
PIRLS-eredmények az olvasási célok és gyakoriság  
tükrében 

Az olvasóvá nevelés folyamatában a legfontosabb oktatáspolitikai és peda-
gógiai próbatétel megkeresni és hatékonyan alkalmazni azokat a tényezőket, 
amelyek külön-külön vagy együttesen el tudják varázsolni a hat–nyolc éves 
gyerekek képzeletét, be tudják őket vonni az olvasás bűvkörébe. Olyan meg-
oldásokat kell keresni, amelyek döntő szerepet játszhatnak az olvasástanu-
lás kezdetén kialakuló olvasás-gyerek kapcsolatban. Ennek a kapcsolatnak 
a formálásában, a jobb eredmények elérésében továbbra is meghatározó 
szerepe van az élményalapú olvasásnak.

 Erdős Attila, Lak Ágnes Rozina

Bevezetés
Magyarországon utoljára 1995-ben, il-
letve 2003-ban folytattak az olvasási 
szokásokat vizsgáló, teljes körű, orszá-
gos, reprezentatív kutatást. Az elmúlt 
évtizedek kutatási eredményei – kö-
szönhetően az információs és kommuni-
kációs technológia gyors fejlődésének, 
valamint ezzel összefüggésben a társa-
dalmi értékrend átalakulásának – átme-
neti állapotok, ideiglenes perspektívák 
és pillanatnyi helyzetek rögzítésére ösz-
tönöztek, a rövid távú következmények 
átgondolására voltak alkalmasak. A gon-
dolatkísérleteknek, változási jelenségek 
leírásainak, a részterületek kibontásának 
és a részösszefüggések magyarázatának 
pontosabb és hatékonyabb eszköze volt 
a kérdések olyan módon történő felve-
tése, hogy azok – az önkényes kategó-
riaalkotás eszközével élve – specifikusan 
lehatárolt társadalmi csoportokat szólít-
sanak meg. A tudományos érdeklődést, 
a kutatói törekvéseket jelentősen be-
folyásolta, hogy ebben az időszakban 
születtek és nőttek fel a „digitális benn-
szülöttek”, az a „Z generáció”, amely 
gondolkodásában, kapcsolatgazdálko-
dásában, kulturálistermék-fogyasztási 
szo kásaiban jelentősen eltér a szüleitől, 
a korábbi korosztályoktól, és amely tel-
jesen új érintkezési pontokat keresett 
és talált, új viszonyt épített ki a kultúrá-
val, és azt máshol helyezte el az érték-
rendjében.

Ennek ismeretében éreztünk arra 
indíttatást, hogy a korábbiaktól eltérő 

módon, a hazai és nemzetközi közneve-
lési mérések során keletkezett és rendel-
kezésre álló adatbázisok másodelemzé-
sével vizsgáljuk a mérésekbe bevont 
legfiatalabb korosztály olvasási szoká-
sait és az ezeket alakító, hosszú távon 
formáló szociokulturális tényezőket. Az 
olvasáshoz való viszony kialakulása már 
a családból, az otthonról hozott értékek 
és példák mentén elkezdődik, és az is-
kolák 1–4. osztályában stabil, később 
már nehezen megbontható szerkezetté 
formálódik (Vass 2016). Az ezután ész-
lelt, trendekké szerveződő folyamatok-
ra itt kell keresnünk a magyarázatokat.

elemzés
A PIRLS 2016 mérés adatfelvétele or-
szágosan reprezentatív mintán tör-
tént, közel 4600 4. évfolyamos magyar 
tanuló vett benne részt. Az egész 4. 
évfolyamos populációra érvényes 
eredményeket a mérés sajátos mód-
szertanának figyelembevételével hatá-
roztuk meg, vagyis használtuk a tanulói 
súlyozást, a plauzibilis értékeket és a 
jackknife hibabecslést. Az iterációs eljá-
rás megkönnyítése érdekében az SPSS-
parancsfájlok előállításához az IDB 
Analyzert használtuk, ami – több nem-
zetközi mérés mellett – a PIRLS adatbá-
zisainak feldolgozását segítő program.

