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STÉBER ANDREA 

Az informális tanulás lehetőségei  

Különös tekintettel a médiaandragógiára 

A szabadidőben végzett informális tanulás a legszámottevőbb és legsokszí-

nűbben végezhető tanulási forma, ebben valósulhat meg az egyén autonóm tanu-

lása a mindennapokban. (H. Horváth 2011. 62.) Nem csak az egyén, de az egész 

társadalom számára is fontos a szabadidő hasznos eltöltése, hiszen a társadalom 

humán tőkéjét nem csak az iskolában, formális keretek között kell gyarapítani, 

hanem azon túl is. Hager és Halliday (2006) szerint akkor a legjobb és a leghaté-

konyabb az informális tanulás, ha nem szándékos, hanem esetleges, ebből adó-

dóan szinte bármi, tehát a szabadidős médiafogyasztás is lehet hatékony tanulás.  

A média teljesen beépült mindennapjainkba, főleg a fiatal felnőttekébe (18–

40), televízió és internet nélkül elveszettnek érezzük magunkat. Kutatásomban 

azt vizsgálom, hogy hogyan, mennyire tudatosan viszonyulnak a (fiatal) felnő t-

tek az informális tanuláshoz, ez milyen szokásokban és tevékenységekben man i-

fesztálódik, és hogyan befolyásolja „médiafogyasztásukat”. A kutatásban részle-

tesen bemutatom az elektronikus médiumok informáló, (ön)művel(őd)ést előse-

gítő hatását, illetve a médiaandragógia (Nagy, 2005. 26.) lehetséges szerepét a 

felnőttkori tanulásban. Külön kitérve a sorozatok
1
 mint médiatermékek fogyasz-

tásának hatására. A tömegmanipuláció eszközei közé tartoznak a sorozatok, 

szappanoperák. (Szretykó, 2005. 106-109.) Ezek alapján vizsgálom a13 soroza-

tok felnőttekre gyakorolt hatását, abban a tekintetben, hogy hogyan jelennek 

                                                        
1 A sorozatok számos tipológiája létezik a szakirodalomban. Zágori Balázs (2007) tanulmá-

nya szerint a sorozatok legnagyobb családja a drámasorozat, idetartozhatnak napi és heti 

megjelenésűek is. A napi megjelenésűekhez sorolandó például a szappanopera. A heti soroza-

tokat évadokra (season) lebontva gyártják, egy szezonban tizenkét vagy huszonnégy kb. 

ötvenperces részt vetítenek. A másik nagy sorozatcsalád a franchise sorozatoké, főhőseinek 

általában valamilyen rendkívüli szakmájuk van, például rohammentősök, rendőrök, nyomo-

zók, titkosügynökök. Általában egy átlagos „munkanap” eseményeiből kerek, lezárt epizódot 

készítenek. A magyar nyelv nem tesz különbséget az angol serial és series között, mindkettő-

re a sorozat kifejezést használja, pedig a series-ben csak a főszereplő(k) állandó(ak), a részek 

külön történetek, a serial esetében viszont a szereplők állandóak és mindig marad elvarratlan 

cselekményszál, amelyek összefűzik az epizódokat. A különböző típusú sorozatok más és 

más üzeneteket közvetítenek célcsoportjukból adódóan is, de a kutatásom szempontjából ez 

nem tekinthető relevánsnak, mivel a magyar nyelv nem tesz különbséget a sorozatok két nagy 

típusa és azok altípusai között, dolgozatomban a sorozatok megnevezés alatt értem a soroza-

tok összes lehetséges típusát. Erről lásd részletesen: http://www.filmtett.ro/cikk/2705/a-

televizios-sorozatok-kulonbozo-fajairol-es-mufajairol letöltés: 2012.11.22 

http://www.filmtett.ro/cikk/2705/a-televizios-sorozatok-kulonbozo-fajairol-es-mufajairol
http://www.filmtett.ro/cikk/2705/a-televizios-sorozatok-kulonbozo-fajairol-es-mufajairol
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meg a sorozatok a felnőttek életében az informális tanulás egy terepeként. Ennek 

mérése, ahogy az informális tanulás mértéke nehezen kimutatható (Horváth H., 

2011. 62.), ezért többféle kutatási módszert alkalmaztam.
2
 

A kutatás alapját egyfelől egy fókuszcsoportos interjú adta, amelyben köz-

ponti szerepet kapott a tanulás, művelődés, tömegkommunikáció kapcsolatának 

feltárása a fiatal felnőttek életében. A nagyszámú, ám nem reprezentatív 539 fős 

kérdőíves mintavétel adja a második alappillért, melyben az informális tanulási 

szokások, illetve a televízió és sorozatnézési szokások mellett, a sorozatokban 

látottak hatását is mértem Likert-skála alkalmazásával. A kérdőíves kutatásban a 

fókuszcsoportos kutatás eredményei és a szakirodalom alapján már konkrétan a 

fiatal sorozatnéző felnőttekre fókuszáltam. A jól körülhatárolható vizsgálati 

csoport lehetővé teszi azt, hogy valóban azok kerüljenek be a vizsgálatba, akik a 

sorozatok fogyasztóinak tekinthetők. Ez azért lényeges, mert kutatásom éppen 

azt vizsgálja, hogy a fogyasztás mennyire tudatos, mennyiben köthető a tanulás, 

művelődés fogalmához. A kutatás harmadik alappillére egy naplózásos vizsgálat 

volt, melyben a 8 fő résztvevő egy héten át jegyezte és értékelte mindennapi 

tevékenységeit, mindösszesen 707 tevékenységet regisztrálva és jellemezve. A 

harmadik fázisban volt lehetőség a kérdőíves, tematikailag jobban fókuszált, 

nagyobb ívű kutatás eredményeinek tágabb értelmezésére, tesztelésére.  

