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A MOBILINTERNET HATÁSA
A tanulóink mindennapi élete során ma már életmódbeli változásnak felfogható szerepet tölt be az
éjjel-nappal rendelkezésre álló okostelefon, mely úgy a szociális hálózat fenntartásában, kezelésében,
karbantartásában, mint a gyors információhoz jutásban is kulcsszerepet játszik. Ebben a
tanulmányban, nagyrészt a kontaktórai gondolatébresztőnek köszönhetően, megpróbáltam, anélkül,
hogy különösebb moralizálásokba tévednék – amikor olyan trendeket kárhoztatnak, amiket nem
lehet megváltoztatni, ráadásul kárhoztatástól függetlenül is elmúlnak vagy változnak –, felmérni
ennek a jelenségnek a hatásait a szociális kompetenciákra, pszichoszociális fejlődésre, hátha
tanulságos következtetéseket is levonhatunk a nevelés folyamatára vonatkozóan. Két nyílvánvaló
hatást emeltem ki, az egyik a kommunikáció változása, a másik a szocializáció átalakulása.
1. Kommunikációs hatás
2. Szocializációs hatás

KOMMUNIKÁCIÓS HATÁS

Történeti, vertikális szemlélet
A digitális kommunikációt társadalomtörténeti perspektívába állítva vissza kell nyúlnunk az ún.
elsődleges szóbeliség fogalmához, mely onnan indult, ahol a hangok, rajzok, metakommunikatív
üzenetek (öltözködés, mozgás, egyezményes jelek) megjelentek és a kezdetleges nyelv
áthagyományozása biztosítottá vált. Ez a korszak sokkal tovább tartott, mint a következő és igen
keveset tudhatunk róla, talán a természeti népek érintetlen hagyományait vizsgálva juthatunk
közelebb hozzá, de hagyományörző, közösségteremtő és fenntartó szerepéről nem érdemes
vitatkozni.
Kommunikációfejlődés szempontjából a következő lépés kétségtelenül az egyezményes hangjelek
írásjelekké való megfeleltetése volt, ez adhatott egy alrendszert a kultúrák felvirágzásához, egyrészt a
társadalom szervezését segítő adat(halmaz)ok rögzítése útján, másrészt bonyolultabb ismeretek
rögzítésének az élő szótól való elválasztásával. Az írásbeliség kezdeti korszakában csak az elit fért
hozzá az írástudáshoz, az ő felolvasásuknak, értelmezésüknek voltak kiszolgáltatva a szélesebb
rétegek.
A sokszorosítás vezetett oda, hogy ez a közvetítő szerep előbb gyengült, végül szinte eltűnt, hiszen
aki eljutott az írástudás vágyáig, nagyjából önállóan is megszerezhette hozzá a szükséges
készségeket. Jogos észrevétel a kommunikációs szemszögből az, hogy az írás információs értéke
kötöttsége folytán csökkent, főleg a kezdeti fázisban, nyílván az egyezményesség kialakulása folytán,
de a metakommunikatív jelleg elvesztésével is. Ugyanakkor az irodalom, mint a nyelvi kifejezés egy
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magasabb szintje, sajátos eszközökkel viszi tovább a nyelvnek ezt a kettős jellegét, hogy
információközvetítés mellett érzelmi töltést is ad a szövegnek. Külön érdekesség, hogy a
nyelvcsaládok és nemzeti nyelvek is hogyan vesznek fel karaktert, jellegükben, struktúráikban,
működésükben, miként fejezik a „néplélek” sajátosságait. A „Gutenberg-galaxis” hozta el és
szélesítette ki tehát az ún. másodlagos szóbeliség időszakát.

Horizontális szemlélet
„Az internet sok írott műfajának (chat, e-mail, fórum, blog) és a mobiltelefonos írásbeliségnek, az
SMS-nek a stílusa még tovább lép: tudatosan beszélt nyelvet rögzít (a legkorábbi írott szövegek
valamennyi nyelven ugyanezt tették, de még nem tudatosan).” (5)
Ráadásul az internetes kommunikáció teljes multimédiás arzenáljával már csaknem olyan, mintha
testközelben lennének a beszélgetőpartnerek, és akkor bele se gondoljunk a mesterséges
intelligencia belépésére, amely lassan képes lesz leképezni az emberi kommunikációs modulok nagy
részét, sőt tanul, és viselkedésbeli, érzelmi adekvációt is fel tud használni, akár emberek
befolyásolására, de ne szaladjunk ennyire messzire.
