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Érzelmek és tanulás. 
Az affektív forradalom szerepe a tanulásfelfogásokban 

 

A tanulást elsősorban kognitív, megismerő tevékenységként értelmezik a 
pszichológusok (Atkinson et al. 1999). A behaviorista nézőpont, amely hosszú 
ideig meghatározta a tanulásról alkotott felfogást (elméletben és gyakorlatban 
egyaránt), a külső ingerekre és válaszokra helyezte a hangsúlyt, a jutalmazás és 
büntetés szerepére a tanulási folyamatokban. E szemlélet szerint a hangsúly a 
tanulási folyamat szempontjából a külső tényezőkre helyeződik, és a kumulatív 
folyamatok, a hatások (tanítás) lineáris érvényesülése, a merev és leegyszerűsí-
tett ok-okozati kapcsolatok, az egyszerű törvényszerűségek segítségével megjó-
solható eredmények jellemzik (Nahalka 2009). A komplex tanulás megértésé-
hez azonban figyelembe kell venni az ingerek és a válaszok közötti kapcsolat-
hoz vezető „utat”, ami a gondolkodás és értelmi képességek fejlettségét jelenti, 
valamint az ezeket szorosan meghatározó affektív folyamatokat (Gombos–
Bányai–Varga 2009). A pedagógiai tanulásértelmezések kapcsán paradigmavál-
tások „születtek” a 20. században, amelyekbe „bepillantást” nyerhetünk e ta-
nulmány olvasása során. Az új tanulástudomány képviselői a tanulást nemlineá-
ris folyamatként tartják értelmezhetőnek, az előre nem pontosan megjósolható 
folyamatok léte kap szerepet (Nahalka 2009). 

Az 1990-es évek elejéig a kognitív terület kutatása szinte egyeduralkodó 
volt az iskola világában, az utóbbi két évtizedben azonban egyre inkább a figye-
lem középpontjába került az affektív dimenzió (Bickhard 2003, Csapó 2008, 
Wentzel és Wigfield 2009, idézi Józsa, Fejes 2012). Az 1970-es évektől sorra 
jelentek meg olyan kísérleti bizonyítékok, amelyek az érzelmek és hangulatok 
szerepét emelik ki mint kogníciót, döntéseket és viselkedést befolyásoló ténye-
zőket (Atkinson et al. 2005, idézi Gombos–Bányai–Varga 2009). Foglaljuk ösz-
sze röviden az új tudományterület legfontosabb kérdéseit. 

Az affektív tudomány megszületése olyan új tényezők beemelését jelenti a 
tanulási folyamatokba, mint: emóció (érzelem), érzés, érzet (feeling), hangulat,  
affektív stílus, temperamentum; közöttük vannak részleges átfedések.  Ezeket a 
jelenségeket időtartamuk szerint is meg lehet különböztetni egymástól (Oatley 
és Jenkins 2001, idézi Gombos–Bányai–Varga 2009), az érzelmek korlátozott 
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ideig tartanak, pl. pár másodpercig tartó arckifejezések, testi válaszok, a hangulat 
órákig, napokig tarthat, nehéz meghatározni a kezdetét és a végét. Az érzel-
meknek van tárgya, a hangulatoknak nincs, a hangulatunk lehet például vidám 
vagy szomorú. Az érzelmi zavarok hetekig, hónapokig vagy évekig elhúzódhat-
nak, pl. hangulatzavar, depresszió, mánia, szorongás. A félénkség vagy a társas 

szorongásra való hajlam élethosszig is eltarthat.  
Az affektív szféra a fentebb felsorolt érzelmi tényezők mellett magába fog-

lalja az attitűdöket, az érdeklődést, a tanulási motivációt, és a társas viselkedés 
bizonyos elemeivel is átfedést mutat (Józsa, Fejes 2012). Az affektív területek 
előtérbe kerülése kapcsán egyre többen és egyre differenciáltabban foglalkoz-
nak az érzelem és a megismerés közti bonyolult kapcsolattal (Forgas 2000, 
Oatley és Jenkins 2001, Atkinson et al. 2005, idézi Gombos–Bányai–Varga 
2009). 

