
Oktatásszociológiai 

kutatások 



A iskoláztatás előtti oktatás 

- Ókor - iskolák már az 

antik görög és bizánci 

kultúrában is léteztek 

- Középkorban az európai 

oktatás fő célja a latin 

nyelv tanulása, 

változásokat a reneszánsz 

hozott 
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A modern iskolarendszer 
- A modern társadalomban – tömegoktatás - szükséges 

az alapvető képességek megszerzése 

- Franciaországban a kötelező közoktatás bevezetése 

(Napóleon, burzsoá forradalom 1789) 

- 1870 a kötelező oktatás bevezetésének éve Angliában 

és Walesben  

- Oktatási rendszer kialakulása a 19. században  

- Az oktatás a befektetések legfontosabb területe 

Az iskolafejlesztés a 21. század hatékonysági 

reformtörekvéseinek a része. 



Az oktatás társadalmi funkciói  

1. A manifeszt/nyilvánvaló funkciója  

a kummunikatív szimbolikus tudásátadás 

2. A látens/rejtett funkció - az iskolarendszer és a 

társadalmi rétegződés összefüggései  



 
 

A szociológia feladata a társadalmi alrendszerek 
funkcióinak felfedezése ée elemzése. 

- az oktatás a társadalmi normák és értékek 
átvitele a fiatalabb generációra 

- nevelni lehet munkamegosztással és 
szisztematikusan:  

pl. családban primáris szocializáció, 

az iskolában szekundáris szocializáció megy végbe.  

Az iskolai életúttal leheteőséget lát az 
előrejutáshoz – igazságosabb differenciációk 

Emilé Durkheim –  

francia szociológus (1858-1917), funcionalista 

A társadalom egy egységes egész, amelynek alrendszerei vannak:  

kultúra, család, vallás, politika, oktatás... 



Talcott Parsons (1902-1979), 

amerikai szociológus, funkcionalista 

Funkcionalizmus + akcióelmélet = (egyénből 
kiindulva) a társadalmi viszonyok az egyéni 
cselekvők együtthatása 

A cselekvés egymást regulázó 4 alrendszere:  
szervezet, egyén, társadalom, kultúra.  
Kultúra = társadalom közös értékrendje által 

determinált tényező, amely az egyén motívumait és 
akcióit befolyásolja; 

 

Az iskola a társadalom kicsiben - híd a család és a 
társadalom között! 

Mércét mutat az egyénnek, aki alkalmazkodik a 
kihívásokhoz. 

Egyforma lehetőségek? Az esélyek egyenlőtlenek, 
mert a képességek különböznek! 
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Bírálat: A funkcionalisták nem látják az 

egyenlőtlen esélyek újratermelődését  
 - aki esélytelenül lép be az iskolába, úgy is jön ki… 

Okok:  

-Gyakran nem adunk esélyt a tehetségeseknek, 

a képesség nem elég a sikerhez… 

-A díjazás nem mindig motiválja a tanulót 

-A kitűnő iskolai eredmény nem garantál 

sikeres életet, vagy karriert 



Oktatásszociológiai kutatások - 
kultúrantropológia 

     

Az oktatásszociológiai kutatások 

célja szociális szemszögből, 

feltárni a tanulók teljesítményére 

ható tényezőket:  

Az iskolai teljesítmény elsősorban a 

családi szocializáción, 

másodsorban az egyéni 

képességeken múlik. 



Az oktatás kutatások hipotézisei: 

Az iskolarendszer újratermeli a fennálló 

társadalmi egyenlőtlenségeket  

Az iskola nem csökkenti, hanem megerősíti a 

társadalmi rétegek közötti különbségeket 

Magasabbra értékeli az értelmiségi, 

középosztályi családokból származó 

tanulókat, leértékeli a pl. munkásosztály 

vagy az imigránsok gyermekeit.  



A materiális (társadalmi-gazdasági) és a 

szimbolikus (kulturális) osztályhelyzet 

Pierre Bourdieu-i elemzése - empirikus 

társadalomtudós - szubjektivitás és az 

objektivitás viszonya. 

 Bourdieu-t az alapstruktúrák tisztázása 
mellett  

 különösen a finom megkülönböztetések 
érdeklik, amelyek a társadalmi 
osztályokon belül és azok között 
központi szerepet játszanak. 
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Négy „tőketípus" 

 a gazdasági (tulajdonlás, vagyoni állapot),  

 a társadalmi (szociális eredet, familiaritás),  

 a kulturális (iskolai végzettség, nyelvtudás…) 

 a szimbolikus tőke (növekvő jelentőségű a 

modern nyugati társadalmakban, pl. a habitus 

cselekvési, észlelési, érzelmi és gondolati 

sablonjai: tájékozódási-, a morális felelősség-, a 

szakrális iránti vallási érzék, a szép iránti 

esztétikai-, politikai-, üzleti érzék) 



Pierre Bourdieu a kulturális tőke kutatója  

Bourdieu azokat a társadalmi okokat kívánta 

feltárni, amelyek az egyéni képességtől 

függetlenül meghatározzák a jobb és a 

gyengébb teljesítmények valószínűségét az 

eltérő származású hallgatóknál.  