A kommunikációs szokásaink és szükségleteink is megváltoznak. Sokkal több és sokkal többféle
kapcsolatot tarthatunk fel, ugyanis nem kell egymást „mobilizálnunk” (nem kell a számítógép, a
telefon mellett lennünk ahhoz, hogy kommunikálni tudjunk, mert mobiltelefonon szinte bármikor
elérhetők vagyunk). Mindemellett formai szempontból egyre fontosabb az adattengerben a sűrítés, a
lélnyegre törekvés, a kifejezések, jelzések gyorsítása, mint pl. az emojik, amelyek egy-egy kis ábra
segítségével bonyolultabb érzéseinkről is tudósíthatnak.
„...sokkal inkább arról lehet szó, hogy a rendkívüli expresszivitásra törekvő szűkösen szöveges formák
is elménk működésének alapvető vonását juttatják kifejezésre, feltárván gondolkodásunk egy régi-új
integrátorának; gesztusok, képek és szimbólumok alkalmazásának elementáris igényét.”(1)
A mobilelérhetőség a kommunikációs teret is kibővíti, mert ezzel az eszközzel nem vagyunk már
számítógéphez sem kötve, így akár teljesértékű kommunikációs folyamatot is indíthatunk. A nevelési
rendszer nehezen fogadja be ezt a lehetőséget, legfeljebb tilt, tűr, de semmiképp se támogatja azt a
lehetőséget, hogy kedve vagy szükséglete szerint a gyermek kapcsolatba lépjen azzal, akivel éppen
akar. Úgy elgondolkodtam, mit is féltünk? Hogy szétesik a rendszer? Még szabadabban
kommunikálhatnak a tanulók? Mi lenne, ha olyan dolgozatokat szerkesztenénk és olyan
foglalkozásokat tartanánk (tudatosan nem tanórát írtam), ahol a gyermek szabadon használhatja a
rendelkezésre álló kommunikációs teret, legyen az akár digitális? Lehet, hogy egy megfelelő barát
adott szituációban jobban el tudná magyarázni a tudnivalót, mint mi? Pont amikor be kellene
számolni róla? Blaszfémia. A digitális kapcsolatteremtés és ápolás természetéről is főleg
rosszindulatú elemzéseket láttam, miközben úgy a családi kapcsolatot, mint a baráti közeget, társas
szocializációt is nagyon jól stimulálhatja egy szabályozott digitális jelenlét. Persze vannak
rémtörténetek és nyílván vannak szélsőséges helyzetek, amiktől meg kell óvnunk a gyermekeinket,
ugyanakkor az embmeri kapcsolatainak, szocializációs képességeinek a felépítésében, jól használható
eszköz a digitális közösségi tér, amely nemcsak elszigetelhet, de oda is vezethet, hogy sajátos igények
szerint épüljenek ki a szociális kompetenciák.
A kommunikációs eszközök digitális térbe való kiterjedésének van még egy, a szakértők szerint
kiemelt jelentősége, a demokratizálódási folyamatok felerősítése. Mindenféle aktuálpolitikai felhang
nélkül ezzel kapcsolatban a szociológiának és a politológiának lehetnek aggályai, és legrosszabb
rémálmai, egészen Orwell utópiájáig, mertha egy hatalomkoncentrátum kezébe kerülnek „fékek és
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ellensúlyok” nélkül a digitális befolyásolás eszközei, és anyagi, emberi kontroll nélkül használhatja
azokat, kritikusnál nagyobb szintű kár érheti a demokráciát, pláne, ha ez a képződmény a politikai
aktivitás alsó szintjein nem is elkötelezett semmiféle demokratikus alapjogban. És itt a gondolkodás
struktúrájának befolyásolásáról van szó, ami sokkal veszélyesebb „játékszer”, mert nincs természetes
kontrollja. De nem szeretnék ebbe se belegondolni, se belemélyedni jobban.
„Az információs demokrácia kialakítása ebben az estben az informálás és az informálódás
esélyegyenlőségre törekvését jelenti.” (1)
Vissztérve az elméletre, valóban az esélyegyenlőség meglehetősen elméleti, mert értelmezési keret
nélkül az adatok elérése és közvetítése is csak üres gesztus, de hamis értelmezési képletekkel
operálni éppúgy antidemokratikus erdményt ér el a demokratikusnak hitt feltételeken túl. A modern
társadalom minden tagjának vagy fogalmazzunk megengedőbben, egyre több tagjának kellene
megtanulnia a „tudásforgalomban” kontextualizálni az adott információt és ez alapján helyes és
tárgyilagos véleményt vagy ahhoz egyre közelítőbbet kialakítani, vagy legfőképpen erre törrekedni.