A szabadidőnk jelentős részét, naponta három és fél órát a televízió képer-

nyője előtt ülve töltünk (KSH, 2013) és szórakoztató műsorokat, sorozatokat 

nézünk. Azontúl, hogy kikapcsolódunk, lehet-e ennek más haszna is számunkra? 

Erre és többek között az előzőekben feltett kérdésekre keresem a választ, a soro-

zatnéző fiatal felnőttekre fókuszálva. 

A kutatás elméleti kerete 

A kommunikációelmélet és a média hatástanulmányai illetve az ún. television 

study-k elméleti hátteret adnak az andragógia médiatudományi vonatkozásainak, 

melyet kiegészít az andragógiai megközelítés, amely multidiszciplináris tudo-

mány lévén ötvözi a pedagógia, a pszichológia és a szociológia határterületeit is. 

A kommunikációelmélet három kutatási irányzatát is alkalmaztam kutatásom 

során. A használat-irányzat által azt vizsgálom, hogyan használják a fiatal fel-

nőttek a médiát többé-kevésbé tudatos céljaikra. Az életmód és a tömegkommu-

nikáció összefüggésére irányuló vizsgálattal az mutatható ki, hogy a „média-

használat hogyan válik egy bizonyos mértékben tudatosan választott életmód 

integrált és integráló részévé”. A harmadik irányzat pedig a még alakuló 

befogadáselemzés, mellyel a médiatermékek használati értékét és élményszerző 

hatását próbálják mérni. (Rosengeren, 2004. 33.) 

A kutatás érdekességét adja, hogy a szabadidős médiafogyasztás és úgy álta-

lában a médiafogyasztás legnépszerűbb termékei a sorozatok, melyek vezetik az 

                                                        
2 Kutatásom nem hatásvizsgálat, de mivel az informális tanulás nehezen tudatosítható, és 

nehezen érhető tetten az egyén életében, mérésére kombinált – kvantitatív és kvalitatív – 

kutatási módszereket alkalmaztam. 
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európai és a hazai nézettségi adatokat a műsorok között. A sorozatok nézőkre 

gyakorolt hatásával számos külföldi és hazai pszichológiai, illetve szociológiai 

tanulmány foglalkozott, (Nagy – Koncz, 2002; Szretykó, 2005) érdemesnek tar-

tom andragógiai szempontból is megvizsgálni szerepüket a médiaandragógia 

tárgykörén belül. 

Tanulási módok az információs társadalomban 

Az informális tanulás egy színtere a médiafogyasztást, ezért a tömegkommun i-

káció vonatkozó elméleteinek áttekintése is szükséges, melyek segítségével ma-

gyarázható a médiafogyasztás és az informális tanulás kapcsolata. A 21. század 

tudástársadalmában
3
 élünk, önmagunk és a világ fejlődésének alapja a folyton 

változó és megújuló emberi tudás. A társadalmi fejlődés, a gazdasági versenyké-

pesség meghatározója az, hogy milyen mértékben vagyunk képesek alkalmazkodni 

és ismereteinek folyamatos megújításával előidézni azt. (Szekeres, 2007. 9.) 

A Memorandum az egész életen át tartó tanulásról (Európai Bizottság 2000) 

című dokumentum szerint az informális tanulást a mindennapi élet természetes 

velejárójának tekintik. A formális és nem formális tanulási formákkal e llentét-

ben az informális tanulás nem feltétlenül tudatos tanulás, lehet, hogy maga az 

egyén sem ismeri fel tudása bővülését. (Forray R. – Juhász, 2008. 62–68.) Li-

vingstone (2002. idézi: Pordány, 2006. 28.) szerint az informális tanulás nehezen 

mérhető fogalom. Fogalmának sokféle értelmezése létezik. Komenczi (2001) 

meghatározása alapján az élet valamennyi színterén zajlik, így a formális és a 

nem formális tanulás során is, nem tekintik szándékosnak, hiszen az elsajátított 

tudás gyakran melléktermékeként (byproduct) alakul ki, gyakran észrevétlenül. 

Tót Éva is a véletlenszerűséget hangsúlyozza az informális tanulásban: „(...) 

jellemző, hogy nem rendszerszerű, strukturálatlan, az egyének kulturális szolgá l-

tatások igénybevétele, társadalmi intézményekben való tevékenység, politikai 

aktivitás illetve a média hatásai következtében jutnak új ismeretekhez, illetve 

sajátítanak el új, a munkavégzés szempontjából is releváns viselkedési elemeket 

– sokszor nem is tudatosítva e tanulási folyamat eredményeit.” (Tót 2002. 179.) 

Coombs és szerzőtársai az egész életen át tartó folyamatról, a személyiség egé-

szét érintő tanulásról beszéltek az informális tanulás vonatkozásában. Az info r-

mális tanulás „olyan, az egész életen át tartó folyamat, amely során minden 

egyén a napi tapasztalatain, és a környezetében előforduló tanító hatásokon ke-

resztül, – például a családban, a szomszédokkal való érintkezés és a tömegkom-

munikáció révén, a munkában és a játékban, a piacon, a könyvtárban – elsajátít 

attitűdöket, értékeket, jártasságokat és tudást.”-írja Coombs. (1973. idézi: 

Pordány, 2006. 29.) Hasonló megközelítésben tárgyalja a fogalmat Benedek 

András (2004) is, akinek részletes definíciója a Magyar Virtuális Enciklopédiá-

ban olvasható: „Tanulásra, tudásra ismeretek szerzésére és alkalmazására irányu-

ló, nem intézményi, szervezeti keretekben megvalósuló tevékenység. A család-

                                                        
3 Más szóval tudásalapú társadalom. 
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ban és kortárscsoportokban, valamint infokommunikációs eszközök segítségével 

egyéni módon is megvalósuló informális tanulás a képességek alakításának, a 

személyiségfejlődésnek (szocializáció) alapvető feltétele, eszköze. Az informális 

tanulás nem azonos az objektív tartalmak rendszerének, logikai struktúrájának 

merev követésével, hanem jellegéből adódóan rugalmasságot feltételez. Jellem-

zője a tanulásban résztvevők életkori sajátosságainak, egyéni különbségeinek 

differenciáltsága, a különböző információs források igénybevétele, az élet kü-

lönböző színterein szerzett tapasztalatok felhasználása.” A résztvevők életkorát 

tekintve az informális tanulás egyre fiatalabb korban kezdődik és egyre idősebb 

korig tart. „Az informális tanulás mindenkit érint, de nem azonos módon, a tá r-

sadalmi különbségek itt is jelen vannak.” (Tót 2006. 324.) 

