birtakım so-

runların çözümünde teknoloji kullanımı işe 

koşulmaktadır (Çoklar, Kılıçer ve Odabaşı, 

2007). Günümüzdeki öğrenme ortamları; 

geçmiştekinden farklı olarak teknolojinin 

eğitim ortamına entegre edilmesiyle zengin-

leştirilme, öğrenmeyi ve anlamayı hem ko-

laylaştırıcı hem de zevkli hale dönüştüren 

bir şekle bürünme yolundadır. Yeni teknolo-

jik gelişmeler ışığında öğrenme ortamlarının 

tasarımında teknolojinin etkili bir şekilde 

kullanılması gerekmekte; bu nedenle tekno-

loji gelecekteki eğitim ortamlarının vazgeçil-

mez bir parçası olarak görülmektedir (Baki, 

Kösa ve Berigel, 2007). Teknoloji, eğitimde 

ilerlemeyi sağlamak için önemli bir role sa-

hiptir. Bu yüzden eğitimcilerin kendi ça-

lışma alanlarıyla teknolojiyi birleştirmele-

rine gereksinim vardır (Akkoyunlu, 

2002;Akt. Erdoğan ve Gök, 2008).  

 Metafor, bir bireyin yüksek dü-

zeyde soyut, karmaşık veya kuramsal bir ol-

guyu anlamada ve açıklamada işe koşabile-

ceği güçlü bir zihinsel araç olarak değerlen-

dirilmektedir (Saban, Koçbeker ve Saban, 

2006). Metafor, algısal benzerlik olan bir ob-

jeden diğerine geçen anlam transferidir. Me-

taforlar, bireylerin soyut veya karmaşık olan 

olguları daha somut veya tecrübe edilen ol-

gularla karşılaştırmalarını ve bu sayede de 

bilinmeyen olgulara ilişkin anlayış geliştir-

melerini sağlar. Metaforlar günlük hayatta 

kullandığımız dili sadece süslemeye yönelik 

bir söz sanatından ibaret değildir, metafor-

ların insan hayatındaki önemi bundan çok 

daha fazlasını kapsar (Saban, Koçbeker ve 

Saban, 2006; Semerci, 2007; Akt. Asaman, 

2013).  

Metafor kelimesine epistemolojik 

açıdan bakıldığında, Grekçe metaphoradan 

geldiği belirtilmektedir. Meta: öte ve phe-

rein: taşımak, yüklenmek anlamına gelen iki 

kelimenin birleşmesinden oluşmuştur. An-

lamı ise, bir yerden başka bir yere götürmek 

olarak belirtilmiştir. Geçici anlamlar yükle-

mektense kalıcı gerçeklikleri dile getirmek 

amacıyla kullanılan metaforlar, dilde kalıcı 

ifadeler olarak benimsenmektedir (Demir, 

2005: 13). 

Aristoteles Poetika’da metaforu 

“yabancı bir ismi, soydan türe, türden soya, 

türden türe aktarımlarda veya karşılaştırma 

yaparak, yani paralellik kurarak kullan-

mak” biçiminde tanımlamıştır. Günümüzde 

de metafor terimi Aristoteles’in en son bah-

settiği şekliyle, yani iki nesne, olay yada 

ilişki arasındaki paralel, benzer ilişkiler bi-

çimde kullanılmaktadır (Draaisma, 2007: 

28). 

Metaforlar çoğu insan tarafından 

düşünce, eylem ya da dil karakteristiği soru-

nundan çok, bir kelimeler sorunu olarak be-

lirtilmiştir. Hatta metaforlar olmadan mü-

kemmel bir biçimde yaşam sürdürmenin 

mümkün olabileceğini söyleyenler bile var-

dır. Ancak metafor sadece dilde değil, dü-

şünce ve eylemde de yaygın olan bir kav-

ramdır. İnsanların gündelik kavram sistem-

leri, doğası gereği metaforiktir (Lakoff ve 

Johnson, 2005: 25). 

Metaforların, bir sözcüğün anlamını 

alıp başka bir sözcüğe taşıması birçok kişi ta-

rafından kabul gören bir durumdur. “Za-

man bir nehirdir” cümlesinde zaman söz-

cüğü nehre benzetilmiştir. Nehrin tek yönde 

akması zaman üzerinde yeniden bir anlam 

kazanmıştır. Böylece kelime yan anlam ka-

zanmış ve aktarma işlemi gerçekleşmiştir 

(Draaisma, 2007: 28). Morgan’a (1998: 14) 

göre ise, bir deneyim öğesini bir başka dene-

yim öğesi açısından kavramaya çalıştığı-

mızda metafor kullanırız. Böylece, metafor, 
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A’nın B olduğunun belirtilmesi ile oluşmuş 

olur. Bir şeyin başka bir şeye benzeyen özel-

liğini vurgulamak için, o özelliğine dikkat 

çekmek için, istenen imge kullanılır. 

Metaforların bize sağladığı faydala-

rın en önemlilerinden birisinin, tek yönlü bir 

kavrayış üretmesi olduğu söylenebilir. Belli 

yorumları öne çıkaran metaforlar, diğerle-

rini arka plana iter. Böylece bir şeyin istenen 

özelliğine dikkat çekerek, fark edilmesi is-

tenmeyen diğer özellikler arka planda örtül-

müş olur. Metaforlar bizi benzerlikleri gör-

meye ama farklı yönleri göz ardı etmeye da-

vet eder. Metafor, güçlü kavrayışlar sağlaya-

cak şekilde hayal gücünü genişletir, ama 

çarpıtma tehlikesi de taşıyabilir (Morgan, 

1998: 15). 