Kérdőíves felmérések alapján térképezték fel a 

hallgatók kulturális intézményeket 

igénybevevő szokásait és a családi  

   előéleteit 
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Különböző rétegekbõl származó egyetemi 
hallgatók válaszai (Bourdieu): 

Az egyetemek nem tudják behozni az 
alacsonyabb társadalmi rétegekből 
származók kulturális hátrányait, mert a 
tanrend tudottnak vesz olyan ismereteket, 
készségeket, amelyek csak a felsőbb 
rétegekből származó hallgatók családi 
szocializációja révén elértek.  

Így a kezdő hátránnyal induló diákok 
esetében, lemaradásuk növekszik az 
egyetemen. 



Coleman-jelentés (USA - 1966)  

Amerikai iskolákban végzett 
felmérés:  

A jobb felszereltségű, 
magasabb színvonalú 
iskolákat a fehérek gyerekei 
élvezhetik.  

 

A szegény és fekete gyerekek 
csak az alacsonyabb 
felszereltségű és színvonalú 
iskolákba járhatnak  



Az iskolaeredményességi kutatások  

Erős összefüggést találtak 

a tanulók társadalmi-

gazdasági háttere és 

eredményessége között, 

de erőteljes összefüggést 

találtak az iskolák 

összetétele és az egyéni 

tanulók teljesítménye 

között is.  



Jelentős eredményességi szempontok: 

1. az iskolai infrastruktúra  

2. az iskolavezetés típusa  

3. a pedagógus értékelése   

4. az eltérő tanulói összetétel 



Ivan Illich kutatásai és elmélete a 

hasznosulásról  

Sok mindent tanítanak egy 

iskolában (az órák hivatalos 

tananyaga), aminek semmi 

köze a társadalmi 

gyakorlathoz.  

Az iskolák a fegyelem és 

parancsolgatás eszközei 

révén a gyerekeket –passzív 

fogyasztásra, azaz a fennálló 

társadalmi rend kritikátlan 

elfogadására nevelik.  



Basil Bernstein a „kidolgozott és 

korlátozott” kódok elmélete  
Basil Bernstein, brit nyelvész könyvében 

kifejlesztett egy társadalmi kódrendszert, 

amit arra használt, hogy osztályozza a 

különböző társadalmi osztályokhoz  tartozó 

nyelvvariáció mintákat.  

A középosztály tagjai egészen másként építik fel 

beszédüket, ún. „kidolgozott kód”, amelyet a 

közép- és felsőosztály használ, hogy az 

oktatásban és az üzleti életben sikereket 

érhessen el. 



Basil Bernstein elmélete szerint a 

korlátozott kód a munkásosztály által 

használt beszédminta, ami csökkenti a 

gyermek iskolai esélyeit: 

 A gyermek csak korlátozott válaszokat kap 

otthon a kérdéseire, s ezért kevésbé tájékozott 

és kevésbé kíváncsi a nagyvilágra, mint a 

kidolgozott  kódot elsajátító gyermek. 

 A gyermek számára problémát okozhat a 

tanításban használt érzelemmentes és 

absztrakt nyelv, valamint az iskolai fegyelem. 



 Oktatásszociológia tantárgy 

 fejlődése 

 
1. fázis: Amerikai Egyesült államok – 1900 

 empirikus kutatások, tanítóiképzők létesítése 

2. fázis: Franciaország – a két világháború között: 

 Emile Durkheim a Bordói Egyetem tanára 

(nevelésszociológia), a 2. v.h. után az iskolarendszer 

elemzése (Pierre Bourdieu, Alen Turen), 

Németországban felülvizsgálják a képzés minőségét, 

de-ideologizálás, gyakorlatias hatékonyság  

3. fázis: Szociológusok Világkongresszusán – 1958, 

 empirikus és szaktudománnyá nyilvánítják 



Oktatásszociológia 

Jugoszláviában/Szerbiába

n 

1. fázis: 60-as évek - empirikus adatfeldolgozás a 
tanárok és diákok szociális eredetéről, társ. 
mobilitás-vizsgálatok (kérdőívezés) 

2. fázis: 70-es évek – oktatás és társadalom 
viszonya, esélyegyenlőség, regionális érdekek 

3. fázis: 80-as évek – külön szaktantárgy bevezetése, 
piacigényes oktatás, oktatási feltételek, 
továbbtanulás kutatása, reformok igénye 

Oktatásszociológia 

Jugoszláviában/Szerbiában 



Az oktatás társadalmi funkciója, az 

oktatásszociológia tárgya: 

 
1. A társadalmi percepció és szocializáció eszköze, 

értékeket és normákat képvisel 

2. Az egyén identitását alapozza meg 

3. Az emberi emancipáció alapját képezi 

4. Mechanizmus, mely az egyének szelekcióját és 

allokációját hivatott elvégezni a társadalomban 

5. Az egyén egyetlen individuális képessége, mely a 

gyakorlatban közösségi értékké formálódik 

6. Az emberi erőforrás ‘reprodukciója’ a társadalom 

jövőbeli szükségleteinek kielégítése céljából 



    Köszönöm a  

      figyelmet! 


