
A nyelvtanulási motiváció szocioökonómiai dimenziói

A tanulmányom olyan bevezető kutatás, mely 

feltárja azokat a nyelvtanuláshoz köthető 

motivációs összefüggéseket, amelyek az eltérő 

származású középiskolai tanulókat jellemzik a 

tőkebirtoklás függvényében. A kutatás során két 

különböző szociokulturális hátterű iskola tanulóit 

vizsgáltam, aszerint, hogy milyen motivációkkal 

rendelkeznek az angol nyelv elsajátításával 

kapcsolatban. A  különböző hátrányok elmélyítik 

a társadalmi helyzethez köthető különbségeket. 

Az egyre növekvő oktatáspolitikai elvárások a 

hátrányokat kompenzáló beavatkozások nélkül 

a kevesebb tőketartalékkal rendelkező, 

felsőoktatásban alul reprezentált csoportokat 

még inkább kizárja a felsőoktatási 

továbbtanulásból. A két iskolában kitöltött 

kérdőív alapján vizsgáltam a nyelvtanulási 

motívumokat, választ keresve a családi háttér 

és a nyelvtanulásban való sikeresség 

összefüggéseit, választ keresve arra, hogy a 

különböző szocioökonómiai hátterű diákok 

családjai, milyen tőkéket vonnak be a 

nyelvtanulási sikeresség érdekében.
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Elméleti háttér

A két vizsgálati csoportot egymástól eltérő

szociokulturális háttér jellemzi, hiszen a két vizsgálati

mintába választott intézmény esetében megfigyelhető,

hogy döntően homogén tanulói csoportot készítenek fel

az érettségi megszerzésére. Az egyik iskola tanulói

köre zömében középosztályból, illetve felső-

középosztályból származó családokból érkezik, míg a

másik intézmény esetében az alsóbb társadalmi

osztályokból – nagyrészt iskolázatlan családokból –

kerülnek ki a tanulók. Az összehasonlítás alapját az

adja, hogy mindkét intézmény gimnázium, így kimeneti

rendszere és a rá vonatkozó alaptantervek, kimeneteli

elvárások ugyanazok.

Az egyező iskolatípus önmagában nem jelenti a két

intézmény közötti egyenlőséget, hiszen az egyes

intézményeket meghatározza az is, hogy milyen

minőségű oktatás zajlik bennük (Andor, 2001). A

komparatív eljárásmódot az indokolja, hogy a két

intézmény esetében a mintavételben részt vevő diákok

eltérő szociokulturális háttérrel rendelkeznek, ennek

okán a nyelvtanuláshoz köthető motivációjuk vélhetően

eltér.

Az angol nyelv elsajátítására vonatkoztatva az első

vizsgálati csoport esetében elmondható, hogy

rendelkeznek olyan tőkékkel, melyek elősegítik azt,

hogy a nyelvtanulásban sikereket érjenek el, emellett a

kapcsolati hálójuk megengedi azt, hogy könnyen

jussanak segítséghez, ha iskolai nehézségekkel

néznek szembe. Ezzel szemben a második vizsgálati

csoport tagjai nem rendelkeznek ilyen továbbörökített

tőkefajtákkal, így esetükben beszélhetünk a társdalami

különbségek és a hozzáférési lehetőségek további

elmélyüléséről.

A gazdasági tőke megléte az idegennyelv tanulás

felételeinek biztosításához köthető, hiszen a diákoknak

az önszabályozó tanulás elindítása miatt szükségük

van bizonyos eszközökre. Ezek az eszközök –

elektronikus eszközök, nyelvkönyvek és idegennyelvű

irodalmi művek – hivatottak az önfejlesztés alapját

biztosítani. A család gazdasági háttere szintén

meghatározza azt, hogy milyen lehetőségeik vannak

gyermeküknek az iskolán kívüli korrepetálást és

magántanár fogadását finanszírozni.