Yukarıda belirtilenler metaforlar ile 

ilgili birbirlerine yakın olan görüşlerdir. Bu 

araştırmada metafor kavramı yukarıda be-

lirtilenler temel alınarak ele alınmıştır. 

Özetle belirtmek gerekirse, metaforun özü 

bir tür şeyi başka bir tür şeye göre anlama ve 

tecrübe etmektir (Lakoff ve Johnson, 2005: 

27). Metafor kavramı ile kastedilen, bir kav-

ram, olgu veya olayın başka bir kavram, 

olgu veya olaya benzetilerek açıklanmasıdır 

(Oxford, 2012). Bu tanımlar metafor ile ilgili 

diğer tanımlar arasından ortak görüşün en 

çok sağlandığı tanımlar olarak göze çarp-

maktadır. 

Goatly (2002), eğitim hakkındaki 

metaforların eğitimle ilgili yorum yapabil-

meyi olanaklı kıldığını söylemektedir. Bu 

yüzden eğitim-öğretim sürecine dâhil olan 

bireylerin, araştırılan konu hakkındaki dü-

şüncelerini belirlemek için metaforlardan 

yararlanmak etkili bir yöntem olabilir (Tok, 

2013; Akt. Sarıtaş, E., ve Çelik, K.  (2013).  

Bu çalışmada metaforlar aracılığı ile 

öğrencilerin teknoloji kavramına ilişkin algı-

ları betimlenmeye çalışılmıştır. 

Eğitim Araştırmalarında Metafor 

Çalışmaları 

Eğitim alanında, metafor analizi ile 

katılımcıların duygu, düşünce ve görüşleri-

nin araştırıldığı birçok çalışma yapılmıştır. 

Cerit’in (2008) ilköğretim öğrencile-

rinin, öğretmenlerin ve yöneticilerin, öğret-

men kavramı ile ilgili ürettikleri metaforları 

araştırdığı çalışmasının sonuçlarına göre öğ-

retmenin; bilgi kaynağı ve dağıtıcısı, arka-

daş, rehber, çevresini aydınlatan kişi olarak 

tanımladığı görülmektedir. Balcı (1999) dok-

tora çalışmasında, ilköğretim öğrencileri, 

öğretmenler ve velilerin okul üzerine üret-

tikleri metaforları incelemiştir. Bu çalışma, 

öğrencilerin büyük çoğunluğunun okulu, ev 

ve aile ortamı gibi gördükleri bulunmuştur. 

Aynı araştırmacının ilköğretim müfettişleri-

nin okul algıları ile ilgili yaptığı çalışmada 

ise, müfettişlerin okulu bir üretim birimi 

veya bir örgüt olarak algıladıkları görül-

müştür (Balcı, 2011; Akt. Güner, N., 2013). 

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakül-

tesi’nin 1142 öğrencisi ile yapılan bir araştır-

mada ise, Saban ve arkadaşları (2006) katı-

lımcılardan “Öğretmen ... gibidir. Çünkü ...” 

cümlesini tamamlamalarını istemiştir. Kul-

lanılan metaforlar on kavramsal kategori al-

tında toplanmıştır. Bunlar; öğretmeni bilgi 

sağlayıcı, heykeltıraş, tamirci, otorite figürü, 

değişim sağlayıcı, eğlendirici, danışman, 

besleyici, yön gösterici ve lider olarak betim-

leyen kavramsal kategorileridir. 

Şahin ve Baturay (2013) araştırmala-

rında, ortaöğretim öğrencilerinin internete 

ilişkin metaforlarını belirlemeyi amaçlamış-

lardır. Bu amaç için Konya’nın Çumra ilçe-

sinde ve Karaman il merkezinde bulunan bi-

rer devlet ortaöğretim okulunda öğrenim 

gören 251 öğrenci ile yaptıkları metafor ça-

lışmasında  kendi hazırladıkları ‘’İnter-

net…gibidir/benzer, çünkü…’’ ibaresini içe-

ren formlar vasıtası ile verileri toplamışlar-

dır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi ile 

olgu bilim deseni kullanmışlardır. Verilerin 

analizinde ise içerik analiz tekniği kullan-

mışlardır. Verilerin analizinde ise içerik ana-

liz tekniği kullanmışlardır. Toplanan verile-

rin sonucunda öğrencilerin toplam 92 meta-

for geliştirdikleri görülmüştür. Geliştirilen 

bu metaforlar 8 farklı kategoride toplanmış-
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tır. Oluşturulan metaforlara ilişkin kategori-

ler; ‘’ İhtiyaç olan’’, ‘’Hayatımıza Yardımcı 

Olan’’, ‘’ Zarar Veren’’, ‘’ Bağımlılık Yara-

tan’’, ‘’ Bilgi Kaynağı Olan’’, ‘’ İletişim Aracı 

Olan’’, ‘’ Eğlenceli ve Rahatlatıcı’’, ‘’Bağımlı-

lık Yaratan’’, ‘’ Olağanüstü bir Araç Olan’’ 

internet şeklindedir. Bu çalışmanın sonu-

cunda yaşları 15-18 arasında değişen ortaöğ-

retim öğrencilerinin interneti en çok ‘’Bilgi 

Kaynağı’’, en az ise ‘’ İletişim Aracı’’ kav-

ramı olarak algıladıklarını tespit etmişlerdir 

(Akt. Asaman, E.,2013). 

