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Stéber Andrea 
  

„Sorozatos” tanulás – avagy a sorozatok és az informális 

tanulás lehetősége 
 

A szabadidőben ve gzett informa lis tanula s a legsza mottevőbb e s legsokszí nűbben 

ve gezhető tanula si forma, ebben valo sulhat meg az egye n autono m tanula sa a 

mindennapokban. (Horva th H. 2011: 62) Nem csak az egye n, de az ege sz ta rsadalom 

sza ma ra is fontos a szabadidő hasznos elto lte se, hiszen tanulni, ismereteket szerezni 

nem csak az iskolában, formális keretek között lehet, hanem azon kívül is. 

A Memorandumban az informális tanulást a mindennapi élet természetes velejárójának 

tekintik. A formális és nem formális tanulási formákkal ellentétben az informális tanulás 

nem feltétlenül tudatos tanulás, lehet, hogy maga az egyén sem ismeri fel tuda sa 

bővu le se t. (Forray R. – Juha sz 2008:62–68) Az informa lis tanula sra „ jellemző, hogy nem 

rendszerszerű, struktura latlan, az egye nek kultura lis szolga ltata sok ige nybeve tele, 

társadalmi intézményekben való tevékenység, politikai aktivitás illetve a me dia hata sai 

ko vetkezte ben jutnak u j ismeretekhez”. (To t 2002:179) Az informa lis tanula s „olyan, az 

ege sz e leten a t tarto  folyamat, amely sora n minden egye n a napi tapasztalatain, e s a 

ko rnyezete ben előfordulo  taní to  hata sokon keresztu l, – például a csala dban, a 

szomsze dokkal valo  e rintkeze s e s a to megkommunika cio  re ve n, a munka ban e s a 

ja te kban, a piacon, a ko nyvta rban – elsaja tí t attitűdo ket, e rte keket, ja rtassa gokat e s 

tudást.”(Coombs 1973, idézi: Pordány 2006:29) Mivel informális tanulás kísér minden 

művelőde si teve kenyse get (pl.: te ve ze s, infokommunika cio s rendszerek haszna lata), 

eze rt is fontos vizsga lni a tanula s-művelőde s e s a to megkommunika cio  kapcsolata t. A 

tanulási formák határainak átlépése, érintkezése, a formák keveredése, komplexita sa 

jellemző az informa lis tanula s folyamata ra. Napjainkban a tanula s e s a művelőde s 

elengedhetetlen eszko ze a to megkommunika cio , emellett ta rsadalmunk me diafu ggőve  

vált, életünkben meghatározó szerepet játszanak a tömegtájékoztató eszközök arzenáljai 

(Szabó 2009:370)  

 

 

A média és az informális tanulás kapcsolata 
 

Gerbner 1967-es megfogalmaza sa alapja n a to megkommunika cio  „ta rsadalmi interakcio  

u zeneteken keresztu l”. (ide zi: McQuail 2003:21) Kőva go  szerint „a tömegkommunikáció 

szervezett társadalmi ko zle si folyamat, a kibocsa to  u zenete től fu ggetlenu l le tező 

ta je koztata si lehetőse g rendszere (csatorna ja), amely eszko zei re ve n sok embernek, 

nagy mennyise gű informa cio t juttat el.” (Kőva go  2009:207)  Ha a to megkommunika cio  

funkcióit vizsgáljuk az informa lis tanula ssal o sszefu gge sben, akkor megjelenik az 

ismeretko zle s, a befolya sola s, a nevele s (szocializa cio ), a kapcsolatteremte s e s –
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fenntarta s, a szo rakoztata s e s az időto lte s funkcio ja (Dominick 1990:228–237), 

amelyeket Kőva go  (2009:56) kiege szí ti az infotainment-tel(szórakoztatva tájékozódás) 