Ennek felépítése a tudás alapú társadalom és az információs társadalom szimbiózisában képzelhető
el.
A könnyen elérhetően halmozódó adatokkal kapcsolatos viselkedésünkben döntő, hogy a
robbanásszerű adatbőség közepette mi lesz számunkra adathalmazból információvá, mit integrálunk
személyes tudássá. Mennyire sodródunk, mennyit veszítünk ezen integráló képességünkből, illetve az
új közegben mennyiben őrizzük, fejlesztjük és alakítjuk meglévő tudásunk komponáló erejét. Nem
csak a kérdés mögötti döntően szocializációs tény, hanem annak aszimmetriái lehetnek érdekesek.
(uo.)
Ezek az aszimmetriák a vonzódásaink, értékválasztásaink a megjelenő szociális mintáinkban. De az
említett integráló képesség olyan struktúrát feltételez a gondolkodásunkban, mely megvéd a
manipulatív befolyásoló információktól és ezt kétségtelenül tanítani és tanulni kell, sőt, folyamatosan
fejleszteni.
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SZOCIALIZÁCIÓS HATÁS

Már hangsúlyoztam, hogy a jelenlegi mobil információs eszközök adatformáit a gyakori
közvélekedéssel ellentétben semmiképpen sem tekinthetjük "redukált Internet"-nek, hanem nagyon
is önálló adatformákként kell tekintenünk. (1)
A szakemberek egy részének véleménye szerint a zsebben hordott világ, az okostelefon
tulajdonképpen redukált internetelérés, azonban mások ennek ellentmondanak, és én is arra hajlok,
hogy egy új és forradalmi kommunikációs platform elterjedéséről beszélünk, és ahogy egy évtizede
még nem is nagyon tudtuk, merre mozdul a mobilvilág, ma se igazán megjósolható, hogy a
mobileszközök technikailag milyen irányba mozdulnak, bár a kivetítés, az okosszemüveg tűnik
kézenfekvő megoldásnak az érintésnélküli gesztusfelismerő kombinálásával. A szocializációs szerepe
azonban kétségtelenül abba az emberi igiénybe oltva folytatódik tovább, hogy egyre magasabb
szinten szerveződünk, egyre több hálózatban akarunk tevékenyen jelen lenni, ezzel párhuzamosan a
digitális kommunikációnkat egyre modulárisabbá, egyre sematikusabbá kell tennünk, ami nem jelenti
föltétlenül a kommunikáció elszegényesedését, csak a fizikailag elérhető keret hasznosságrra
törekvő, hatékony kitöltését.
Gyakran olvasunk ma is a digitális tudásszerzéstől félő, annak zavaró hatását hangsúlyozó, az iskolai
szocialozációból legszívesebben száműző elavult hozzáállást:
„A tanóra megtartása a pedagógusoktól nem csupán a tananyag közvetítése vagy a diákok
munkájának szervezése terén igényel folyamatos erőfeszítést, hanem a tanárnak állandóan ügyelnie
kell mindenfajta zavaró tényező kizárására. Ezek egy része szabályokkal megoldható – például a
mobiltelefon órai használatának szankcionálása.” (2)
Nem üldözni kellene a digitális világ eszközeit, hanem integrálni, egyre jobban bevonni a tanuló
tudáskonstrukciójának az alakításába. Azért is időszerű feltenni ezeket a kérdéseket, mert a
számítógéphasználatot is felváltja bizonyos értelemben az okostelefon és a mobilinternet, tehát
éppen ehhez kellene alkalmazkodni tudni.
A szocializációs terek és a technikai eszközök fejlődésének mátrixában sokféle minta kialakul, a
szakértők megosztott állásponton vannak, abban a tekintetben, hogy hol milyen hatást ismerjenek el,
amellett, hogy a fejlődést nem lehet megállítani. Az aggályok központjában a túlzott használat, az
addikciós veszély áll, lent idézett legrissebb amerikai kutatás is ezzel foglalkozik. Alábbi felsorolásban
számbavettem néhány különösen érzékeny szocializációs területet.
- Beilleszkedés, szocializáció
A közösségi hálózatokban való aktivitás egyik jó előkészítője lehet a szocializációnak, amennyiben
hatások, reakciók feldolgozásával, kiismerésével segíti a gyerekeket. A kapcsolattartásra és építésre
új lehetőségek nyílnak, és bizonyos értelmeben szegényebb lehetőségekkel rendelkezik, aki ezekben
nincs jelen.
