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Absztrakt  

Az utóbbi évtizedekben számos hazai és nemzetközi tanulmány számolt be a tanulók ének-

zenéhez fűződő negatív attitűdjéről (Janurik, 2007, 2008, 2009a, 2009b; L. Nagy, 2003; 

Mizener, 1994). Míg a külföldi – különösen az angol anyanyelvű − országok elsősorban a 

zenei lemorzsolódás problémájával (Lehman, 1985; Sloboda, 2001), addig hazánk az ének-

zene órák színvonalának és kedveltségének negatív visszajelzéseivel küzdenek (Gönczy, 

1992, 1993, 2008 2009; S. Szabó, 2007; Szőnyi, 2010). Valamennyi hazai és nemzetközi 

tanulmány kimutatta, hogy az ének-zene az iskolai tantárgyak rendszerében az egyik 

legkevésbé kedvelt tantárgyak közé sorolható (Ross, 1992, 1995; Ross & Kamba; 1997; 

Stavrou; 2006; Csíkos; 2012). 

Jelen tanulmány célja, hogy megvizsgálja milyen az iskolai és iskolán kívüli zenei nevelés 

megítélése a tanulók körében. A vizsgálatban 500 általános iskolás tanuló zenetanuláshoz, 

zenehallgatáshoz és az iskolai ének-zene órákhoz fűződő attitűdjét vizsgáltuk. A kutatásban 

résztvevő tanulók egy része zenetagozatos, más része általános tantervű osztályba járó tanuló 

volt.  

A kutatás eredményei összhangban állnak az előzetes tantárgyi attitűdvizsgálatok 

következtetéseivel. Az eredmények alátámasztották, hogy az ének-zene továbbra is az egyik 

legkevésbé kedvelt iskolai tantárgy. Bár az első évfolyamos tanulók pozitív zenei attitűddel 

kezdik az iskolát, azonban már a második osztálytól kezdve drasztikus csökkenés figyelhető 

meg a tanulók ének-zenéhez fűződő attitűdjében, amely a felső tagozatba lépést követően 

tovább erősödik. A vizsgálatban a lányok pozitívabb zenei attitűdöt és érdeklődést mutatnak 

az ének-zene órák és a hangszertanulás iránt, mint a fiúk (Levene-féle F-próba = 1,05; p = 

0,305; t (493) = 5,18; p < 0,001). Ennek ellenére a legtöbb tanuló az órák monotonitásáról 

számol be, helytelenítve az oktatás minőségét. 

A különböző zenei stílusok iránti attitűdvizsgálat kimutatta, hogy bár a zenetagozatos tanulók 

szignifikánsan jobban kedvelik a népzenét és a komolyzenét, mint az általános tantervű 

tanulók, ugyanakkor a zenei stílusok összesített vizsgálata alapján a legtöbb tanuló az operett 

és az opera mellett az énekórákon tanult népzenét tartja a legkevésbé kedvelt zenei stílusnak, 

míg fokozott érdeklődést mutatnak a filmzene, a pop és a rock zenei stílusok iránt. 

A jelen kutatás eredményei összefoglalva kijelenthető, hogy a zenetanulás negatív 

megítéléséért felelős okok feltárására további kutatásokra van szükség. 
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