és az edutainment-tel(szórakoztatva oktatás), amelyek a modern média funkciói.  A 

médiakutatás egyik legellentmondásosabb és legtöbbet vitatott témaköre az a feltevés, 

hogy a médiának “hatása” van (Stoke 2008:148) A me dia ko zo nse gre gyakorolt 

hata sa val sza mos elme let foglalkozik, ezek ko zu l kettőt emelne k ki. Első a haszna lat e s 

kielégülés-modell, ami korlátozotthatás-elmélet, eszerint: „nem a média használja 

(befolyásolja) az embereket, hanem az emberek haszna lja k a me dia t; nem a me dia 

forma lja a ko zve leme nyt, hanem domina ns mo don a ko zo nse g forma lja a maga 

szu kse gleteire a me dia t.” (Bajomi-La za r 2006:89) A me dia teha t csak korla tozottan 

ke pes befolya solni, mert haszna lata az emberek megle vő elke pzele seihez, attitűdjeihez 

igazodik. A ma sodik modell a performatí v hata s modellje, ami a szelektivita ssal 

(e rdekelt-e a te ma ban) magyara zza meg, hogy a me dia csak megerősí teni vagy 

gyengí teni tudja a ma r megle vő ve leme nyeket. (Bajomi-Lázár 2006:90) A média hatásai 

ma r nagyon kora n, aka r kisgyerekkorto l jelen lehetnek az e letu nkben e s szinte 

e szreve tlenu l va lnak re sze ve . „A me dia hozza ja rul a minket ko ru lvevő vila gro l alkotott 

képünk, és ezáltal önmagunk meghatározásához is.” (Gripsrud 2007:14) Ezt a 

folyamatot akár a szocializációhoz is hasonlíthatnánk. 

 

 

Szocializáció és media 
 

„A me dia rendkí vu l nagy hata ssal van szeme lyes identita sunk forma lo da sa ra.” (McQuail 

2003:19) A freudi pszicholo gia szerint a televí zio ban la thato  pe ldake pekkel valo  

azonosula s, a szu lőkkel valo  elsődleges azonosula sra e pu l. Ez az azonosula s fontos 

szerepet ja tszik abban, hogy a me dia u zenetei hogyan hatnak az egye nre. (McQuail 

2003:23) John Ellis (1999, ide zi: McQuail 2003:34–35) szerint a te ve ne ze s egyfajta 

„identita serősí tő tera pia”. A besze lgetős műsorokon, szappanopera kon, szo rakoztato  

műsorokon keresztu l a televí zio s műsorok szavakba, ma r ismert keretekbe e s minta kba 

o ntik a jelense geket; fogalmakat alkot ra juk, eza ltal ezek a jelense gek ko zelebb keru lnek 

hozza nk e s kezelhetőbbe  va lnak. A szappanopera kban megjelení tett ta rsadalmi 

proble ma k, a me g megbotra nkoza st keltő, vagy e ppen kezelhetetlen betegse gek 

jelenségét is könnyebben elfogadhatóvá, kevésbé idegenné teszi. A televíziós műsor 

o nmaga ban is nagy befolya ssal bí r a ne zőre, a szocializa cio  egy ma sik a gense vel, az 

egye n bara ti ko re vel egyu ttműko de sben fejti ki hata sa t, eze rt jo val hata sosabb lehet a 

befolyása, mint például a családnak vagy az iskolának. (Rosengren 2004:193) 