A Fényes – Kiss (2009) tanulmány alapján az informális tanulás jellemző je-

gyei közül. Legfontosabbnak tartom, hogy minden társadalmi csoportra kiterjed; 

észrevétlen marad, a mindennapos tevékenységek során spontán, természetes 

módon megvalósuló elsajátítást jelent. Nem önálló tevékenység, elsődleges célja 

nem a tanulás, az önképzés vagy személyiségformálás, hanem másodlagos, indi-

rekt tanulás. A metatanulás és metakommunikáció szerepe meghatározó az in-

formális tanulásban. A kulturális tőke inkorporált formájának megszerzési és 

megjelenítő folyamata, de képződésében az objektív tőkének (pl. a családi és 

iskolai könyvtárnak, infokommunikációs felszereltségének) is fontos a szerepe. 

A vizsgálat szempontjából hangsúlyos, hogy informális tanulás kísér minden 

művelődési tevékenységet (pl.: tévézés, infokommunikációs rendszerek haszná-

lata), többek között ezért is fontos vizsgálni a tanulás-művelődés és a tömeg-

kommunikáció kapcsolatát. A tanulási formák határainak átlépése, érintkezése, a 

formák keveredése, komplexitása jellemző az informális tanulás folyamatára, 

ezért nehezen mérhető, nehezen számszerűsíthető. A legfontosabb tevékenység-

szférákkal hozható kapcsolatba: fiatalok esetében a tanulás más formáival, a 

munkával és a szabadidővel. „Tudattalan, de tudatosítható, felszínre hozható, 

amelyre nevelni is lehet és kell arra, hogy hogyan lehet mozgósítani az informá-

lis tudást és a tanulás útján szerzett javakat, miként funkcionál emberi erőforrá s-

ként, humán tőkeként.” (Fényes – Kiss 2009. 183–184.) 

Napjainkban a tanulás és a művelődés elengedhetetlen eszköze a tömeg-

kommunikáció. A média felnőttek tanulására kifejtett hatásaival foglalkozik a 

médiaandragógia, vizsgálja a tömegközlő, tömegművelő-szórakoztató eszközök 

személyiségalakító hatásának lehetőségeit, feltételeit, illetve igyekszik megálla-

pítani azokat a törvényszerűségeket, amelyek által a felnőttek média útján való 

tanulása, önfejlesztése hatékonyabbá válhat. (Felnőttoktatási és -képzési lexikon 

2002. 349.) Mivel társadalmunk médiafüggővé vált, életünkben meghatározó 

szerepet játszanak a tömegtájékoztató eszközök arzenáljai (Szabó, 2009. 370.), 

tehát bármilyen információt szeretnénk tömegesen megosztani vagy mi magunk 

tájékozódni, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a médiát. 

Az infokommunikációs eszközök megjelenése és térnyerése új kihívás elé á l-

lítja a (felnőtt)oktatást és új lehetőségeket rejt az egyéni tanulásban. Az informá-

ciók túláradása, a megváltozott médiakörnyezet mind arra késztetik a társada l-
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mat, hogy újraértelmezze a tanítási, oktatási célokat és szerepeket. Át kell gon-

dolni, hogy milyen e-learning alapú interaktív megoldásokat, online és mobil 

kommunikációs eszközök által biztosított „tanulástámogató” szolgáltatásokat 

lehet alkalmazni a kulturális intézményekben, munkahelyen vagy éppen a közös-

ségi színtereken, hiszen az internet legújabb korszakának (web 2.0) alkalmazásai 

a mindennapok szintjén teszik elérhetővé például a mobiltelefonokban rejlő ok-

tatási lehetőségeket. (Benedek, 2007. 136–137) Korunk információs társadalma 

bővelkedik a környezeti ingerhatásokban, „legszélesebb körben elterjedt és élve-

zett szimbolikus kultúrája az, ami a film, a televízió, a hírlap médiuma révén 

bőséggel árad.” (McQuail, 2003. 96.) 

A média és az informális tanulás kapcsolata 

A tömegkommunikációs eszközök közül az internet térhódítása ellenére még 

mindig a televízió a legszélesebb körben elterjedt médium. Ma Magyarországon 

több mint 4 millió háztartás rendelkezik televíziókészülékkel, egy átlagos napon 

országunk lakosságának 79%-a kapcsolja be a televíziót. (Nielsen, Médiakutató 

2011. 1.) Valamilyen módon mindenki igyekszik a tömegkommunikációban 

részt venni, ami azt jelenti, hogy igényünk van a társadalmi életre, vágyunk arra, 

hogy egy nagyobb összefüggő egység részesei legyünk. (McQuail, 2003. 31.) A 

KSH 2010-ben végzett időmérleg kutatása szerint szabadidőnk 268 perc, közel 

négy és fél óra volt, ennek 57% -át töltötték képernyő előtt. (KSH 2010. 2.) 

2011-ben a teljes népesség átlagosan 4,8 órát tévézett egy nap. A 18–29 évig 

terjedő korosztály 3,2 órát, míg a 30–39 évig terjedő 4,2 órát töltött a képernyő 

előtt. (Nielsen Médiakutató 2011. 1.) Ma Magyarországon a televízióval rendel-

kező háztartások 50% rendelkezik internettel is, az az több mint két millió ház-

tartás. Ezen háztartások 20%-ában interneten vagy letöltve is néznek filmet. 