A pedagógiában is gyakran emlegetik az érzelmek és a motiváció szerepét a 
kompetenciaalapú és az élethosszig tartó nevelés, oktatás kapcsán. Még nem 
jelenthetjük ki, hogy átfogó változásnak lennénk tanúi, azonban számos terüle-
ten hatnak az affektív folyamatok, a pedagógus személyiségén keresztül a diák 
tanulási teljesítményét befolyásoló affektív tényezőkön át. Nézzük meg részle-
teiben is azokat az affektív folyamatokat, amelyek a tanár és diák teljesítményét 
befolyásolják, és amelyek meghatározók lehetnek a tanuló tanulási folyamatait 
illetően is.  

A tanuló azt a tanármodellt követi leginkább, akihez érzelem fűzi, azaz a 
nevelés előfeltétele az affektív kötelék, kötődés. Korai állatkísérletek (Harlow 
1958, Butler 1958, idézi Gombos–Bányai–Varga, 2009) bebizonyították, hogy a 
korai kötődés olyan erős érzelmi kötelék, ami nem csak pillanatnyi szükségle-
tünk, de a későbbi fejlődésre is jelentősen kihat. Humán kísérletek (Ainsworth 
és mtsai. 1978, idézi Gombos–Bányai–Varga 2009) is azt igazolták, hogy a 
gyermek csakis biztonságos környezetben képes tanulni, ismereteket szerezni, 
csakis stabil érzelmi kötelék ad alapot a harmonikus személyiségfejlődésre. Te-
hát a tanulási folyamatot is meghatározza a pedagógus személyisége, az lesz a 
hatékony, aki képes lesz a biztonságos környezet megteremtésére, aki képes 
lesz az érzelmei felvállalására. A szeretet, a kötődés fontossága a nevelésben 
számadatokkal is alátámasztható. A szuggesztív tanár az érzelmeinkre hat leg-
inkább, és igen erős modellt, azonosulási mintát jelent (Kissné 2007, idézi 
Gombos–Bányai–Varga 2009). A negatív szuggesztiós hatás is érvényesülhet, 
pl. pygmalion-effektus. 
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A továbbiakban vizsgáljuk meg, hogy miként hatnak a tanuló affektív folyama-

tai, motivációi, személyiségvonásai a tanulási teljesítményre.  

A hangulat és az érzelmek hatását az észlelésre és figyelemre mutatta ki 
Niedenthal és Setterlund (idézi Gombos–Bányai–Varga 2009). És nem megle-
pő, hogy az érzelmek az emlékezést is befolyásolják, hiszen érzelmi töltésű 
helyzetben többet gondolkodunk és ismételgetünk, és mert az ismételgetés és a 
szervezés javítja a hosszú távú memóriából való információ előhívását. A szo-
rongás, a stressz is befolyásolja az emlékezést, tipikus az a helyzet, amikor a 
kisdiák vagy az egyetemi hallgató vizsgázik, és annak ellenére, hogy sokat ta-
nult, mégsem emlékszik semmire, leblokkol. Holmes (1974, idézi Gombos–
Bányai–Varga 2009, 117. o.) szerint a szorongás negatív gondolatokat szül, 
hogy „nem fogom tudni”, „nem értem”. Ezek a gondolatok megzavarják a ta-
nultak felidézését, azonban vannak olyanok is, akik éppen stresszhelyzetben 
tudnak teljesíteni, és ez minden esetben a személyiségjegyektől függ.  

Érzelmeink (pozitívak, negatívak) befolyásolják ítéletalkotásunkat, döntése-
inket is. A pozitív érzelmek átélése kreatívabbá tesz a problémamegoldásban, a 
döntésben, másrészt viszont elterelhetik a figyelmünket a logikai érvek elemzé-
séről, és hatásuk alatt a józan ítélőképesség veszíthet erejéből. A negatív érzel-
mek segítenek abban, hogy megfontoltabb döntéseket hozzunk, a külvilág in-
formációit jobban figyelembe vegyük az információfeldolgozás során (Forgas 
1991 a, b, idézi Gombos–Bányai–Varga 2009). 