Sarıtaş, E. ve Çelik, K. (2013) yaptık-

ları ilkokul öğrencilerinin sınıf kavramına 

ilişkin metaforik algılarını belirlemeyi amaç-

layan bu çalışmada, öğrencilerin sahip ol-

dukları sınıf kavramına ilişkin metaforlar ile 

bu metaforların ortak özellikler bakımından 

hangi kavramsal kategoriler altında toplan-

dığı belirlenmeye çalışılmıştır. Başka bir 

ifade ile sınıf kavramı metaforlar aracılığıyla 

resmedilmeye çalışılmıştır. Araştırmada, ve-

rilerin toplanması, analizi ve yorumlanma-

sında nitel araştırma yöntemi, teknik olarak 

da metafor analizi kullanılmıştır. Dördüncü 

ve beşinci sınıf öğrencilerinden toplam 307 

öğrenci araştırmaya katılmıştır. Katılımcıla-

rın “Sınıf……gibidir. Çünkü……” ifadesini 

tamamlamaları istenmiştir.  Katılımcıların 

kendi el yazıları ile kaleme aldıkları bu ta-

mamlamalar araştırmada temel veri kaynağı 

olarak kullanılmıştır. Araştırma kapsa-

mında öğrenciler tarafından toplam 67 adet 

geçerli metafor üretilmiştir. Katılımcılar ta-

rafından dile getirilen ve ilk 5 sırada yer alan 

metaforlar sırasıyla şunlardır: 1- evim (81 

kişi), 2- aile, yuva (28 kişi), 3- Hababam sınıfı 

(25 kişi), 4- Çöplük (20 kişi), 5- Eğlence yeri 

(19 kişi). Oluşturulan bu metaforlar alınya-

zından yararlanılarak beş kavramsal kate-

gori altında toplanmıştır. Bunlar, fiziksel dü-

zen, plan-program etkinlikleri, zaman dü-

zeni, ilişki düzenlemeleri ve davranış dü-

zenlemeleridir.  

Yapılan bu çalışma 3.sınıftaki öğren-

cilerin teknolojiyi metaforik olarak nasıl al-

gıladıkları açısından önemlidir. 

Problem:  Özel okullardaki ilkokul 

3. Sınıf öğrencilerinin ‘’ teknoloji’’ kavra-

mına ilişkin belirttikleri metaforlar nelerdir? 

Bu araştırmada özel okulda oku-

makta olan ilkokul 3. Sınıf öğrencilerinin 

teknoloji kavramına ilişkin algılarının kav-

ramsal metaforlar yoluyla açığa çıkarılması 

amaçlanmıştır.  

  

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, var olan durumun ol-

duğu gibi ortaya konmasını amaçladığından 

betimsel nitelik taşımaktadır. Araştırmada 

elde edilen verilerin toplanması, analizi ve 

yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. Bu araştırma, nitel araştırma 

paradigması içerisinde değerlendirilen “içe-

rik analizi” modeli çerçevesinde yürütül-

müştür. İçerik analizi sözel, yazılı ve diğer 

materyallerin nesnel ve sistematik bir şe-

kilde incelenmesine olanak tanıyan bilimsel 

bir yaklaşımdır (Tavşancıl ve Aslan, 2001). 

Çalışma metin veya metinlerden oluşan bir 

kümenin içindeki belli kelimelerin veya kav-

ramların varlığını belirlemeye yönelik yapı-

lır. İçerik analizi yalnızca metinler üzerinde 

kullanılan bir teknik değil, öğrenci resimleri 

gibi görsellerin ve televizyon programları, 

çekimlerin incelenmesinde de kullanılır. 

(Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Kara-

deniz ve Demirel, 2008). İçerik analizinin te-

mel amacını toplanan verileri açıklayabile-

cek kavramlara ve ilişkilere ulaşmak olarak 

ifade eden Yıldırım ve Şimşek’e (2006) göre 

toplanan verilerin önce kavramsallaştırıl-

ması daha sonra da ortaya çıkan kavramlara 

göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve 

buna göre veriyi açıklayan temaların saptan-

ması gerekmektedir. İçerik analizi yoluyla 

verileri tanımlama ve verilerin içinde saklı 

gerçekleri ortaya çıkarmak amaçlanmakta-

dır (Gülbahar ve Alper, 2009). İçerik anali-

zinde, dokümanlardan elde edilen nitel 
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araştırma verilerinin işlenmesi, verilerin 

kodlanması, temaların bulunması, kodların 

ve temaların düzenlenmesi, bulguların ta-

nımlanması ve yorumlanması şeklinde dört 

aşama bulunmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 

2006). Bu çalışmada da, ilk aşamada belirle-

nen tarama ve seçim ölçütlerine göre kodla-

malar yapılmış ve bu bağlamda çeşitli tema-

lara ulaşılmıştır. Bu aşamadan sonra veriler 

düzenlenmiş, temalara göre gruplanmış ve 

uygun olduğu durumlarda veriler sayısal 

hale getirilerek sunulmuştur. Son olarak, 

elde edilen bulgular yorumlanmıştır. 

Çalışma Grubu  
Araştırma, 2013- 2014 eğitim öğre-

tim yılı, güz döneminde Mersin İli’nde bulu-

nan 3 ayrı özel okulda kayıtlı olan 3. Sınıf öğ-

rencileriyle yürütülmüştür.  3.sınıf öğrenci-

lerinin çalışmada tercih edilme sebebi 

okuma-yazma ve teknolojiyi bilinçli kul-

lanma açısından belirli düzeye ulaşmaları-

dır. Ayrıca ekonomik olanakların getirdiği 

avantajlarla ilişkili olarak özel okul öğrenci-

leri tercih edilmiştir. Araştırmaya 228 öğ-

renci katılmıştır. Her bir öğrencinin gö-

rüşme formunu doldurması ve teknoloji 

kavramını metaforik olarak nasıl algıladık-

larına ilişkin bir resim çizmeleri yaklaşık 20-

25 dakika sürmüştür. Araştırmaya katılan 

3.sınıf öğrencilerinin teknoloji kavramına 

ilişkin sahip oldukları algıları ortaya çıkar-

mak için görüşme formu hazırlanmıştır. Gö-

rüşme formunda öğrencilerden “Teknoloji . 