(Nielsen Médiakutató 2011. 4.) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. februári nézettségi adatai 

alapján a teljes lakosság egész napra vonatkozó műsorfogyasztása szerint a leg-

nézettebb 30 (TOP 30) műsorok között 7 sorozat volt. (NMHH–Nielsen, 2012. 2. 

hó) A fenti adatokból jól látszik, hogy a könnyed, szórakoztató műsorok a legné-

zettebbek, ezek közül is a sorozatok, melyek „nélkül ma már elképzelhetetlen a 

televízió hazánkban és a nagyvilágban”. (Nagy 2005. 76.) A fejlett európai o r-

szágokban a televízió műsorstruktúráján belül 60:40 az arány a szórakoztató 

műsorok javára. (Gálik, 1997. 205.) Ma is jelentős a nézettsége a szórakoztató-

vetélkedőknek és a kvízműsoroknak is, utóbbiak gondolkodtatnak, tréningezik a 

memóriát, fejlesztik a fantáziát. (Nagy, 2005. 64.) 

Sokszor bele sem gondolunk, hogy mi az indítéka médiafogyasztásunknak. A 

fogyasztásunkat befolyásoló tényező a nem, az életkor, a szellemi fejlettség és a 

lelki érettség, az anyagi helyzet és az iskolázottság-műveltség foka, illetve a 

foglalkozásunk. (Szretykó, 2005. 105.) A médiafogyasztás hasznosságelméleti 

megközelítése szerint hasznos lehet a következő területeken: kikapcsolódás (e l-

szakadás a szokásos teendőktől), személyes kapcsolatok (társaság, társas ha-

szon), személyes identitás (önreferencia, valóságfeltárás, értékek megerősítése), 
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megfigyelés (információkeresés). (McQuail et al., 1972, idézi: McQuail, 2003. 

325.) Személyes identitásunk fejlődését is szolgálja a médiafogyasztást, mint azt 

már korábban a média az identitás kialakulásában játszott szerepénél tárgyaltam. 

A személyiségalakulása, alakítása, fejlődése permanens, egész életen át tartó 

folyamat. Az ember kölcsönhatásban él a környezetével, ami élete során folya-

matosan változik, vagy amit ő alakít, miközben személyisége is módosul. A 

média is így hat személyes identitásunkra. (Nagy – Koncz, 2002. 75., Nagy 

2005. 29.) Felnőttkorban már viszonylag stabil a világról alkotott vélekedésünk, 

amihez ragaszkodunk. Viszont világnézetünk folyamatosan változik, mert újabb 

érvek, ismeretek, tapasztalatok alakítják a meggyőződésünket, melyben a média 

szerepe meghatározó. Nagy szerint: „Valamennyi médium a sajtóterméktől, a 

könyvtől az internetig alakíthatja, befolyásolhatja, akár módosíthatja a már k i-

alakult, meggyőződéssé vált eszmerendszert, illetve megerősítheti azt.” (Nagy, 

2005. 37.) Mint médium, a televízió is nagy befolyással bír a nézőre, a szociali-

záció egy másik ágensével, az egyén baráti körével együttműködésben fejti ki 

hatását, ezért jóval hatásosabb a befolyása mint például a családnak vagy az 

iskolának. (Rosengren, 2004. 193.) 

A médiaandragógia
4
 a tömegközlő, tájékoztató és tömegszórakoztató eszkö-

zök személyiségalakító hatását vizsgálja, illetve ezek törvényszerűségeit a fe l-

nőttek körében, ahogy azt is, hogy a felnőttkori tanulás hatékonyabbá tehető -e a 

média útján. (Nagy 2005. 26.) A médiahasználat önmagában a mindennapi élet 

jelentős része” e tekintetben. (McQuail, 2003. 317.) Olyan hazai szerzők mint 

Koncz, Nagy (1993, 2002, 2005) a média legfontosabb funkciójának azt tartják, 

hogy az embereket nyitottabbá, fogékonyabbá teszi a befogadásra.  A legfonto-

sabb alapfunkciókhoz sorrendben a következők tartoznak, az információátadás, a 

szórakoztatás, a motiválás, az értékek közvetítése, mert ezek segítik elő a befo-

gadók személyiségének alakulását. (Nagy, 2005. 25.) Meg kell jegyezni, hogy „a 

televízió kultúraközvetítő, műveltséggyarapító, értékközvetítő szerepe elsősor-

ban a közszolgálati televíziók esetében érzékelhető”. (Nagy, 2005. 62.) Nem 

szabad elfelejteni, hogy a média hozzájárul az életminőség fejlesztéséhez is, a 

konstruktív életvezetéshez (Nagy 2005. 35.), ezért is fontos andragógiai szem-

pontú vizsgálata. Mivel a média ténylegesen tömegekre képes hatást gyakorolni, 

személyiségalakító hatását és annak lehetőségét a felnőttek személyiségalakítá-

sában és tanulásában is indokolt lehet vizsgálni. 

Az empirikus kutatás eredményei 

A kutatásom célcsoportját a 18–40 év közötti sorozatnéző
5
 fiatal felnőttek adták, 

akiket interneten értem el. Több okból is ezt a célcsoportot érdemes vizsgálni 

kutatási témámban, hiszen ez a már felnőtt, de még nem teljesen kiforrott érték-

renddel rendelkező, helyét a világban kereső, de már megállapodó és családot 

                                                        
4 A hazai szakirodalomban is új keletű fogalom, a 2002-ben készült Képzési és Felnőttoktatá-

si Lexikonban szerepelt hivatalosan először. 
5 Legalább 1 sorozatot folyamatosan követ, a sorozat típusától függetlenül. 
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alapító korosztály, akik életében fontos szerepet játszik a tanulás, mert még vagy 

tanulnak vagy már dolgoznak, esetleg mindkettőt csinálják egyszerre, így való-

színűleg ők a legaktívabb tagjai az információs társadalomnak
6
. Különböző pi-

ackutatási (Nielsen, Médiakutató Kft. 2012. 08, MTVA 2012. 04) adatok alapján ők 

célcsoportjai a kereskedelmi csatornáknak és a tömegkommunikáció piacának is. 