Az érzelmek a megismerés folyamatát is befolyásolják (hogyan gondolkod-
nak az emberek), másrészt a megismerés tartalmát is (mit gondolnak az embe-
rek). 

Meg kell említenünk az érzelmek és a motiváció szerepét is, hiszen az ér-
zelmek és a motívumok szorosan összetartoznak, mindkettő aktiválja és irányít-
ja a viselkedést, a tanulásban legfontosabb motívum a kíváncsiság, valamint a 
tudásvágy, hiszen az új ismeretek megszerzésére irányuló tevékenység pozitív 
érzelmeket vált ki, megelégedettséget okoz, ami további ismeretek megszerzé-
sére motivál. Az unalom mint negatív befolyásoló tényező jelenik meg, hatására 
a kíváncsiság, a motiváció is erejét veszti.  

Összegezve, a fentebb leírtak tükrében, az affektív területek hatása a tanu-
lásban, az abban betöltött pszichikus folyamatok rendszerében nem mellőzen-
dő szempont.  
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Emeljünk ki néhány kutatási eredményt ezen a területen belül. 

A téma önálló kutatási területté válása alig 100 évre tehető, a hazai vizsgála-
tok többsége a tanulási motivációhoz kapcsolódik (Bárkóczy, Putnoky 1967, 
idézi Józsa, Fejes 2012). A Bárkóczy, Putnoky szerzőpáros nevéhez fűződik az 
első átfogó elméleti munka, a nemzetközi szakirodalom tanulásra és motiváció-
ra vonatkozó ismereteinek a szintetizálása. A nyolcvanas évektől Réthy 
Endréné (1988, 1989, 1995, 2001a, 2001b, 2003, 2004, idézi Józsa, Fejes 2012) 
kutatásai meghatározók a motiváció terén, az iskolai tanuláshoz kötődően, a 
90-es évek második felétől kiszélesedett a hazai motivációkutatás, mára már 
számos nemzetközileg is releváns eredményt hoztak a hazai vizsgálatok. 

A tanulók iskolához fűződő viszonyának megismerése érdekében számos 
kutatást végeztek (Veczkó 1986, idézi Józsa, Fejes 2012). Az eredmények sze-
rint az iskolához pozitív attitűddel viszonyuló tanulók aránya csökken az élet-
kor előrehaladtával, különösen az ötödik és hatodik évfolyamon látható jelen-
tős visszaesés. 

A tantárgyi attitűdvizsgálatok kapcsán megemlítjük Józsa és Pap-Szigeti 
(2006, idézi Józsa, Fejes 2012) kutatását, amelyek megerősítették a tantárgyi 
attitűdök csökkenő tendenciáját.  

A legnagyobb volumenű hazai vizsgálat az elsajátítási motiváció életkori 
változásának a feltárására irányult. Az elsajátítási motívumok egy készség, ké-
pesség elsajátítására, begyakorlására késztetnek. A kutatások azt mutatták, hogy 
az elsajátítási motiváció az iskolai évekkel csökken (Molnár 2003, Józsa 2007, 
2009, idézi Józsa, Fejes 2012).  

Ezek után érdemes megemlíteni azokat a változókat, amelyek befolyásolják 
a tanulás affektív tényezőit, mint. pl. a családi háttértényezők, kulturális kü-
lönbségek, az iskolai klíma stb.  

Családi háttértényezők. Napjainkban az érzelmek egyik globális mutatójaként 
a szubjektív jóllétet alkalmazzák, mely pszichológiai, biológiai és szociális té-
nyezők szubjektív értékelését egyaránt magában foglalja (Diener 2000, idézi 
Józsa, Fejes 2012). Az eddigi tanulmányok a szubjektív jóllét egyik eleme, a 
szomatikus és pszichés panaszok gyakorisága esetében találtak összefüggést az 
iskolával kapcsolatos kedvezőtlen attitűddel, valamint az osztálytársak általi ki-
rekesztettséggel (Aszmann 1997, Kökönyei, Aszmann és Szabó 2002, idézi 
Józsa, Fejes 2012). 