. . gibidir, çünkü . . .” cümlesini tamamlama-

ları istenmiştir. Ayrıca teknoloji kavramını 

metaforik olarak nasıl algıladıklarına ilişkin 

bir resim çizmeleri istenmiştir. 
Verilerin Toplanması  
Öğrencilere teknoloji ilgili ‘’ Teknoloji 

…… gibidir. Çünkü…… ‘’ ifadesi verilerek, tek-

noloji kavramına ilişkin sahip oldukları metafor-

ları ortaya çıkarmaları amaçlanmıştır. Bu form-

ları sadece bir metafor içerecek şekilde doldur-

maları istenmiştir. Bu çalışmada “çünkü” kavra-

mına da yer verilerek, katılımcıların ürettikleri 

metafor için açıklayıcı bir gerekçe sunmaları is-

tenmiştir. Bu çalışmaya katılan öğrenciler kendi-

lerine sunulan formlardaki ibarede yer alan boş-

luklara uygun şekilde bir metaforu ve bunun ge-

rekçesini kendi el yazılarıyla yazmışlardır. Kul-

landıkları metafor kavramıyla da ilgili resimler 

çizmişlerdir. Tüm katılımcıların doldurdukları 

bu form ve kavramlara ilişkin çizdikleri resimler 

araştırmada temel veri kaynağı olarak kullanıl-

mıştır. 
Verilerin Analizi ve Yorumlanması 
Öğrencilerin ‘’Teknoloji……gibidir. 

Çünkü……’’ ifadelerinde oluşturdukları meta-

forlar ve gerekçeleri incelenerek belirledikleri 

metaforlar üzerinde çalışılmıştır. Her bir metafor, 

belli bir tema ile ilişkilendirilerek, tema listesi 

oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında görüşleri 

alınan 228 öğrencinin 8 ayrı kategorideki soru 

formuna ilişkin ürettikleri metaforlar ve oluştu-

rulan temalar tablolar halinde sunulmuştur. Ça-

lışma gruplarından elde edilen veriler excel orta-

mında işlenerek frekans ve yüzde hesaplamaları 

yapılmıştır. Araştırmanın güvenirliliğini test ede-
bilmek için, soru formu için öğrencilerden elde 

edilen metaforlar, yerleştirildiği temayı temsil 

edip etmediğini görmek amacıyla 2 uzmanın gö-

rüşüne başvurulmuştur. Bunun için, uzmanlar ta-

rafından incelenmesi istenen soru formundan 

elde edilen metaforlar ile araştırmacı tarafından 

oluşturulan tema listesi, hiçbir metafor kavramı-

nın dışarıda kalmayacağı şekilde eşleştirmesi ya-

pılmıştır. 
 
BULGULAR VE YORUM 

Araştırmaya katılan öğrenciler tek-

noloji kavramına ilişkin 95 metafor geliştir-

mişlerdir. Geliştirilen bu metaforlar 8 farklı 

kategoride toplanmıştır. Oluşturulan kate-

goriler şunlardır: Bilgi Veren Teknoloji, 

Oyun Olarak Teknoloji, Değişen-Gelişen 

Teknoloji, Üreten- Çalışan Teknoloji, Alet 

Olarak Teknoloji, İhtiyaç Olarak Teknoloji, 

Araştırma Olarak Teknoloji, Yapısal Olarak 

Teknoloji . Bu çalışmanın sonucunda 3.sınıf 

öğrencilerin teknolojiyi en çok ‘’oyun’’ kav-

ramı olarak algıladıkları tespit edilmiştir. 
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Tablo-1.  95 metaforun toplandığı 8 farklı kategori 
 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencilerin “ Bilgi Veren Tekno-

loji” kategorisine ilişkin geliştirdikleri metaforla-

rın frekans ve yüzde dağılımı Tablo 2’de veril-

miştir. 
 

 
Tablo-2 Bilgi Veren Teknoloji kategorisindeki 

metaforlar ve bu metaforların kaç öğrenci tara-

fından üretildiği yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler f % 

1. Bilgi Veren Teknoloji 54 23,68 

2. Oyun Olarak Teknoloji 37 16,23 

3. Değişen-Gelişen Teknoloji 28 12,28 

4. Üreten- Çalışan Teknoloji  27 11,84 

5. Alet Olarak Teknoloji 30 13,16 

6. İhtiyaç Olarak Teknoloji 21 9,21 

7. Araştırma Olarak Teknoloji 10 4,39 

8. Yapısal Olarak Teknoloji 21 9,21 

Toplam 228 100,00 

Metafor f % 

kitap 2 3,70 

mum 1 1,85 

bilgisayar 6 11,11 

bilim 8 14,81 

internet 1 1,85 

dergi 1 1,85 

ansiklopedi 2 3,70 

araştırma 1 1,85 

bilgin insan  1 1,85 

bilgi yuvası 1 1,85 

öğretmen 1 1,85 

bilgi ağacı 1 1,85 

bilgi kaynağı 1 1,85 

bilgi küpü 1 1,85 

bilgi 16 29,63 

robot 1 1,85 

bilgi tekniği 1 1,85 

bilgi ihtiyacı 1 1,85 
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Tablo 2’de öğrencilerin Bilgi Veren 