A következőkben a vizsgálatom eredményeit mutatom be.
7
 A kiértékeléséhez 

az összetartozó, azonos témát érintő kérdésekből témaköröket hoztam létre, és ez 

alapján összegzem az eredményeket a könnyebb érthetőség, átláthatóság miatt.  

Szociodemográfiai adatok 

A kérdőívezés eredménye 539 értékelhető kérdőív lett, 210 férfi és 329 nő vá-

laszadóval. (1. ábra) A női válaszadók átlag életkora 24,31 év, a férfiaké 25,51 

év volt, az összes válaszadó átlagéletkora 24,91 év, ami a célcsoport korosztá-

lyához képest a 18–40 év közöttiek alsó harmadához tartozik. Legmagasabb 

iskolai végzettséget vizsgálva a válaszadók 47% érettségéivel, 25% főiskolai, 

24% egyetemi diplomával rendelkezik, 2% csupán az általános iskolát végezte 

el, 1–1% posztgraduális illetve szakmunkás végzettségű. (2. ábra) A résztvevők 

jelenlegi munkaerőpiaci helyzetének ismerete igen fontos volt néhány kérdés 

kiértékelésében, hiszen az informális tanulás és a szabadidő is különböző mérté-

keket ölt a csak tanuló vagy a dolgozó és mellette tanuló fiatal felnőttek körében. 

A megkérdezettek 42%-a nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, 35%-a 

munkaviszonnyal, 12%-a dolgozik és tanul is egyszerre, 11% pedig már nem 

tanul, de jelenleg munkaviszonnyal sem rendelkezik, tehát munkanélküli. (3. 

ábra) A munkaerőpiaci, a művelődési, és a tanulási lehetőségeket is meghatároz-

za a lakóhely. 36% városban, 29% a fővárosban, 20% pedig megyeszékhelyen él,  

15% lakóhelyének településtípusa község, az az falu. (4. ábra) Így a mintában 

felülreprezentáltak a városi lakosok, ami akár a fiatalokra jellemző falvakból 

városba történő elvándorlásra is rámutathat.. 

A kutatási eredmények összefoglalása, a hipotézisek igazolása 

A kutatás során sok kérdésre többféle módszertan alkalmazásával kerestem a 

választ, összesen 554 fős mintavételen. A fókuszcsoportos interjú kiváló alkal-

mat teremtett arra, hogy kiderüljön mennyire másképpen gondolkodunk a tanulás 

és az informális tanulás létezéséről, hasznosságáról; a média által kiváltott hatá-

sok mennyire más reakciót eredményeznek a fiatal felnőttekben, de a naplózás-

ban résztvevő 7 ember között is. Bizonyosan a nők fogékonyabbak, érzékenyeb-

bek a média hatásaira az interjúk alapján, viszont a kérdőívezés sorozatokra 

                                                        
6 A Magyar Virtuális Enciklopédia szerint a posztindusztriális társadalom egyik lehetséges 

leírása, amely az információ első számú értékké válását állítja a középpontba.  

http://enc.phil-inst.hu/1enciklopedia/fogalmi/inf/informacios_tarsadalom.htm (2012.11.22.) 
7 A vizsgálatot megelőzte egy fókuszcsoportos vizsgálat, illetve egy, a kérdőív használható-

ságát tesztelő elővizsgálat. A kérdőívet olyan fiatal felnőttek (18–40 év) töltötték ki, akik 

sorozatnézőnek definiálhatók. (legalább egy sorozatot követ, típustól függetlenül.) A kérdőív 

60 zárt és nyitott kérdéseket egyaránt tartalmazott, a résztvevők online töltötték ki.  
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vonatkozó attitűd vizsgálata szerint szinte nincs is különbség a férfiak és a nők 

válaszai között. A fókuszcsoportos beszélgetések során felmerült „gócpontok” 

alapján részletes vizsgálatot lehetővé tevő kérdőívet sikerült készíteni. A 60 

kérdés hosszú, zárt és nyitott kérdéseket tartalmazó kérdéssor alapos és mély 

mintavételt tett lehetővé, amelyben az informális tanulás, a szabadidő és a mé-

diafogyasztás összefüggései jól vizsgálhatóak voltak. Az eredményekből általá-

nosságokra lehet következtetni, ezek igazolásaként vetettem össze a tevékenység 

naplók eredményével, amelyben 8 különböző életkorú, élethelyzetű fiatal felnőtt 

követte figyelemmel egy héten át mindennapi tevékenységeit és reflektált arra.  

A három vizsgálati módszer eredményeit összegezve összegezem kutatáso-

mat és válaszolom meg a kutatási kérdéseket. 