A közönségkutatás az emberi tapasztalatot helyezi ko ze ppontba e s a me dia ta rsadalmi 

haszna lata val foglalkozik. A me diaszo vegek alapja n jobban vizsga lhato k a me dia hata sai 

e s az, hogy mit nyu jt a me dia az embereknek, milyen műsor tetszik nekik e s mie rt. Az 

egyik korai közönségkutatás célja az volt, hogy kideru ljo n milyen ku lo nbo ző mo dokon 

e rtelmezik az elte rő ha tterű emberek ugyanazt a sorozatot. Az eredme nyek alapja n a 

ne zői bevono da s ke t tí pusa t ku lo nbo ztette k meg: a referencia lisat e s a kritikusat. Az első 
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esetben a ne ző a valo sa ghoz viszonyí tja a la tottakat, ku lo no sen a saja t e lethelyzete nek 

valo sa ga hoz, mí g a ma sodik esetben a ne ző tudata ban van a program konstrua ltsa ga nak, 

amit azuta n kritiza lhat. Jelentős me rte kben fu gg a ne zők saja t ta rsadalmi attitűdjeiktől 

e s helyzetu ktől, hogy hogyan élték meg az adott sorozatrészeket. (Stokes 2008:157-158) 

 

 

A sorozatok a médiafogyasztásban 
 

A tömegkommunikációs eszközök közül az internet térhódítása ellenére még mindig a 

televízió a legszélesebb körben elterjedt médium. 2011-ben több mint 4 millió háztartás 

rendelkezett televíziókészülékkel, ezek 50%-a internettel is (Nielsen Médiakutató 

2011:1), 2013-ban csökkent a tv-s háztartások száma 3,95 millióra, de már 59%-ra nőtt 

az internetes háztartások száma, s nőtt az online, illetve a letöltött médiaterme keket 

fogyaszto k sza ma is  37%-ra. A televí zio  olyan me rte kben va lt az e let re sze ve , hogy 

szinte egyfajta rendszert ad neki. (Silverstone 1994, ide zi: McQuail 2003:32) 2011-ben a 

teljes ne pesse g a tlagosan 4,8 o ra t te ve zett egy nap. A 18–29 e vig terjedő koroszta ly 3,2 

o ra t, mí g a 30–39 e vig terjedő 4,2 o ra t to lto tt a ke pernyő előtt. (Nielsen Me diakutato  

2011:1) 2013-ban a teljes lakosság átlagosan napi 278 percet töltött tévézéssel.  

(Nielsen Médiakutató 2014:2) 

A 2012. februári nézettségi adatok alapja n a teljes lakossa g ege sz napra vonatkozo  

műsorfogyaszta sa szerint a legne zettebb 30 (30) műsorok ko zo tt 7 sorozat volt. A TOP 

30 ma sodik helye n a Bara tok ko zt cí mű magyar gya rta su  sorozat a llt 1 636 362 

ne zővel.(Brandtrend 2013) A 18-59 éves korosztályra vonatkozo  2014 ma rcius első 

hete nek ne zettse gi adatai szerint a legne zettebb 30 műsorbo l 12 sorozat volt, ebben az 

időszakban a Bara tok Ko zt a llt az első helyen. (Brandtrend 2014) Az adatokbo l jo l 

la tszik, hogy a ko nnyed, szo rakoztato  műsorok a legne zettebbek, ezek közül is a 

sorozatok, melyek „nélkül ma már elképzelhetetlen a televízió hazánkban és a 

nagyvilágban”. (Nagy 2005:76) 

 

 

A sorozatok és szerepük 
 

A fenti adatokból látható, hogy a legnézettebb televíziós műsorok a szórakoztató 

műsorok, ezek közül is a sorozatok. Gayer (2005:103-106) osztályozása szerint a 

szórakoztató sorozatok három típusát különbözteti meg. A filmsorozat (series) az, 

amelyben a történet az állandó tényező. Epizódról epizódra ugyanazok a történetsémák 

játszódnak. A szappanoperát a karakterek állandósága jellemzi, részről részre új, előre 

nem látott események következnek be. A nézői élvezet forrása, hogy a szereplők 

viselkedése sejthető, és ez összevethető a néző forgatókönyvével. A sit-comban pedig a 

karakterek és a történések is állandóak. Ugyanazok a szereplők, de kevés a karakter. 