Teknoloji kategorisinde yer alan metaforları 

görülmektedir. Bu kategoride 54 metafor 

üretilmiştir. Üretilen metaforlar içerisinde 

frekans dağılımlarına bakıldığında en sık 

kullanılanları sıra ile bilgi (16 öğrenci), bilim 

(8 öğrenci), bilgisayar(6 öğrenci), beyin(3 öğ-

renci), insan (3 öğrenci), kitap (2 öğrenci), 

ansiklopedi(2 öğrenci)ve diğer metafor-

ları(mum, internet, dergi, araştırma, bilgin 

insan, bilgi yuvası, öğretmen, bilgi ağacı, 

bilgi kaynağı, bilgi küpü, robot, bilgi tekniği, 

bilgi ihtiyacı, bilgi aracı) da 1’er öğrenci kul-

lanmıştır. 

Bilgi veren teknoloji kategorisinde 

öğrenciler teknolojiyi en çok bilgiye benzet-

mektedirler. Bu kategoriye ilişkin en çok ge-

liştirilen metafor ve neden bu metaforun ge-

liştirildiğine ilişkin örnek ifade şu şekilde-

dir: 

“Teknoloji bilgi gibidir. Çünkü tek-

noloji de bize bilgiler öğretir .” 

Ayrıca ‘’Teknoloji mum gibidir. 

Çünkü bize bilgi vererek yolumuzu aydınla-

tır.’’ 

‘’Teknoloji beyin gibidir. Çünkü 

teknolojideki bütün bilgiler beyinde vardır.’’ 

 

 

 

 

 
Öğrencilerin “Oyun Olarak Teknoloji” kategorisine ilişkin geliştirdikleri metaforların 

beyin 3 5,56 

insan 3 5,56 

bilgi aracı 1 1,85 

Toplam 54 100,00 
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frekans ve yüzde dağılımı Tablo 3’te verilmiştir. 
 
 

Tablo-3. Oyun Olarak Teknoloji kategorisindeki 

metaforlar ve bu metaforların kaç öğrenci tara-

fından üretildiği yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3’te öğrencilerin Oyun Olarak 

Teknoloji kategorisinde yer alan metaforları 

görülmektedir. Bu kategoride 37 metafor 

üretilmiştir. Üretilen metaforlar içerisinde 

frekans dağılımlarına bakıldığında en sık 

kullanılanları sıra ile oyun (16 öğrenci), eğ-

lence (8 öğrenci), oyuncak (3 öğrenci) ve di-

ğer metaforları da (Ipad 5, lego robotiks, bil-

gisayar, tablet, kardeş, ışınlanma aleti, ma-

cera, bilim, bağımlı yapan icat, robot) 1’er 

öğrenci kullanmıştır. 

Oyun Olarak Teknoloji kategori-

sinde öğrenciler teknolojiyi en çok oyuna 

benzetmektedirler. Bu kategoriye ilişkin en 

çok geliştirilen metafor ve neden bu metafo-

run geliştirildiğine ilişkin örnek ifade şu şe-

kildedir: 

 “Teknoloji oyun gibidir. Çünkü tek-

nolojide de oyun gibi her şey vardır.” 

Ayrıca ‘’Teknoloji lego robotiks gibidir. 

Çünkü lego robotiks geleceğin oyunudur.’’ 

 

 

 

Metafor f % 

Ipad5 1 2,70 

Lego robotiks 1 2,70 

Bilgisayar 1 2,70 

Oyun 16 43,24 

Tablet 1 2,70 

Eğlence 8 21,62 

Kardeş 1 2,70 

Işınlanma aleti 1 2,70 

Oyuncak 3 8,11 

Macera 1 2,70 

Bilim 1 2,70 

Bağımlı yapan icatlar 1 2,70 

Robot 1 2,70 

Toplam 37 100,00 
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Öğrencilerin “Değişen-Gelişen Teknoloji” kate-

gorisine ilişkin geliştirdikleri metaforların fre-

kans ve yüzde dağılımı Tablo 4’te verilmiştir. 
 

Tablo 4. Değişen-Gelişen Teknoloji kategorisin-

deki metaforlar ve bu metaforların kaç öğrenci 

tarafından üretildiği yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4’te öğrencilerin Değişen- Ge-

lişen Teknoloji kategorisinde yer alan meta-

forları görülmektedir. Bu kategoride 28 me-

tafor üretilmiştir. Üretilen metaforlar içeri-

sinde frekans dağılımlarına bakıldığında en 

sık kullanılanları sıra ile hayat (4 öğrenci), 

robot (2 öğrenci), uçan araba (2 öğrenci), icat 

(2 öğrenci), buluş (2 öğrenci) ve diğer meta-

forları da (dünya, bilgisayar, hayaller, hızlı 

araç, telefon, yardımcı, gelişmek, zeka, in-

san, gelecek, uzay, ülke, tablet, oyun, uçak, 

her şeyin değişimi) 1’er öğrenci kullanmış-

tır.  

Değişen- Gelişen Teknoloji kategori-

sinde öğrenciler teknolojiyi en çok hayata 

benzetmektedirler. Bu kategoriye ilişkin en 

çok geliştirilen metafor ve neden bu metafo-

run geliştirildiğine ilişkin örnek ifade şu şe-

kildedir: 

“Teknoloji hayat gibidir. Çünkü ha-

yatımız da gelişiyor.” 

‘’Teknoloji ülke gibidir. Çünkü her 

gün daha hızlı gelişir.’’ 