A felnőttek informális tanuláshoz való (tudatos) viszonya 

A fiatal felnőttek egyharmada hallott az informális tanulásról, és tevőlegesen 

ismeri is a fogalmát, az informális tanulás legfőbb jellemzőivel tisztában van, 

mely a felsőfokú végzettségűekre igaz leginkább. Viszont az összes válaszadó 

több mint fele (61%) önmegítélés alapján folytatott informális tanulást az elmúlt 

félévben. Ez az adat ellentmond a KSH 2004-es informális tanulásra vonatkozó 

felmérésének, ami szerint a 15–74 éves korosztály 7%-a tanult informálisan. Az 

alacsony létszámot azzal magyarázták, hogy az emberek többsége nem tartja 

tanulásnak az idetartozó tevékenységeket. (KSH, 2004. 19.) Ennek problemat i-

kája utatásomban is megjelent, de elmondható, hogy általánosságban mára elfo-

gadottabbá váltak a tanulás ezen formái. A mintában szereplő felnőttek nem 

viszonyulnak tudatosan az informális tanuláshoz, így önmagában ez nem hatá-

rozza meg vagy befolyásolja szabadidős tevékenységüket. Általában rendelkez-

nek olyan érdeklődési területtel, amelyben folyamatosan fejlődnek, képzik ma-

gukat autonóm módon, ehhez az internetet használják, televízióban szakmai 

(vagy témához kapcsolódó) műsort néznek és (szakmai) újságot olvasnak. Ez a 

KSH 2004-es vizsgálatában még nem így jelent meg, akkor még csak a válasz-

adók fele használt internetet az önképzéshez. (KSH 2004. 20.) Médiafogyasztá-

sukat összességében az érdeklődés és a napi rutin befolyásolja, nem az informá-

lis tanulással kapcsolatos attitűd, ezért itt ismét meg kell említeni Hager és 

Halliday (2006) elméletét, amely teljes mértékben érvényesül, hiszen az infor-

mális tanulás egyáltalán nem tudatos, hanem esetleges, tehát annál hatékonyabb 

is. A kérdőíves felmérés és a tevékenység naplók alapján pedig elmondható, 

hogy számottevő az informális tanulási alkalmak száma a fiatal felnőttek életé-

ben, melynek alkalmat leginkább a médiafogyasztás, illetve a munka teremt.  

Az elektronikus médiumok informáló, 

(ön)művelődést elősegítő hatása az informális tanulásban 

Az előzőekben már rámutattam, hogy az elektronikus médiumok fogyasztása 

mint az informális tanulás színtere jelenik meg. A fiatal felnőttek mindennapja i-

nak, szokásos rutinjának része a médiafogyasztás, így az internethasználat szinte 

már elválaszthatatlan ettől a generációtól, akinek mind a munkájában,  mind pe-

dig a szabadidejében szüksége van a világhálóra. A kikapcsolódás terén a televí-
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zió még mindig fontos szerepet tölt be a tévésorozatok és szórakoztató műsorok 

révén, viszont ez a terület a digitális világnak köszönhetően egyre inkább ösz-

szemosódik az internettel, hiszen a válaszadók legtöbbje sorozatnézésre haszná l-

ja az internetet. Műfajilag a sorozat televíziós műfaj, ráadásul a tévéműsorok 

adásait is sokan már az interneten nézik vissza, ezáltal nem a televízió határozza 

meg napirendjüket, hanem a néző szükséglete szerint nézi meg a műsorokat. 

Ezért egyelőre a sorozatokat nem lehet csak a televízió vagy csak az internet 

műsortípusának tulajdonítani. Ennek a kettősségnek köszönhetően a sorozat az 

médiatermék, amely a legnagyobb közönséghez ér el, függetlenül attól, melyik 

az éppen uralkodó elektronikus médium. A válaszadók kétharmada rendszeres 

sorozatnéző, az összes válaszadó általában 6 sorozatot követ egyszerre, de a 

rendszeres nézők 9-et. A sorozatokat kikapcsolódás, szórakozás céljából nézik, 

és valamilyen mértékű hatásukat nem vonják kétségbe, hiszen gyakran azono-

sulnak szereplőkkel, ismernek fel élethelyzeteket, ami akár a sajátjuk is lehetne, 

vagy őket érdeklő témákban szereznek ismeretet szórakozva. 

A médiaandragógia szerepe és lehetőségei 

Kutatásommal célom volt az is, hogy a médiaandragógia elméleteit a valós éle t-

ben is vizsgáljam. Az a hipotézisem, amely szerint a felnőttek nincsenek tisztá-

ban azzal, hogy a médiából, és annak termékéből a sorozatokból tanulhatnak, 

megdőlt, hiszen a vizsgálat eredményei azt tükrözik, a felnőttek szerint lehet 

tanulni az elektronikus médiából, a sorozatoknak pedig a személyiségre kifejtett 

hatásai vannak (fogalmazzunk úgy, ezt nem tekintették tényleges tanulásnak, de 

attól még informálisan az). A médiafogyasztás meghatározó szerepéhez a fiatal 

felnőttek tanulásában kétség sem férhet, hiszen önálló tanulásukhoz, önművelő-

désükhöz a médiát választják eszköznek, a televízióban a szakmai műsorokat, az 

interneten az autonóm tanuláshoz a youtube-ot, a szakcikkek olvassák. 

A média ismeretterjesztő és szórakoztató funkciója bizonyosan fontos, ez k i-

derült a fókuszcsoportos interjú alatt, hiszen a fiatal felnőttek általában nem csak 

az egyik, hanem egyszerre mindkét funkciót keresik egy médiatermékben, ezért 

is válhat általános jelenséggé az edutainment és az infotainment. E kettő pedig, 

ha halványan is, de megjelenhet a sorozatok másodlagos céljában, üzenetében, 

és itt nem az ismeretterjesztő sorozatokra gondolok – azokban manapság ez már 

elvárás –, hanem a klasszikus értelemben vett tévésorozatokra, amelyek akár 

internetes sorozatok is lehetnének, mert nem tartom kizártnak a kutatás eredmé-

nyei alapján, hogy sokkal többen nézik meg ezeket az interneten, mint a televí-

zióban. A sorozatok informális tanulásban játszott szerepe főleg a mindennapok-

hoz köthető műfajokban jelenhet meg, nem pedig a sci-fi jellegű termékekben, 

hiszen a sorozat által teremtett valóság, csak akkor lesz a néző valósága is, ha az 

hasonló sajátjához, ezek pedig a melodráma alapú sorozatok és a helyzetkomédiák. 