- Családi beágyazottság
A közösségi hálózatokban általában unokatestvérek, akár az egész nagy család benne van, sokszor
saját csoportokat hoznak létre családi céllal, ami megkönnyyíti a családi beágyazottságot, és olyan
információkkal szolgál, amelyek sokkal személyesebbek is lehetnek, mint egy telefonhívás vagy egy
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családi ünnep rövid és reprezentatív kerete. Szűkebben ugyanakkor konfliktusokat is okozhatnak a
családi életben a függőségig fokozott technikai kötődés.
- Fantázia
A készen kapott képekről, annak fantáziaszegényítő hatásáról szívesen írnak a szakértők, de
bocsánat, én nem vagyok azért annyira biztos, hogy ez mennyire mérhető, a fantázia sokkal
bonyolultabban működik annál, minthogy azt feltételezzük, hogy bizonyos készen kapott vizuális
sémák mindenkire egyformán hatnának. Elképzelhető, hogy a fantáziát más szintre sarkallja ez a
tömény dömping. Vagy akár védekezésre. És az ingerküszöb megemelkedésével fölveszi a megfelelő
állapotot ahhoz, hogy megfelelően működjön a gondolkodás struktúrájában. A másik, hogy a
kárhoztatott képernyőbámulás egyre visszaszorulóban van. A zsebben hordott világ egyenrangúan
vet be szöveges, képi és multimédiás hatásokat, de a képernyő lecsökkent, így nincs olyan hatása az
agyra, vagy nem olyan hatása van, mint a nagy tévé képernyőknek.
- Elidegenedés
Én arról vagyok meggyőződve és ez a tapasztalatom, hogy a gyerekek többsége megtalálja magának
azt az egészséges szociális értelmű aktivitást, amit a közösségi média feltételei között ideálisan segíti
a szociális képességek fejlődését. Szélsőséges esetekben és ez se ritka, de leginkább más természetű
pszichoszociális zavarokhoz kapcsolódva tűnik föl, akár addiktivitás is felépülhet. Ide tartozik a fent is
említett friss kutatás:
"The behavioral addiction of smartphone use begins forming neurological connections in the brain in
ways similar to how opioid addiction is experienced by people taking Oxycontin for pain relief -gradually," Peper explained. (6)
Erik Pepernek, a San Francisco State University kutatójának kutatásai szerint az okostelefonhasználat
eljuthat egy függőségi viszony kialakulásához, ami hasonló neurológiai kapcsolódásokat hoz létre az
agyban, mint a ma divatos Oxycontin nevű fájdalomcsillapító, amiben az opioid vegyület váltja ki
ugyanezt az addiktív hatást.
- Költségek, anyagi lehetőségek
Figyelembe kell azt is venni, hogy a szegényebb családok kiszorulnak ennek a virtuálisan épülő
világnak a peremére, ahol a divat és a fölösleges üzleti átverések és csalások is jelen vannak, bár el
kell mondani, hogy a wifi hálózatok kiépülésével, támogatásokkal, részletfizetési megoldásokkal még
egy szerényebb anyagi körülmények között élő családnak se elérhetetlen az otthoni internet és a
bizonyos mértékig a mobilinternet sem, természetesen csak akkor, ha a szülőkban van ilyen irányú
késztetés.
Végül egy sokatmondó ábra Herczegh Judittól arról, hogyan veszi körbe és milyen törésvonalak
mentén szerveződik a digitális szocializáció az információs társadalomban:
„Az információs társadalom korszakában olyan új eszközök jelentek meg (elsődlegesen az internet és
a mobiltelefon), amelyek megváltoztatják a szocializációs folyamatok terét, kiterjesztik azt egy a
valós világgal párhuzamosan megjelenő virtuális világba. Új szerepek, újfajta kommunikáció, új
kulturális mintázatok jelennek meg és várnak elsajátításra a hálózati társadalomban, amelyben az
információ kezelése, terjesztése, birtoklása az elsőszámú szervezőelv. Az egyén társadalmi élete,
társas kapcsolatai megkettőződnek és leképeződnek az internet és számítógép világában.
Kijelenthetjük, hogy a mostani generáció már részben virtuális térben identifikálódik (Tari 2010).
Bronfenbrenner (1979) általunk átalakított modellje tökéletesen mintázza a mostani társadalmi
korszak változásait és hatásmechanizmusait.” (4)
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