Metafor f % 

Dünya 1 3,57 

Bilgisayar 1 3,57 

Hayaller 1 3,57 

Robot 2 7,14 

Hayat 4 14,29 

Hızlı araç 1 3,57 

Telefon 1 3,57 

Uçan araba 2 7,14 

Yardımcı 1 3,57 

Gelişmek 1 3,57 

Zeka 1 3,57 

İcat 2 7,14 

İnsan 1 3,57 

Gelecek 1 3,57 

Buluş 2 7,14 

Uzay 1 3,57 

Ülke 1 3,57 

Tablet 1 3,57 

Oyun 1 3,57 

Uçak 1 3,57 

Herşeyin Değişimi 1 3,57 

Toplam 28 100,00 
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Öğrencilerin “Üreten-Çalışan 

Teknoloji” kategorisine ilişkin geliştirdikleri 

metaforların frekans ve yüzde dağılımı 

Tablo 5’te verilmiştir. 

 
Tablo-5. Üreten-Çalışan Teknoloji kategorisin-

deki metaforlar ve bu metaforların kaç öğrenci 

tarafından üretildiği yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Metafor f % 

Kalp 1 3,85 

Beyin  1 3,85 

Elektrik 7 26,92 

Elektronik 1 3,85 

Bilgisayar 1 3,85 

Faaliyet 1 3,85 

İnsan vücudu 2 7,69 

Ipad 1 3,85 

Bilgi 1 3,85 

PS3 1 3,85 

Organlar 1 3,85 

Araba 1 3,85 

Dünya 1 3,85 

Teknolojik eşyalar 1 3,85 

Mesajlaşma 1 3,85 

Sihir 1 3,85 

İcat 1 3,85 

Robot 1 3,85 

Fabrika 1 3,85 

Ampül 1 3,85 

Toplam 26 100,00 
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Tablo 5’te öğrencilerin Üreten-Çalı-

şan Teknoloji kategorisinde yer alan meta-

forları görülmektedir. Bu kategoride 26 me-

tafor üretilmiştir. Üretilen metaforlar içeri-

sinde frekans dağılımlarına bakıldığında en 

sık kullanılanları sıra ile elektrik( 7 öğrenci), 

insan vücudu(2 öğrenci) ve diğer metafor-

ları da( kalp, beyin, elektronik, bilgisayar, fa-

aliyet, Ipad, bilgi, PS3, organlar, araba, 

dünya, teknolojik eşyalar, mesajlaşma, sihir, 

icat, robot, fabrika, ampül) 1’er öğrenci kul-

lanmıştır. Üreten-Çalışan Teknoloji katego-

risinde öğrenciler  teknolojiyi en çok elekt-

riğe benzetmektedirler. Bu kategoriye ilişkin 

en çok geliştirilen metafor ve neden bu me-

taforun geliştirildiğine ilişkin örnek ifade şu 

şekildedir: 

“Teknoloji elektrik gibidir. Çünkü 

teknoloji elektrikle çalışır.” 

Ayrıca ‘’Teknoloji vücut gibidir. 

Çünkü teknoloji aynı vücut gibi hızlı çalı-

şır.’’ 
Öğrencilerin “Alet Olarak Teknoloji” 

kategorisine ilişkin geliştirdikleri metaforların 

frekans ve yüzde dağılımı Tablo 6’da verilmiştir. 
 

Tablo-6. Alet Olarak Teknoloji kategorisindeki 
metaforlar ve bu metaforların kaç öğrenci tara-

fından üretildiği yer almaktadır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Metafor f %  

Ampül 1 3,13 

Yeni aletler 1 3,13 

Araştırma aleti 1 3,13 

Telefon 7 21,88 

Bilgisayar 6 18,75 

Bilgi dosyası 1 3,13 

Kablolu bağlantı 1 3,13 

Ipad air 2 6,25 

Bir tuş 1 3,13 

Yeni aletler 1 3,13 

Elektronik alet 1 3,13 

Sihir 2 6,25 
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Tablo 6’da öğrencilerin Alet Olarak 

Teknoloji kategorisinde yer alan metaforları 

görülmektedir. Bu kategoride 32 metafor 

üretilmiştir. Üretilen metaforlar içerisinde 

frekans dağılımlarına bakıldığında en sık 

kullanılanları sıra ile telefon (7 öğrenci), bil-

gisayar (6 öğrenci), Ipad air (2 öğrenci), sihir 

(2 öğrenci) ve diğer metaforları da (ampül, 

yeni aletler, araştırma aleti, bilgi dosyası, 

kablolu bağlantı, bir tuş, yeni aletler, elekt-

ronik alet, her şeye sahip olmak, yardımcı, 

laboratuar, internet, tablet, fen, eğlence aleti) 

1’er öğrenci kullanmıştır. Alet Olarak Tek-

noloji kategorisinde öğrenciler teknolojiyi 

en çok telefona benzetmektedirler. Bu kate-

goriye ilişkin en çok geliştirilen metafor ve 

neden bu metaforun geliştirildiğine ilişkin 

örnek ifade şu şekildedir: 

“Teknoloji telefon gibidir. Çünkü 

yeni teknolojiler yeni telefonlarda bulunur.‘’

 

 
Öğrencilerin “İhtiyaç Olarak Teknoloji” 

kategorisine ilişkin geliştirdikleri metaforların 

frekans ve yüzde dağılımı Tablo 7’de verilmiştir. 
 