A sorozatok konkrét ismereteket, ismeretanyagot úgy, mint a tanfolyami 

órák nem tudnak átadni, de éppen ezért nem is a formális tanulás lehetőségét 

nyújtják, hanem az informálisét. A képernyőn látottak érzelmeinkre, gondolata-

inkra hatnak, ha csak ítélkezés vagy együttérzés szintjén; ha ezeket mégsem, de 
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valamilyen más reakciót kiváltanak belőlünk, amit társunkkal, a szomszéddal 

vagy éppen a munkahelyen a kollégákkal osztunk meg. Az erről folytatott vita 

kihat személyiségünkre és akár ismereteinket is gyarapít(hat)ja, nem utolsósor-

ban pedig társashasznot eredményezett, hiszen nem csak beszédtémát adott, ha-

nem tanultunk is egymástól. 

A kérdőíves adatfevétel eredményeinek tesztelése 

tevékenységnaplózásos vizsgálat által 

A tevékenység naplókban összesen 707 tevékenység szerepel, ami nagy mennyi-

ségű mintának tekinthető. A médiafogyasztás a kutatásban szereplők körében 

jellemzően egyéni tevékenység, 229 médiafogyasztási tevékenységből csupán 94 

volt társas. A tevékenységnaplóban jelölni kellett, ha az egyén úgy érezte vala-

mely tevékenységéből tanult valamit vagy ismeretet, tapasztalatot szerzett. A 

707 tevékenységből 62 ismeretszerzéssel, tapasztalattal járó eseményt jelöltek 

meg. Az előbb kiemelt esetek többsége is egyénileg zajlott (34), kicsivel keve-

sebb (28) alkalom volt a társas. 

A tevékenységnaplóban felsorolt tevékenységek között a tanulás 2 főnél ösz-

szesen 4 alkalommal szerepelt 285 perc erejéig, de egyik esetben sem jelöltek 

ismeretszerzést. (Kérdés a tanulási folyamat hatékonysága?) A sportolási tevé-

kenység sokkal többször 27 alkalommal jelent meg, leginkább társas tevékeny-

ségként. Összesen 2365 percet töltöttek mozgással a válaszadók, A tanulás és a 

sportolás mellett a harmadik sarkalatos pont a kultúrafogyasztás volt, ez csupán 

1 fő esetében szerepelt, viszont egy héten belül kétszer is, összesen 360 perc 

időtartamban társastevékenységként, ahol színházlátogatás volt a program. Ösz-

szességében a vizsgált 8 fő esetében a kultúrafogyasztás a legkevesebb a szabad-

időt tekintve. 

A tanulást nem tekintem klasszikus szabadidő eltöltési formának, ráadásul a 

tanulás mint tevékenység a munka mellett tanuló és az egyetemista válaszadó 

esetében jelent meg. Ennél elgondolkoztatóbb talán még az is, hogy az imént 

felsorolt tevékenységek közül csak egy esetben, sportolásnál jeleztek tapaszta-

latszerzést (27 sportolási alkalomból 1-nél). Ebből azt a következtetést lehet 

levonni, hogy sem a médiafogyasztás, sem a kultúrafogyasztás, de még a tanulás 

és igazából a sportolás sem idéz elő ismeret-, tapasztalatszerzést az egyénben 

tudatos módon. Andragógiai megközelítés alapján tudjuk, hogy ezek mind in-

formális tanulási alkalmak, de a legtöbbjük biztosan. Hager – Halliday (2006) 

elmélete itt még inkább alátámaszthatónak tűnik, hiszen a fenti eredményeken 

jól látszik, hogy semmiképpen sem beszélhetünk „tudatos” informális tanulásról, 

tehát valójában az még hatékonyabbá válhat ezáltal például a média-, kultúrafo-

gyasztás esetében. 

A médiafogyasztást vizsgálva a mindennapi tevékenységekben változó képet 

kapunk, összesen 366 órát töltöttek médiafogyasztással egy átlagos hét alatt, ami 

egy főre esően 45,7 órát jelent, napi szinten pedig 6,5 órát, ami egyezik a kérdő-

íves felmérés eredményével is. A médiafogyasztás esetében is érdemes megkü-

lönböztetni a munkaidőben munka miatt történőt és a szabadidős fogyasztást, 
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természetesen ezt csak a dolgozók, illetve a dolgozók és mellette tanulók eseté-

ben lehet megtenni. 

A médiumok közül a televíziózással összesen 4620 percet töltöttek a héten, 

legtöbbet 1920 percet az esti órákban. (1. ábra) 

A rádióhallgatás csak 6 főnél volt mérhető, mert két résztvevő egyáltalán 

nem hallgat rádiót. A vizsgálat hetében összesen 4200 percet hallgattak rádiót, 

átlagosan egy fő 70 percet hallgatott naponta a rádiót hallgatók közül. Az megá l-

lapítható, hogy a dolgozók többsége hallgat rádiót, ami a jellemző délelőtti (6–

12) napszakot is megmagyarázza, mert reggel utazás közben és jellemzően a 

munkahelyen a reggeli órákban hallgatják a rádió reggeli műsorait. (2. ábra)  

A harmadik elektronikus médium az internet, melynek szerepe immár a kuta-

tás szempontjából is vitathatatlan, hiszen az említett három elektronikus médium 

közül ez a leggyakrabban használt és legnépszerűbb a fiatal felnőttek körében a 

kérdőíves és a naplózásos vizsgálat eredményei szerint is. Egy hét alatt 15065 

percet töltöttek internetezéssel a vizsgálat alanyai, kivétel nélkül mindegyikőjük 

internetezett. Ez háromszor annyi, mint a televíziózással vagy a rádiózással töl-

tött idő. Fejenként átlagosan 269 percet, az az 4,5 órát interneteztek naponta. A 

legkevesebbet átlagosan 480 percet internetező nem használ internetet a munkája 

során, a többiekhez mért alacsony fogyasztása ezzel magyarázható. A kitöltők 

legtöbbjénél, csak úgy mint a televízió esetében az internetfogyasztásuk is délu-

tánra csúcsosodik ki és estefelé folyamatosan csökken. (3. ábra) 

Az összes médiafogyasztásból (366 óra) 117 óra melléktevékenységként sze-

repelt, az összes fogyasztást tekintve az internettel dolgozók és a tanulónál jelent 

meg a médiafogyasztás mint melléktevékenységnek a legtöbb alkalommal és 

leghosszabb ideig. 