A teljes PIRLS-teszten elért eredmé-
nyek mellett a tartalmi keret által meg-
határozott részterületek pontszámai 
is elérhetők az adatbázisban. Minden 
feladatot két szempont szerint lehet 
besorolni: az egyik a szövegtípushoz, 
a másik a gondolkodási művelethez 
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Örömmel nyújtjuk át Önnek a Köz-
nevelési Elemzési Jelentések második 
számát. Negyedévente megjelenő 
kiadványunk célja, hogy bemutas-
sa az Oktatási Hivatal Köznevelési 
Elemzési Főosztályán folyó elemzé-
seket, tájékoztassa a szélesebb szak-
mai közvéleményt egy-egy érdekes 
eredményünkről. Ebben a számban 
két tanulmányt szeretnénk Önnel 
megosztani. 

Az első a tanulók olvasási szoká-
sait vizsgáló kutatásunk eredmé-
nyeiből szemezget, amelyben a fi-
atal, 4. évfolyamos tanulók olvasási 
szokásainak, az azokat befolyásoló 
tényezőknek, illetve a szövegértési 
teljesítmény és az olvasási szokások 
közötti kapcsolatnak a vizsgálatához 
a legfrissebb, 2017. február elején 
nyilvánosságra hozott PIRLS 2016 
nemzetközi adatbázist is felhasznál-
juk. A tanulmányban azt vizsgáljuk, 
milyen összefüggés fedezhető fel 
az információszerzés, illetve az él-
ményszerzés céljából történő olvasás 
gyakorisága, valamint a szövegértési 
eredmények között.

A második cikk a félév végi tanul-
mányi eredmények és az Országos 
kompetenciamérésben (OKM) elért 
képességpontok közötti kapcsolatot 
vizsgáló kutatásunk egy eredmé-
nyét mutatja be. Ebből a kutatásból 
az előző lapszámban is megjelentet-
tünk egy tanulmányt, amely a jegyek 
és az OKM-eredmények közötti kap-
csolatot tárta fel. Ezúttal azt vizsgál-
juk, milyen összefüggés található a 
kompetenciamérési eredmények, 
illetve a tanulók jegyeinek változat-
lansága, illetve romlása vagy javulá-
sa között. 

Észrevételeit, visszajelzését szíve-
sen fogadjuk a kozneveles.elemzes@
oh.gov.hu e-mail-címen.
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kapcsolódik. A tanulók kétféle szöveg-
gel találkoztak a tesztfüzetükben: egy 
élményszerzővel és egy információ-
szerzővel, így az is elemezhető, hogy a 
tanulók hogyan teljesítettek ezeken a 
szövegtípusokon.

Az adatbázisok másodelemzése, a 
tanulói, tanári és szülői kérdőívekben 
adott válaszok áttekintése során arra 
törekedtünk, hogy olyan, a nemzetközi 
és hazai felmérési jelentésekben, szak-
tanulmányokban, monográfiákban tett 
megállapításokat is vizsgáljunk, ame-
lyek már a közgondolkodás részévé vál-
tak, közhelynek számítanak. Ezeknek a 
megállapításoknak a helyét, valóság-
tartalmát és igazolhatóságát kerestük a 
PIRLS 2016 mérésbe bevont korcsoport 
esetében. Az egyik ilyen állítás, hogy a 
„Z generáció” esetében az információ-
szerző olvasás fokozatosan előtérbe 
kerül az élményszerző olvasással szem-
ben. A másik megállapítás pedig ebből 
következik: a tanulói eredményességet 
az információszerző olvasás jobban be-
folyásolja, mint az élményszerző olva-
sási cél. A PIRLS 2016 mérésbe bevont 
tanulók válaszai és eredményei nem tá-
masztják alá ezeket a szakirodalomban 
olvasható észrevételeket.

eredmények
Az információszerző és az élményszerző 
olvasási szokásokat vizsgáló kérdésekre 
a gyerekek hasonlóan válaszoltak, az in-
formációszerző tevékenység térnyerése 
ebben a korosztályban nem figyelhető 
meg. A tanulók ugyanolyan rendsze-
rességgel olvasnak utána annak, ami 

érdekli őket (1. ábra), illetve olvasnak sa-
ját szórakozásukra (2. ábra). Elmozdulás 
csak abban az esetben észlelhető, ha a 
rendszeresség kérdését is megvizsgál-
juk: többen olvasnak információszerzés 
céljából napi, illetve havi rendszeres-
séggel, mint élményszerzés céljából, és 
kevesebben vallották azt, hogy szinte 
soha, de ezek a különbségek a százalék-
értékek között hibahatáron belül esnek.

