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Bevezető 
 

 

Keresztesi Judit hallgatótársammal egy olyan terület kutatását vállaltuk, amelyben 

mindennapos tevékenységünk által mi magunk is érintettek vagyunk. A tanulás világának 

problematikus jellegét vizsgáltuk, és azt, hogy milyen problémamegoldó stratégiák állnak a 

felsőoktatásban részt vevő hallgatók rendelkezésére. A kutatás idején érvényes hallgatói 

jogviszonyunkon keresztül, a vizsgálandó adatoknak nemcsak feldolgozói, hanem egyben 

közlői is vagyunk, hiszen kikerülhetetlen, hogy abban a közegben, amiben egyetemistákként 

létezünk, ne fogalmazzuk meg véleményünket a körülöttünk és bennünk zajló, a tanulást 

érintő eseményekkel kapcsolatban. 

Kutatási témának a felsőoktatásban részt vevő tanuló felnőttek tanulási problémáit 

választottuk, s lehetséges megoldásokat kerestünk e problémákra. Élő helyzeteket 

vizsgáltunk, melyeket kérdőíves módszerrel tártunk fel, úgy, hogy a kutatás időszakában a 

felsőoktatásban részt vevők körében a tanulási nehézségekre és azok lehetséges megoldási 

lehetőségeire kérdeztünk rá. Az online kérdőívvel – a statisztikai adatokon felül – 13 pontban 

igyekeztünk adatot gyűjteni a tanulási szokásokkal, illetve a tanulás közben felmerülő 

problémákkal kapcsolatban. 

Áttekintettük a témánkat érintő szakirodalmat, ami sokat segített a kérdések 

megfogalmazásában, valamint hipotézisünk felállításában. A válaszok kiértékelésekor 

igyekeztünk megkeresni azok szakirodalmi háttérrel való koherenciáját. 

Mivel egyetemi pármunkáról van szó, annak megszervezése is szót érdemel. A több 

fordulóból álló közös munka kivitelezésére egyrészt személyes találkozás útján került sor, 

másrészt infokommunikációs eszközök alkalmazásával valósítottuk meg azt. Az internet 

használata mindennapossá vált e kutatásban: a dokumentumokat a GoogleDrive alkalmazás 

segítségével szerkesztettük, valamint kihasználtuk a Skype internetes telefon adta 

lehetőségeket. A közös munka gördülékenységéhez nagymértékben hozzájárultak ezek az 

IKT eszközök. 

 

A munkánkat segítő és az azt hátráltató tényezők 

 

Mivel a kutatásunk empirikus részének alapjául szolgáló mintavételt a kérdőíves adatgyűjtés 

módszerével kívántuk megvalósítani, körültekintően kellett eljárnunk a kérdések 

összeállításakor. Ennek megfelelően, nagy figyelemmel dolgoztuk ki a kérdéseket, ügyelve 
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arra, hogy az egymás után következő pontok tartalmi összefüggései akként vezessék a 

válaszadókat, hogy az utolsó kérdésben számunkra megfelelő mennyiségű és minőségű 

választ tudjanak adni. Ennek során volt részünk örömben is, bánatban is. A pozitív élmény az 

volt, hogy hamar, a kitűzött mintaszám fölött érkezett válasz (a kitűzött 15-ös minta helyett 

hamar 40 adatsor érkezett). A negatív tapasztalat pedig akként jelentkezett, hogy az utolsó, a 

számunkra legfontosabb kérdést sokan kikerülték: a válaszadóknak eleinte csak mintegy 29%-

a töltötte ki ezt a mezőt. Ezért kénytelenek voltunk ezt a mezőt az addig kihagyható státuszból 

kötelezően kitöltendőre változtatni. E változtatással elértük célunkat, a 44 válaszadóból már 

összesen 28-an kitöltötték a kifejtős mezőt. A továbbiakban ismét némi csalódást kellett 

tapasztalnunk, ugyanis a fent említett 28 adatból csak 19, számunkra megfelelő válasz 

érkezett. Az adatközlés összességében mégis kielégítő volt, hiszen a hiányos adatszolgáltatás 

ellenére 4 adattal többet gyűjtöttünk az elvárt mennyiségen túl. 

 

A teammé válás nehézségei 

 

Mivel felnőtt tanulóként szerepeltünk ebben a kutatásban, nekünk magunknak is szembe 

kellett néznünk e tanulási folyamat szervezési nehézségeivel. A közös munkát ugyan már a 

feladat kiadásának pillanatában megkezdtük, az időbeosztás azonban többszöri átszervezést 

igényelt. A célok egyeztetése után azonnal hozzáláttunk a kutatási terv elkészítésének. A 

kutatás elméleti részének befejeztével némi passzivitás következett részünkről – ekkor vártuk 

az online adatok beérkezését, ami 13 napot jelentett (ennyi idő telt el az első és utolsó kitöltés 

között). 

 

Az értékelés mozzanatai 

 

A beérkezett adatok matematikai feldolgozására a Microsoft Excel programot használtuk. A 

különböző szempontok szerinti adatfeldolgozást rendre grafikon formájában interpretáltuk. A 

grafikus megjelenítés egyszerűbbé tette számunkra a többdimenziós adathalmaz áttekintését, 

és megkönnyítette a következtetések megfogalmazását. 

 

Összefoglalás 

 

A felnőttek tanulási problémáját vizsgáló társas kutatás számomra érdekes, izgalmas feladat 

volt. Sok új ismeretet szereztem a mozzanatok lépcsőit bejárva, és most jobb rálátással 
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rendelkezem arra, hogyan lehet a nyers adatokból következtetéseket, megállapításokat 

megfogalmazni. Mivel olyan témát választottunk, amelyben én magam is közvetlenül érintett 

vagyok, saját tanulásommal kapcsolatban is használható információkhoz jutottam, s ezt 

különösen nagy értéknek tartom. 

Számomra ez a munka hasznos tevékenységnek bizonyult, mind a témában folytatott 

eddigi vizsgálódások kiegészítéseként, mind saját tudásbázisom bővítése tekintetében. 

 