Az idegennyelv elsajátítása esetében kialakuló

motiváció egy részről függ a családtagok bíztatásától

és hozzáállásától az idegennyelv tanulással

kapcsolatban. A motivációt érintő élmények

gyerekkorban fejtik ki leginkább hatásukat, de éppen

ebből kifolyólag az egyén későbbi tanulói életére is

kihatással vannak. A szülői hozzáállás és bíztatás

megléte vagy hiánya a motiváció kialakulásának

folyamatában sordöntő lehet, eltekintve azoktól az

esetektől, amikor egy másik családtag, például idősebb

testvér, válik a dominánsabbá az egyén motivációinak

kialakulása során (Noels, 2001:56). A kulturális és

szellemi tőkék tehát szintén sarkalatos pontját alkotják

az idegennyelv tanulásához való viszonyban. A diákok

iskolai teljesítménye kapcsolatban áll a szülők

végzettségének, tudástőkéjüknek és

kulturálistőkéjének meglétével (Reisz, 2000). A

kutatásomban a diákok motivációján és többletenergia

befektetésén keresztül, azok pszichológiai tőke

birtoklását mérem. A pozitív pszichológiai tőke megléte

befolyásolja a vizsgált diákokat nyelvtanulási

sikereikben, illetve a sikereikben való bizakodásban.

(Seligman, 1998) Ezen tőkefajta megléte a

sikerességélmény, jövőbeli tervek és célok esetében

mutatkozik meg a kitöltések alapján. Következtetni

lehet a külső hatás fontosságára a kialakulásánál,

hiszen a támogatottság érzése, a pozitív visszajelzések

olyan mérföldkövek a képességek és fejlesztendő

területek megismerésénél, melyek nélkülözhetetlenek

az egyén pozitív önképének kialakulása során. Ennél a

tőkefajtánál kiemelten fontos az a személy, aki a pozitív

visszacsatolást biztosítani tudja. A tőkehiányban

szenvedő tanulók számára, a családi tudástőke

támogatottság hiánya és a nem biztosított magántanár

miatt csak és kizárólag az iskolában tanító

pedagógusok képesek biztosítani a pozitív

visszajelzésekhez köthető tőkefajtát.

Szakmapolitikai háttér

Szembetűnő tehát, hogy milyen eltérő esélyekkel

indulnak a különböző származású diákok a tanulás

világában, így az angol nyelv tanulásának kapcsán is.

A friss, 2020. január 31-én kiadott Nemzeti Alaptanterv,

az első idegennyelvből változást jelent a korábbi

kimeneteli szintek kapcsán. Az első idegen nyelv

tekintetében a korábban hatályban lévő Alaptanterv a

12. évfolyam végére a KER által meghatározott B1-es

nyelvvizsga szintjét várta el a tanulóktól. Ez a kimeneti

szint egyenértékű a középszintű érettségi vizsga

teljesítésével. (NAT 2012)

A nyelvtanulás és a nyelvvizsga megszerzésének

kérdése nem áll meg az érettségi és a Nemzeti

Alaptanterv szintjén, hanem fontos kérdés a

továbbtanulás esetében, hiszen a nyelvtudás és az

arról megszerzett papír többletpontokhoz juttatja a

felsőoktatási felvételi eljárásban a jelentkező diákokat.

Az egyetemi képzés sikeres teljesítése után a

hallgatókat érintő kérdés a nyelvvizsga megléte, hiszen

mindegyik egyetemi diploma kimeneti feltétele a szak

elvárásaihoz igazodó nyelvvizsga megszerzése. Ennek

hiánya esetén a végzett hallgató diplomája „bent

ragadhat”, nem állítják ki számára a diplomát

(Tájékoztatás a hallgatói szerződések egyes elemeiről,

2012).

A nyelvvizsga megszerzése gyakorlatilag az összes

olyan személyt érinti Magyarországon, aki a

középszintű iskola elvégzése után a felsőoktatásban

kíván továbbtanulni. A különböző szelekciók és

előnyök, amik a nyelvvizsgához köthetők, úgy

gondolom erősítik a társadalmi különbségek újra

termelődését és a társadalmi olló további kinyílását jól

reprezentálja az idegen nyelvek megtanulásához való

hozzáférhetőség.
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