Ha hozzárendeljük a csoportokhoz 
az élményszerző és információszerző 
szövegen elért átlageredményüket, 
akkor kiderül, hogy a magyar tanulók 
minden tanulói csoportban valamivel 
jobb eredményt értek el az előbbi ese-
tében, bár a különbség általában nem 
szignifikáns (1–2. ábra). Az élményszer-
ző olvasás jelentősen erősíti a szöveg-

értési képességeket, míg az információ-
szerző olvasás esetében ez a hatás nem 
egyértelmű. Azoknak az eredménye 
a leggyengébb, akik soha vagy szinte 
sohasem olvasnak információszerzés 
céljából, ugyanakkor nem teljesítettek 
náluk sokkal jobban azok, akik szinte 
mindennap szánnak időt arra, hogy 
utánanézzenek azoknak az informá-
cióknak, amelyek érdeklik őket. A heti 
és havi rendszerességgel információ-
szerzés céljából olvasók egyformán 
teljesítettek, azonban még az informá-
ciószerző szövegeken is szignifikánsan 
jobbak az eredményeik, mint azoknak, 
akik napi szinten teszik ezt (1. ábra).

Mivel a fentiekben a két kérdést 
külön vizsgáltuk, az eddigi adatokból 
nem derül ki, hogy mennyien vannak 
azok a tanulók, akik csak élményszerző 
vagy csak információszerző céllal olvas-
nak, esetleg mindkettő vagy egyik sem 
jellemző rájuk. A tanulók 84,1%-a val-
lotta, hogy legalább havonta olvas a sa-
ját szórakozására és információszerzés 
céljából is, ezért az olvasás gyakorisága 
és célja alapján öt csoportra osztottuk a 
tanulókat a következők szerint:
•	 Hetente mindkét céllal olvas, aki 

mindkét kérdésre azt válaszolta, 
hogy mindennap vagy legalább he-
tente egyszer-kétszer olvas.

•	 Hetente élményszerző céllal ol-
vas, aki mindennap vagy hetente 
egyszer-kétszer olvas a saját kedv-
telésére, és havonta egyszer-kétszer 
vagy soha nem olvas utána annak, 
ami érdekli.

•	 Hetente információszerző céllal 
olvas, aki mindennap vagy hetente 
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egyszer-kétszer utánaolvas annak, 
ami érdekli, és havonta egyszer-
kétszer vagy soha nem olvas a saját 
szórakozására.

•	 Havonta olvas valamilyen céllal, 
aki az egyik kérdésre a havi rend-
szerességet jelölte meg, a másikra 
pedig a havi egy-két alkalmat vagy 
a soha kategóriát.

•	 szinte soha nem olvas, aki mind-
két kérdésre a soha kategóriát jelöl-
te meg.

Ezt a csoportosítást alkalmazva ki-
számoltuk a százalékos eloszlást és a 
PIRLS-eredmények csoportátlagát (3. 
ábra). Az így kapott eredmények még 
hangsúlyosabbá teszik korábbi meg-
állapításunkat: a vizsgált korosztálynál 

az eredményesség egyik legfontosabb 
forrása az élményszerző céllal történő 
olvasás. A heti rendszerességgel olva-
sók közül a túlnyomórészt információ-
gyűjtő tanulókat összehasonlítva az 
élményszerző olvasást előnyben ré-
szesítőkkel a szövegértési teljesítmény 
esetében a képzeletbeli olló látványo-
san megnyílik.

Összefoglalva tehát elmondhatjuk, 
hogy az olvasás céljában jelenleg nincs 
lényeges különbség, közel ugyanany-
nyian és ugyanolyan rendszerességgel 
olvasnak információ- és élményszerzés 
céljából. Az élményszerző olvasás erős 
pozitív kapcsolatot mutat a szövegér-
tési képességekkel, az információszer-
ző olvasás gyakorisága viszont (azon 
túl, hogy a nem olvasók eredményei 

természetesen ez esetben is gyengéb-
bek) nincs kapcsolatban a szövegértési 
képességekkel.
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Kapcsolat a tanulók félév végi jegyei és az OKM-ben 
elért eredményei között II.

 Lak Ágnes Rozina

Bevezetés
Az előző számunkban megjelent tanul-
mányban már beszámoltunk róla, 
hogy a félév végi jegyek és az OKM-
eredmények csupán közepesen erős 
összefüggést mutatnak. Mivel a félév 
végi osztályzatok legfőbb szerepe meg-
mutatni, hogy a tanuló az adott félévre 
előírt követelményeknek milyen mérték-
ben felelt meg, az OKM-eredmények vi-
szont bizonyos alapkészségekről adnak 
visszajelzést, érdekes kérdés, hogy vajon 
időben ezek hogyan változnak egymás-
hoz képest ugyanazon tanuló esetében.