Tablo-7. İhtiyaç Olarak Teknoloji kate-

gorisindeki metaforlar ve bu metaforların kaç öğ-

renci tarafından üretildiği yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herşeye sahip olmak 1 3,13 

Yardımcı 1 3,13 

Laboratuvar 1 3,13 

İnternet 1 3,13 

Tablet 1 3,13 

Fen 1 3,13 

Eğlence  aleti 1 3,13 

Toplam 32 100,00 

Metafor f % 

Hayat 1 5,00 

Tasarruf 1 5,00 

Saha  1 5,00 

Yaşam 1 5,00 



  

522   

                                                             Tuğba YANPAR YELKEN & Binnur ERGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7’de öğrencilerin İhtiyaç Ola-

rak Teknoloji kategorisinde yer alan meta-

forları görülmektedir. Bu kategoride 20 me-

tafor üretilmiştir. Üretilen metaforlar içeri-

sinde frekans dağılımlarına bakıldığında en 

sık kullanılanları sıra ile bilgi (2 öğrenci) , 

dünya (2 öğrenci) ve diğer metaforları da 

(hayat, tasarruf, saha, yaşam, robot, tutum 

kaynağı, yardım eden usta, yeni bir buluş, 

spor, ders, kalemlik, iş aracı, araba yapmak, 

bilgisayar, elektronik, kolaylık) 1’er öğrenci 

kullanmıştır. 

İhtiyaç Olarak Teknoloji kategori-

sinde öğrenciler teknolojiyi en çok bilgiye 

benzetmektedirler. Bu kategoriye ilişkin en 

çok geliştirilen metafor ve neden bu metafo-

run geliştirildiğine ilişkin örnek ifade şu şe-

kildedir: 

“Teknoloji bilgi gibidir. Çünkü bil-

giye de yemek gibi doyamayız.‘’ 

Ayrıca ‘’ Teknoloji bağımlı yapan 

icatlar gibidir. Çünkü bir kez oynadığımızda 

çıkamıyoruz.’’

 

 

 

Robot 1 5,00 

Bilgi 2 10,00 

Tutum kaynağı 1 5,00 

Yardım eden usta 1 5,00 

Dünya 2 10,00 

Yeni bir buluş 1 5,00 

Spor 1 5,00 

Ders 1 5,00 

Kalemlik 1 5,00 

İş aracı 1 5,00 

Araba yapmak 1 5,00 

Bilgisayar 1 5,00 

Elektronik 1 5,00 

Kolaylık 1 5,00 

Toplam 20 100,00 
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Öğrencilerin “Araştırma Olarak Tekno-

loji” kategorisine ilişkin geliştirdikleri metaforla-

rın frekans ve yüzde dağılımı Tablo 8’de veril-

miştir. 

 
Tablo-8. Araştırma Olarak Teknoloji kategori-

sindeki metaforlar ve bu metaforların kaç öğ-

renci tarafından üretildiği yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 8’de öğrencilerin Araştırma 

Olarak Teknoloji kategorisinde yer alan me-

taforları görülmektedir. Bu kategoride 11 

metafor üretilmiştir. Üretilen metaforlar içe-

risinde frekans dağılımlarına bakıldığında 

en sık kullanılanları sıra ile İnternet (3 öğ-

renci),  Bilim (2 öğrenci),  deney (2 öğrenci) 

ve diğer metaforları da (Araştırma Aleti, Bil-

gisayar, İcat, Öğrenme) 1’er öğrenci kullan-

mıştır. 

Araştırma Olarak Teknoloji katego-

risinde öğrenciler teknolojiyi en çok inter-

nete benzetmektedirler. Bu kategoriye iliş-

kin en çok geliştirilen metafor ve neden bu 

metaforun geliştirildiğine ilişkin örnek ifade 

şu şekildedir: 

“Teknoloji internet gibidir. Çünkü 

orada her şeyi araştırabilirim.‘’ 

Ayrıca “Teknoloji bilim gibidir. 

Çünkü ikisini de keşfediyoruz.‘’

 

Metafor f % 

Araştırma Aleti 1 9,09 

Bilgisayar 1 9,09 

İnternet 3 27,27 

İcat 1 9,09 

Bilim  2 18,18 

Öğrenme 1 9,09 

 Deney 2 18,18 

Toplam 11 100,00 
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Öğrencilerin “Yapısal Olarak Teknoloji” 

kategorisine ilişkin geliştirdikleri metaforların 
frekans ve yüzde dağılımı Tablo 9’da verilmiştir. 

 

Tablo-9. Yapısal Olarak Teknoloji kategorisin-

deki metaforlar ve bu   metaforların kaç öğrenci 
tarafından üretildiği yer almaktadır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 9 ’da öğrencilerin Yapısal Ola-

rak Teknoloji kategorisinde yer alan meta-

forları görülmektedir. Bu kategoride 21 me-

tafor üretilmiştir. Üretilen metaforlar içeri-

sinde frekans dağılımlarına bakıldığında en 

Metafor f % 

Su 2 9,52 

İnsan 2 9,52 

İcat 1 4,76 

Eleman 1 4,76 

Doğal yaşamdan arındırılmış insan 1 4,76 

Elektronik eşyalar 1 4,76 

Akıl 1 4,76 

Elektrik 2 9,52 

Beyin 1 4,76 

Bilim 1 4,76 

Zeka 1 4,76 

Kuş 1 4,76 

Resim 1 4,76 

Çiçek 1 4,76 

Uçak 1 4,76 

Oyun oynamak 1 4,76 

Bilgisayar 2 9,52 

Toplam 21 100,00 
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sık kullanılanları sıra ile su, insan, elektrik, 

bilgisayar (2’şer öğrenci) ve icat, eleman, do-

ğal yaşamdan arındırılmış insan, elektronik 

eşyalar, akıl, beyin, bilim, zeka, kuş, resim, 

çiçek, uçak, oyun oynamaktır( 1’er öğrenci). 