A televíziózás főtevékenységként az esetek többségében jelent meg és estén-

ként, a tévézéssel töltött idő kevesebb mint fele, 45%-a volt csak kísérőtevé-

kenység. Nem úgy mint a rádió esetében, amit leginkább délelőtt hallgatnak a 

résztvevők, illetve a nap többi részében leginkább utazásaik során. A rádiózás 

szinte kivétel nélkül csak melléktevékenységként jelent meg. (4. ábra)  

Az internetezés szemben a rádióhallgatással az esetek többségében elsődle-

ges tevékenység, mint melléktevékenység csak 3 embernél jelen t meg, mindhá-

rom esetben munkaidőben, legtöbb esetben délelőtt. A többi napszakban nem 

volt számottevő vagy csak nagyon alacsony mértékű a melléktevékenységként 

folytatott internetezés aránya. (5. ábra) 

A heti médiafogyasztásból szerzett ismereteket, tapasztalatokat vizsgálva 5 

fő értékeléseit vehetjük figyelembe, köztük négy dolgozót és egy tanulót. Utóbbi 

jelölte a legtöbb médiából szerzett ismeretet, összesen 23 alkalmat, ebből 9 in-

ternetezés volt. A többi válaszadó esetében is a legtöbb szerzett ismeret  az inter-

nethez köthető, ezt követően pedig a televízióhoz. Az internet alkalmas a tanu-

lásra, a kultúrafogyasztásra és még a kapcsolati háló fenntartására is. (Fényes – 

Kiss 2009. 195.) Az internetes tanulás informális jellegű, hiszen az egyén auto-

nóm tanulási képességeire alapoz, amit a világháló korlátlan lehetőségeinek k i-
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aknázásával tud kamatoztatni, viszont ez a formális tanulást nem válthatja fel. 

(Vajda 2008. 247.) 

Az informális tanulás többsége a felnőttek esetében a munkahelyen valósul 

meg. (Erdei 2005. 175.) A munkaidőben, illetve munka által szerzett tapasztala-

tokról a 6 fő munkavállalóból csak a fele számolt be. Mindezt interneten olvasott 

kutatásokból, cikkekből és a kollégákkal folytatott beszélgetésekből szerezték. 

(6. ábra) A három fiatal esetében a learning by doing alapú informális tanulás 

valósult meg. Egy korábbi kutatás szerint a vállalatok dolgozói a szükséges tu-

dásuk 53%-át, így szerezték meg. (Erdei 2009. 176.) Az előbb említett szemé-

lyek a munkahéten összesen 5160 percet interneteztek,  az az átlagosan fejenként 

5,7 órát naponta, és leginkább a délutáni órákban. A délelőtti internetezés 32% -

át, a délutáni 48%-át és az esti 18%-át a munka teszi ki. (7. ábra) Az internetezés 

aránya hétköznapokon a munkában és a szabadidőben átlagosan 50%, kisebb-

nagyobb naponkénti eloszlással. 

Összegzés 

A módszertanilag különböző vizsgálatok eredményei alapján bizonyítottan nagy 

szerepe van a médiafogyasztásnak a fiatal felnőttek körében függetlenül végzet t-

ségtől vagy munkától, ezek inkább a fogyasztás mennyiségét és formáját hatá-

rozzák meg. Mindhárom elektronikus médium jelen van a mindennapokban, 

szerepük súlyozott, leginkább az internetet használják szabadidőben és munká-

ban, szórakozásra és ismeretszerzésre egyaránt. A televíziózás még mindig na-

gyobb mértékű, mint a rádiózás, de már meg sem közelíti az internetet. A televí-

zió leginkább a szórakoztatást szolgálja, jellemzően kísérő tevékenységként a 

reggeli készülődés, a délelőtti főzés és az esti kikapcsolódás, családi élet során. 

A rádió mint elsődleges médium megszűnt létezni a fiatalok körében, kizárólag 

melléktevékenységként van jelen a munkába és a hazafelé tartó utazások során, 

illetve találkoznak vele a legtöbben, ezáltal üzenet közvetítő értéke is csökkent, 

de szórakoztató funkciója megmaradt. A média napirendet meghatározó elmélete 

manapság nem tűnik életképesnek, legalábbis nem a fiatal felnőttek körében, ők 

sokkal inkább maguk határozzák meg mindennapjaikat és döntenek médiafo-

gyasztásukról, nem a médiaáradat sodorja őket, hanem egyéni választásuk.  A 

médiafogyasztással töltött idő megfelel a jelenkori mért értékeknek, nem fo-

gyasztanak se sokkal többet, se sokkal kevesebbet a kutatásban résztvevők mint 

a korábbi vizsgálatok átlagai. Viszont a tevékenységnaplókban szembetűnő, 

hogy csökkenek a társasági események, baráti összejövetelek. 

A kutatás igazolta, hogy az elektronikus média részben még elválasztható a 

munkától, de a szórakozástól már nem, hiszen a szórakozás eme formája szinte 

ingyen van, főleg a televízió esetében, melynek manapság a legfőbb funkciója 

ez, ugyanis a tájékoztatót már elnyerte tőle az internet gyorsasága, aktuálissága 

és széleskörűsége okán. A média nem csak életünk része, mellyel együtt élünk a 

mindennapokban, hanem jól kell tudnunk élni vele, hiszen informálisan belőle 

tanulunk a legtöbbet.  
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