Műhely 

 

 48

A pozitív pszichológiai kutatások (az amerikai szakirodalomban több évtizedes 
múltra tekint vissza), arra keresik a választ, hogy miként lehet az iskola világába 
beavatkozni, és jelentős hangsúlyt helyeznek a megelőző (prevenciós) stratégi-
ákra. Ehhez az irányzathoz szorosan kapcsolódik a Csíkszentmihályi (1997, 
idézi Józsa, Fejes 2012) nevével fémjelezhető áramlatélmény (flow), amely te-
vékenységeink örömteli élményekkel kísért átélését biztosítja. Az áramlatélmény 
hazai kutatását segítette elő az Oláh Attila és munkatársai által kifejlesztett 
flow-kérdőív. Felméréseik alapján (Oláh és mtsai. 1999, 2005, idézi Józsa, Fejes 
2012) a magyar fiatalok beszámolói szerint átlagosan az iskolai elfoglaltságok 
32%-a köti le az érdeklődésüket, szerez számukra élvezetet, és optimális mér-
tékben teszik próbára a képességeiket. A legtöbb unalom, szorongás és apátia 
pedig az iskolához fűződik, a legtöbb áramlatélményt tehát az iskolán kívül, 
baráti társaságban élik át. 

Az iskolai klíma. Osztálytermi klíma, osztálytermi kultúra, tanulási környe-
zet, kifejezések, olyan gyűjtőfogalmak, amelyek magukba foglalják az osztályte-
rem pszichológiai, társas, érzelmi, szervezési, vezetési és tárgyi jellemzőit egy-
aránt. 

Szabó (2003, idézi Józsa, Fejes 2012) kutatása alapján kiderül, hogy a maga-
sabb évfolyamokon az iskolai munkát élvezetesnek találó diákok aránya egyre 
alacsonyabb. Egyre kevesebben érzik, hogy az iskolai rendszabályok kialakítá-
sában részt vehetnek, és mind többen érzik nyomasztónak az iskolai feladato-
kat. A 2000-es PISA-mérések egyik fontos üzenete, hogy a tanulók teljesítmé-
nyét erőteljesen befolyásolja iskolájuk családi háttér szerinti összetétele.  

A tanulás önszabályozását is meg kell említenünk, habár nem tartozik az af-
fektív szférába, működésében azonban fontos szerepe van a motiváltságnak.  
Molnár Éva (2002, 2003, idézi Józsa, Fejes 2012) kutatásai kiemelkedők e téren, 
aki szintén a háttérváltozók szerepét is vizsgálta.  A tanulás önszabályozásával 
és motivációival szoros kapcsolatban állnak a tanulói célok. 

 Az elemzett paradigma és a kiemelt kutatások fényében egyértelmű, hogy 
az affektív területeknek jelentős szerepe van az iskolai tanulás eredményességé-
ben.  Ez maga után vonja a kiemelt területek megismerését, elemzését, tudatos 
alakítását, olyan pedagógusi szemléletmód kialakítását, amely képes a tanulási 
folyamat sokrétű elemzésére.  Ez a gondolat egybecseng az előző fejezet végén 
megfogalmazottakkal, hogy a pedagógus szerepe  és feladata a hatékony tanulá-
si környezet, klíma megteremtése, valamint az egyén  önszabályozó motívuma-
inak a feltárása.  
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 A jövőre nézve, az iskolai gyakorlat számára nagy lépést jelentene, ha az 
affektív szféra egyes összetevőit mérni lehetne. Léteznek erre vonatkozó kez-
deményezések, az affektív szféra számítógép-alapú mérési módszerei alkalma-
sak lesznek. Ma még kezdeti fázisról beszélhetünk, azonban az informatika ro-
hamos fejlődésének és a kutatások intenzitásának köszönhetőn pár év alatt az 
iskolai gyakorlat részévé válhatnak (Józsa, Szenczi és Hricsoviny, 2011, idézi 
Józsa, Fejes 2012).  
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