Yapısal Olarak Teknoloji kategori-

sinde öğrenciler teknolojiyi en çok su, insan, 

elektrik, bilgisayara benzetmektedirler. Bu 

kategoriye ilişkin en çok geliştirilen metafor 

ve neden bu metaforun geliştirildiğine iliş-

kin örnek ifade şu şekildedir: 

“Teknoloji insan gibidir. Çünkü in-

san gibi hareketleri, cevapları vardır..‘’ 

“Teknoloji su gibidir. Çünkü su gibi 

hızlıdır.’’ 

 

 

 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Morgan(1998)’ın belirttiği üzere 

farklı metaforların sonuçları kullanılmaya 

başlandığında, bir metaforun zayıf yanları-

nın üstesinden gelmek için bir başka meta-

forun fikirlerinden yararlanılabilir. Bu du-

rum da var olan kavrayışların kısıtlamaları-

nın kavranmasına ve haliyle ortaya çıkarıl-

ması arayışına yöneltir. Böylece bunlar yeni 

fikirler için birer sıçrama tahtası olarak kul-

lanılabilir. 

 Bu çalışmada bir soru ile öğrencile-

rin teknolojiyi, farklı durumlarda ifade ede-

cek şekilde ileri sürdükleri metaforlar araştı-

rılmıştır. 228 öğrencinin katılımıyla yapılan 

çalışmada bir soru formu için birbirinden 

farklı 95 metafor ileri sürülmüş ve bu meta-

forlar için 8 farklı tema oluşturulmuştur. 

Oluşturulan temalar şunlardır: Bilgi Veren 

Teknoloji, Oyun Olarak Teknoloji, Değişen-

Gelişen Teknoloji, Üreten- Çalışan Tekno-

loji, Alet Olarak Teknoloji, İhtiyaç Olarak 

Teknoloji, Araştırma Olarak Teknoloji, Yapı-

sal Olarak Teknoloji . 
Bu çalışmanın sonucunda 3.sınıf öğren-

cilerin teknolojiyi en çok ‘’oyun’’ kavramı ola-

rak algıladıkları tespit edilmiştir. 3.sınıftaki öğ-

rencilerin teknolojiyi en çok oyun alanında kul-

landıkları sonucuna ulaşılan verilerin analizi ve 

değerlendirilmesiyle varılmıştır. Öğrencilerin or-

taya koyduğu metaforların frekansları bakımın-

dan en çok ‘’Bilgi Veren Teknoloji’’ kategori-

sinde % 54 ile frekans dağılımının en yüksek ol-

duğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin teknolojiyi 
bilgi verici olarak algıladıkları görülmektedir. 

‘’Oyun Olarak Teknoloji’’ kategorisinde frekan-

sın % 37 olarak yüksek çıkmasının nedenleri ara-

sında günümüz gelişen teknolojisine bağlı olarak 

öğrencilerin ya kendilerinin ya da ebeveynlerinin 

sahip olduğu akıllı telefonlar, tabletler, bilgisa-

yarlar gibi teknolojik aletlerle çok uzun süreler 

boyunca oyun oynayarak zaman geçirmeleri, 

yeni oyunları takip etme isteği, oyunlara karşı 

alışkanlık kazanmaları, rekabetten kaynaklanan 

bağımlılıklar olabilmektedir. Ancak ‘’Araştırma 
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Olarak Teknoloji’’ kategorisindeki frekansın % 

10 olarak tespit edilmesi öğrencilerin araştırma 

için teknolojiden yeterli derecede faydalanma-

dıkları düşüncesini ortaya çıkarmaktadır. Bu ne-

denle öğrencilerin teknolojiyi akademik çalışma-

larında daha çok kullanmaları için teşvik edici ve 

özendirici durumlar yaratılmalıdır. Aileler ve öğ-

retmenler, öğrencilerin teknolojinin olumlu yön-

lerini ortaya çıkartmalarına zemin hazırlamalı-

dırlar. Bu da öğretmenlerin ve ailelerin teknoloji 

konusunda bilinçlenmesi gereğini ortaya çıkar-

maktadır.   
Elde edilen bulgular ışığında 3.sınıftaki 

öğrencilerin çeşitli değişkenler (sınıf, cinsiyet, 

sosyo-ekonomik durum, vs.) de ele alınarak tek-

noloji ile ilgili metaforik algıları araştırılmalıdır. 

Ayrıca ilkokul 4. ve 5. Sınıf öğrencileri üzerinde 

de benzeri araştırmalar yürütülebilir. Araştırma 

kapsamında öğrencilere yöneltilen soru formu 

farklı soru formlarıyla zenginleştirilebilir. Bir 

başka çalışma ya da çalışmalarda hem öğretmen 

adaylarının hem de öğretmenlerin teknoloji ile il-

gili ortaya koydukları metafor kavramları istene-
rek öğrenci ve öğretmen görüşleri karşılaştırıla-

bilir ve böylelikle de yeni sonuçlar elde edilebi-

lir. Teknoloji ile ilgili metaforik algıların araştı-

rılmasında sadece özel okullardaki öğrenciler de-

ğil, devlet okullarındaki öğrenciler üzerinde de 

bu çalışmalar yapılabilir. Böylelikle özel okullar-

daki ve devlet okullarındaki öğrencilerin tekno-

lojiye ilişkin metaforik algıları çeşitli demografik 

değişkenler de göz önüne alınarak karşılaştırıla-

bilir. 
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