
A vlogok szerepe a tanulásban és tudományról szóló 

ismeretek megszerzésében

Az internet szerepe a tudományos ismeretszerzésben
Az internet a legfontosabb információforrás az olyan tudományos kérdések

esetén, mint például a klímaváltozás, vagy az egészségügy (Brossard 2013).

Az amerikaiak 84 százaléka elsősorban online tájékozódik tudományos hírekről

és információkról, míg 31 százalékuk a hagyományos és az online médiából

egyaránt (Su, Akin, Brossard, Scheufele & Xenos 2015). Az interneten belül a

közösségi média játszik egyre fontosabb szerepet a tudományos

informálódásban (Anderson, Brossard & Scheufele2010; Brossard 2013). Egy

amerikai kutatás a tudományos blogok olvasói körében arra jutott, hogy 23

százalék az online hírmédiát (online újság és magazin) 23 százalék a

tudományos folyóiratokat, 12 százalék a blogokat jelölte meg elsődleges

tudományos információforrásként (Jarreau-Porter 2018). A hazai kulturális

közfoglalkoztatottak körében végzett, 3932 felnőtt bevonásával lefolytatott

kutatásunk szerint a tudományról szóló legfontosabb információforrásnak az

internet és a televízió bizonyult (Kenyeres 2019).
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A kérdőívünket kitöltők közül senki nem válaszolta, hogy nem használja a

YouTube-ot tanulási/ismeretszerzési forrásnak. A legkisebb csoportot (12,9%)

azok tették ki, akik ritkán, de használják ilyen célra a videó megosztó oldalt. A

második legkisebb csoportot (19,4%) azok alkották, akik nagyon gyakran

tanulnak vagy informálódnak a YouTube-ról. Őket követik azok, akik időnként

(31,2%), a legnagyobb csoportot pedig (36,6%) azok tették ki, akik gyakran

használják a YouTube-ot tanulásra, ismeretszerzésre.

A tanulási és ismeretszerzési céllal nézett YouTube csatornák (video-

bloggerek csatornái) közül a legtöbben a „Tanulom magam” nevű csatornát

nézték (14 említés), amely általános témákban (főképp életmód, pszichológia,

szociológia, kommunikáció, történelem, neurológia) mutat be ismereteket és

érdekességeket. A második helyen a TED beszédeket tartalmazó YouTube

csatornák állnak (összesen 13 említés). Ezek szintén általános témákról

szólnak, az adott tudományterület egy szakértője tart előadást 15 percben. A

harmadik legtöbbször említett YouTube csatorna Magyarósi Csaba

videóblogja, amely szintén általános témákban tartalmaz ismereteket és

érdekességeket. Leginkább informatika/technika (pl. Apple készülékek), autó-

motor és utazás kapcsán készíti a videóit.

A tutorial videók kapcsán (olyan videó, amely valami konkrét dolog

használatát, működését, elkészítését mutatja meg) a legtöbbet említett téma

az informatika és a technológia volt, valamint ide soroltuk a számítógépes

játékokat is. A második, leggyakrabban említett témakör a tutorial videók

kapcsán a csináld magad-jellegű tevékenységek, a barkácsolás és a

különböző praktikák voltak. A harmadik legnépszerűbb téma pedig a

gasztronómia, amely elsősorban a sütés-főzés gyakorlati fogásait jelentette,

de a sörkóstolás is ide tartozott.

Összességében elmondható, hogy az általunk megkérdezett egyetemisták

túlnyomó többsége (56%) gyakran és nagyon gyakran használja a YouTube-ot

ismeretszerzési és tanulási célokra is. Egy-egy tudományterületben történő

elmélyedés helyett elsősorban az általános ismereteket és érdekességeket

tartalmazó videoblogok bizonyultak a legnépszerűbbeknek. A tutorial

videókból pedig leginkább az informatikával kapcsolatos témákban, a

praktikák/trükkök/barkácsolás területén, valamint a sütés-főzésben kerestek

és találtak azonnal hasznosítható gyakorlati tippeket a megkérdezettek.

Saját kutatás:

A vlogok tanulásban és ismeretszerzésben betöltött szerepét vizsgáló kutatáshoz előkutatást végeztünk. Az önbevalláson alapuló online kérdőívünkben

általánosságban a YouTube, valamint a YouTube-on található videoblogok tanulásban betöltött szerepére kérdeztünk rá. A kérdőívet a Facebookon tettük közzé a

Debreceni Egyetem hallgatóinak csoportjában (DE-Hallgatók). 2020. augusztus végéig 93 résztvevő (elsősorban a Debreceni Egyetem hallgatói) töltötte ki.

Főbb eredményeinkből:

A résztvevők többsége (összesen 56 százalék) gyakran és nagyon gyakran használja a YouTube-ot ismeretszerzési/tanulási forrásnak is. Egyetlen kitöltő sem

nyilatkozott úgy, hogy soha nem használja ilyen céllal. A legnagyobb csoportot (36,6%) azok tették ki, akik gyakran használják tanulásra és ismeretszerzésre a

YouTube-ot. Szinte minden kitöltő megnevezett legalább egy olyan videoblogot, amelyet rendszeresen nézni szokott, ezek közül a leggyakrabban említett a

„Tanulom magam” nevű vlog volt. A turorial videók kapcsán pedig a legtöbbet említett téma az informatika/technika és a számítógépes játékok voltak.

Blogok és videoblogok szerepe
Az internetes ismeretszerzés eszközei a blogok és a videoblogok (vlogok) is. A

blogok mind a laikus közösség, mind az újságírók számára fontos online forrást

jelentenek (Colson 2011), sok esetben olyan információkat és nézőpontokat

közvetítenek, amelyek hiányoznak a hagyományos média tartalmakból, vagy

kiegészítik azokat (Anderson et al. 2010; Johnson et al. 2007; Su et al. 2015).

Vlogok: a blogok videó változatai. Az úgynevezett „User Generated” típusú

tartalom, tehát felhasználó által készített tartalom körébe sorolhatóak. Ezek

saját készítésű kvázi „amatőr” felvételek, amelyek mögött nem áll

professzionális szerkesztőség, de bárki előállíthatja megfelelő technikai

eszközök (kamera és mikrofon) birtokában. Az Ipsos kutatása szerint a 2000-es

évek környékén született generáció médiafogyasztási idejének több mint 30

százalékát ilyen tartalom megtekintése tette ki, amely 35 százalékkal

emlékezetesebbnek bizonyult körükben más tartalmakhoz képest (Ipsos 2014,

idézi Dóbé – Rózsás 2017).
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