Néhány nagyon erőteljes személyiségtípusról szól, akik nemcsak egy típust képviselnek, 



 

43 

mint a szappanopera figurái, hanem ősképeket testesítenek meg.  

A szappanopera egy család, egy csoport születe se t e s e lete nek fordulata t dolgozza fel. A 

szappanopera a ko ztudat a ltal fenntartott, s azt folytonosan u jratermelő ve gtelen 

to rte net, amelynek szereplői egy adott ko zo sse g sza ma ra reprezentatí v tí pusok 

individualiza lt megjelení tői,  saja t maga ne letu k to rte netei. (Gyo rgy 1992:40) A 

szappanopera knak fontos szerepe volt az otthonle vő ko zo nse g sza ma ra, mert helyekkel 

e s szeme lyekkel teli vila ga a megszokott valo di vila g mellett egy ta rsadalmi kiege szí tő, 

vagyis pótközösségként is funkcionált. (McQuail 2003:195–198) A realista elemek 

melodramatikus elemekkel keverednek, eze rt ba rmi megto rte nhet, ami egy valo s 

e lethelyzetben nem (Antalo czy 2006:143), ettől szo rakoztato  a műfaj. A ne zőkben 

kiva ltott egyre fokozo do  e rzelmek a ltal az e rdeklőde s intenzí vebbe  va lik, e s ha a la tottak 

az ismereteikhez, e rdeklőde su kho z ko zel a llo  te ma t e rintenek, ma ris kognití v e rintettse g 

alakul ki. Ilyenkor elsősorban a kialakult ne zeteket ala ta maszto , megerősí tő informa cio k 

befogada sa a hate kony. (Angelusz 1983:13) A ne zők e rtelmezik a televí zio ban la tottakat, 

ebből indul ki a befogada selemze s hermeneutikai e rtelmeze s-mege rte s megko zelí te se, 

ami azt vizsga lja mi to rte nik akkor, amikor a me diatartalma t maguke va  teszik a ne zők. 

(McQuail 2003:124–125) A műsorokat, a programokat (ige nyeket) az ipar termeli e s 

hata rozza meg, ellenben a terme k u zenete t maga a ko zo nse g. O nmaga ban a program 

csak akkor va lik u zenette , ha azt a ko zo nse g befogadja, viszont ugyanaz a program ma s-

ma s u zenetet tud ko zvetí teni a befogado kto l fu ggően. (Fiske 1987:10) 

 

 

Az empirikus vizsgálat és eredményei 
 

Kutatásomban sorozatok alatt a szórakoztató célú televíziós sorozatokat értettem, így 

idetartoztak Gayer (2005:106) felosztása szerint a szappanoperák is.  

A vizsgálat célcsoportja a 18-40 év közötti fiatal felnőttek, az alkalmazott vizsgálatok 

során ez tovább szűkült a sorozatnéző fiatalokra. A választás oka, hogy ez a korosztály a 

kereskedelmi csatornák és a tömegkommunikáció piacának célcsoportja is, illetve a 

tanulás szempontjából még potenciálisan fogékonyak. 

Kutatásomban azt vizsgáltam, hogy mennyire tudatosan viszonyulnak a sorozatnéző 

fiatal felnőttek az informális tanuláshoz, ez milyen szokásokban, tevékenységekben 

manifesztálódik, és hogyan befolyásolja médiafogyasztásukat. A legfőbb kérdés, hogy 

megjelenhetnek-e a sorozatok az informális tanulás egy terepeként. 

A kutatáshoz sokrétű módszertant alkalmaztam az informális tanulás mérhetőségének 

problematikája miatt. Elsőként egy fókuszcsoportos interjút végeztem, amelyből 

kiderült, hogy a résztvevői kivétel nélkül úgy gondolták fontos „nevelő”, szocializáló 

szerepe van a televíziós műsoroknak a felnőttek életében, bár a médiából való tanulás 

folyamata nehezen azonosítható. A fókuszcsoportos interjú során, illetve a kérdőívben is 

példának hozták a Szomszédok című sorozat nevelő jellegét, illetve a Barátok köztöt, 
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mert valós élethelyzeteket és társadalmi problémákat jelenít meg, amelyből lehet 

tanulni. 

A kutatás második részeként kérdőívezéssel az általános következtetések levonása volt a 

célom a művelődési, médiafogyasztási, illetve informális tanulási szokásokat illetően. Az 

adatfelvétel online önkitöltős módszerrel zajlott, amelynek célcsoportja a sorozatnéző 

fiatal (18-40 év) felnőttek voltak. A kérdéscsoportok a szociodemográfiai adatokra, az 

informális tanulási tevékenységekre, szabadidő eltöltési és médiafogyasztási szokásokra 

vonatkoztak, ezen belül külön kérdéscsoport érintette a sorozatok fogyasztását és az 

azzal kapcsolatos attitűdöket. A minta nagysága 539 fő volt. A nemek elolszlása 210 férfi 

és 329 nő. Végzettség tekintetében megközelítőleg azonos a felsőfokú és középfokú 

végzettséggel rendelkezők száma, és minimális az ennél alalcsonyabb ill. magasabb 

végzettségűeké. A munkaerőpiaci státusz szempontjából is, 47% munkavállaló, 42% 

hallgató és 11% munkanélküli. 

Az eredményekből kiderült, hogy a megkérdezettek 1/3-a hallott az informális 

tanulásról, tevőlegesen ismeri a fogalmát, főbb jellemzőit, ez leginkább a felsőfokú 

végzettségűekre jellemző. Az összes válaszadó több mint fele folytatott informális 

tanulást az elmúlt félévben önmegítélés alapján, illetve rendelkezik olyan érdeklődési 

körrel, amelynek keretében folyamatosan fejlesztik magukat. Ehhez leggyakrabban 

interneten olvasnak, youtube videókat néznek, a tévében szakmai műsorokat vagy a 

témához kapcsolódó újságot olvasnak. A 2004-es informális tanulásra vonatkozó 

felmérése szerint a 15-74 éves lakosság csupán 7%-a tanult informálisan. (KSH 

2004:19) Az emberek többsége ezeket a tevékenységeket nem tartotta tanulásnak, mára 

hétköznapi értelemben is elfogadottabbá vált a médiából való tanulás- ahogy azt 

kutatásom eredményei alapján is látni. Az általam vizsgált minta médiafogyasztását az 

érdeklődés és a napi rutin befolyásolja, nem pedig az informális tanulással kapcsolatos 

attitűd. A felnőttek mindennapjaiban számottevő az informális tanulási alkalmak száma, 

 ezeknek színteret leginkább az elektronikus médiumok adnak, azok közül is az internet. 

A megkérdezettek szabadidős célzattal leggyakrabban a televíziót és az internetet 

sorozatnézésre használják. 

A sorozat alapvetően televíziós termék, de ma már a megkérdezettek többsége online 

csatornákon nézi vagy letölti az internetről. A válaszadók kétharmada rendszeres 

sorozatnéző, általában kilenc sorozatot követnek párhuzamosan. Az összes válaszadót 

tekintve ez a hat sorozatra csökken.  A sorozatokat szórakozásból, kikapcsolódásból 

nézik, a személyiségre gyakorolt hatásukat sem vonják kétségbe. A kutatásban résztvevő 

felnőttek 97%-a úgy véli, lehet tanulni az elektronikus médiumokból és azok 

termékeiből, a sorozatokból. 

Tartalomelemzéssel vizsgáltam egy népszerű hazai napi sorozatot (szappanoperát). A 

tartalomelemzést a Barátok Közt című napi tévésorozaton végeztem, amely 1998-ban 

indult és máig az ország egyik legnézettebb sorozata. A kiválasztás szempontja a magyar 

gyártás és a magas nézettségi mutató volt. A tartalomelemzés  időpontjának kiválasztása 
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véletlenszerű volt, az időintervallum kétszer egy teljes hét egy év elteltével, 2013.02.25 – 

2013.03.01. között (6399-6408. rész) és 2014. 03.03 – 2014.03.07. között (6827-6834. 

rész). A vizsgálat célja az volt, hogy bemutassam a sorozat narratívájában milyen 

gyakorisággal jelenik meg a tanulás, a másik pedig az, hogy megvizsgáljam milyen 

társadalmi jelenségeket, problémákat reprezentálnak az adott epizódokban. Az 

előbbihez kvantitatív, utóbbihoz a kvalitatív tartalomelemzés módszerét használtam. A 

manifeszt tartalom vizsgálatához a főkategória a tanulás volt, amihez az alábbi 

alkategóriákat rendeltem: tanulás, oktatás, tanítás, iskola, suli, egyetem, tanfolyam, 

vizsga, házifeladat, lecke. 

A vizsgálat kvalitatív részéhez nem rendeltem előzetesen kategóriákat, hanem azok a 

vizsgálat közben alakultak ki, hiszen ezek inkább látens tartalomnak tekinthetők. Az 

elemzés ezen része a vizsgálati módszer okán szubjektív eredményeket ad. 

 

1. ábra : Manifeszt tartalom a 2013-as év elemzett epizódjaiban (6399-6408. rész) 

Tartalom Férfi Nő Epizód 

tanulás 1  6406. 

tanulás  1 6403. 

oktatás 1  6404. 

suli  1 6405. 

suli 1  6406. 

suli 1  6408. 

iskola 1  6405. 

(Forrás: saját készítés) 

 

A narratív elemzés eredménye szerint (1. ábra) a 2013-ban vizsgált 10 rész közül 5 

részben fordult elő a tanulás, tehát általánosítva minden 2. részben. Maga a tanulás, mint 

a vizsgált kategória az alkategóriáival összesen 7 alkalommal jelent meg. Ebből két 

alkalommal a tanulás szó hangzott el, egy alkalommal az okítás, egy alkalommal az iskola 

és 3 alkalommal a suli kifejezés, így három alkalommal a tanulás intézményi szinten 

jelent meg a narratívában. Egy esetben formális, munkahelyi tanulási folyamatot 

rögzítettem, konkrétan egy betanulást, amikor az új pincérnőt tanította a régebb óta ott 

dolgozó munkatársa. 

Az informális tanulás is látható volt a képernyőn ebben az időszakban, méghozzá két 

kislány esetében, akik éppen egy televíziós sorozatból próbáltak tanulni, ez csak látens 

tartalomként jelent meg. 
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A vizsgálat második részében (2. ábra), 2014-ben a tanulás kifejezés kétszer fordult elő a 

narratívában, de mint főkategória alkategóriáival együtt 6 alkalommal jelent meg 

különböző módon (lecke, vizsga), 4 alkalommal a tanulás intézményesített formájához 

(iskola, egyetem) kapcsolódóan. 

 

2. ábra : Manifeszt tartalom a 2014-es év elemzett epizódjaiban (6827-6834. rész) 

Tartalom Férfi Nő Epizód 

lecke 2  6829. 

suli  1 6830. 

tanulmány 1  6832. 

tanulás  1 6832. 

vizsga 1 1 6836. 

(Forrás: saját készítés) 

 

Az informális tanulás ebben az időszakban is megjelent, illetve annak eredményére 

történő utalás  két alkalommal, mintegy munkahelyi tanulásként.  

A társadalmi jelenségek, problémák közül legtöbbször a 2013-as epizódokban a 

hűtlenséget, vagyis a megcsalás kérdéskörét lehetett azonosítani az összes részben. Ezt 

követte a börtönből való szökés és bujkálás egy kábítószer üggyel összefüggésben 9 

epizódban. A munkanélküli nők helyzete pedig 3 részben jelent meg. 

A 2014-ben vetített epizódokban legtöbbször, azaz 7 epizódban a családon belüli 

veszekedések játszották a fő szerepet, ezt követte 4-4 részben való megjelenéssel a rossz 

anya-gyerek kapcsolat és a halálos betegség tudatával való szembenézés, a bakancslista 

teljesítése, 3 részben pedig a rákbetegség, illetve annak gyógyítási lehetőségeivel és a 

donorszerzés nehézségével foglalkoztak. Szintén 3-3 részben jelent meg a szegényeknek 

történő adakozás, adománygyűjtés, illetve egy fiatal lány zárdába vonulásának 

elfogadása. A többi figyelmet érdemlő jelenség 2-2 részben szerepelt, ilyen volt a 

kiskamaszok eltűnése és  jármű lopása, a stressz okozta szívinfarktus vagy éppen a 

lakóközösségi normák, szabályok betartásának fontossága.  

A szappanopera klasszikus szerelmi és érzelmi témái között megbújt néhány valóban 

fennálló és nem értékalapú megközelítésű társadalmi probléma is, mint például a 

munkanélküli nők helyzete, a rákbetegséggel való küzdelem vagy éppen a vallás szabad 

gyakorlásának elfogadása, tehát megállapítható, hogy az egy évvel később vizsgált 

epizódok mélyebb tartalmat, társadalmilag fontosabb, kevésbé értékalapú problémákat 

reprezentáltak. 
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Összegzés 
 

A kutatásom eredményei szerint a felnőttek 97%-a szerint lehet tanulni az elektronikus 

médiumokból és azok termékeiből, a sorozatokból is. A fókusz csoportos interjú, a 

kérdőíves adatfelvétel és a tartalomelemzés eredményeiből megállapítható, hogy a 

sorozatok megjelenhetnek az informális tanulás egy terepeként, de ez leginkább a 

mindennapokhoz kapcsolódó, realista elemeket tartalmazó sorozatok esetében igaz.  

A média legfontosabb funkciója, hogy az embereket nyitottabbá, fogékonyabbá teszi a 

befogadásra. A legfontosabb alapfunkciók közé az információátadás, a szórakoztatás, a 

motiválás, az e rte kek ko zvetí te se sorolhato , mert ezek segí tik elő a befogado k 

személyiségének alakulását. (Nagy 2005:25) A média funkcióját tekintve akár a 

társadalmi távolságot is csökkentheti, hata ssal van az emberek e letmo dja ra, az emberi 

kapcsolatokra e s erőteljes viselkedésmintákat is közvetít (Nagy 2005:20) Ezen funkciók 

nagy része a sorozatok, mint médiatermékek fogyasztása által megvalósulhat. 

A társadalmi reprezentációk elmélete szerint egy kevésbé ismert témával kapcsolatban a 

médiából szerzett információkra támaszkodunk, és ezeket az információkat 

beszélgetéseink során tovább is adjuk. Így hozzuk létre bizonyos dolgok társadalmi 

reprezentációit, amelyek képesek a társadalom attitűdjének befolyásolására. (Kupi 

2011:84) Ebből a megfontolásból is érdemes nagyobb jelentőséget tulajdonítani az 

általunk nézett sorozatoknak és az abban megjelent társadalmi problémáknak, vagy az 

akár egyszerűnek tűnő élethelyzeteknek. A művelődés és személyiségformálódás alapja 

a résztvevő egyén kultúraelsajátító aktivitása, amit kiegészít, illetve feltételez egy 

kiváltó, külső társadalmi, környezeti ingerhatás.  (Durkó 1999:24) A média állandó 

informális tanulási környezetet teremt a mindennapjainkban, így akarva vagy 

akaratlanul, de valamilyen formán tanulunk belőle. 
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