E kérdés megválaszolásához meg-
vizsgáltuk a 2014. évi OKM-ben 6. év-
folyamon, a 2016. évi OKM-ben pedig 
8. évfolyamon tanulók kétéves fejlődé-
sét. Választásunk indoka, hogy a tanu-
lók legtöbbje ezen a két évfolyamon 
ugyanabban az iskolában tanult, így ke-
vésbé érvényesült az iskola- és a tanár-
váltás hatása, mintha a 8. évfolyamról 
10. évfolyamra való fejlődést néznénk. 
Mivel azoknak a tanulóknak az adata-
it elemeztük, akiknek mindkét évben 
ismertük a félév végi jegyét az adott 
tantárgyból, ez 28-29%-os adathiányt 
jelent a 2016-ban 8. évfolyamos tanu-
lókra nézve. 

eredmények
Ha a tanulókat aszerint csoportosítjuk, 
hogy milyen jegyet kaptak 6. évfolya-
mon 2014-ben, majd ehhez képest 8. 
évfolyamon 2016-ban, akkor szinte min-
den korábbi érdemjegy esetén a jegyü-
ket megtartó tanulók vannak a legtöb-
ben (tantárgyanként összesen 56–69%). 
Az egy jegyet javító vagy rontó tanulók 
száma is jelentős (együtt összesen 29–
40%), az összes többi kategória között 
pedig a tanulók 3–5%-a oszlik meg. Pél-
daképpen láthatjuk a matematikajegy 
változását az 1. ábrán, pirossal vannak 
kiemelve a jegyüket megtartó tanulók.

Összevetettük minden korábbi ér-
demjegy esetén az azonos jegyről 
induló, két évvel később pedig egy 
jegyet rontó vagy javító, illetve a je-

http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/wp-content/uploads/structure/CompletePDF/P16-PIRLS-International-Results-in-Reading.pdf 
http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/wp-content/uploads/structure/CompletePDF/P16-PIRLS-International-Results-in-Reading.pdf 
http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/wp-content/uploads/structure/CompletePDF/P16-PIRLS-International-Results-in-Reading.pdf 
http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/wp-content/uploads/structure/CompletePDF/P16-PIRLS-International-Results-in-Reading.pdf 
http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/wp-content/uploads/structure/CompletePDF/P16-PIRLS-International-Results-in-Reading.pdf 


KÖZNEVELÉSI ELEMZÉSI JELENtÉSEK � 2018/1

4

gyüket megtartó tanulók 6. és 8. év-
folyamos átlageredményét (kivéve az 
1-es osztályzathoz tartozó csoportokat, 
amelyek túlságosan kis elemszámúak). 
Két esetet – a matematikaeredmény 
változását a matematikajegy függ-
vényében (2. ábra) és a szövegértés-
eredmény változását a 
magyar nyelvből kapott 
jegy függvényében (3. 
ábra) – grafikonon is be-
mutatunk, de az alábbi 
megállapítások minden 
tantárgy – mérési terü-
let párra igazak. 

Mind az öt vizsgált 
tantárgy esetében azt 
láttuk, hogy az összes 
csoport jelentős átlagos 
fejlődést ért el két év 
alatt mind a két mérési 
területen. Sőt, az azonos 
korábbi jeggyel rendel-
kező tanulók fejlődése 
általában nem különbö-
zik egymástól nagymér-
tékben, viszont minél 
magasabb a kiindulási 
jegy, a fejlődés mérté-
ke annál magasabb. Az 
azonos jegyről indulók 
között a 6. évfolyamos 
átlageredményekben 
jelentős különbségek 
mutatkoznak: a később 
egy jegyet rontó tanu-
lók átlaga mindig a leg-
alacsonyabb, a jegyüket 
megtartóké áll középen, 
és az egy jegyet javítóké 
a legmagasabb. A ha-
sonló mértékű fejlődés 

miatt ezek a különbségek és a sorrend 
megmarad a 8. évfolyamos átlagered-
ményeik között. tehát az ugyanolyan 
korábbi jeggyel rendelkező tanulók kö-
zül az egy jegyet rontók átlagosan gyen-
gébb eredményt értek el az OKM-en 8. 
évfolyamon, mint a jegyüket megtar-

tók, az egy jegyet javítók pedig mindkét 
csoportnál jobban teljesítettek. 

ÖsszefoglAlás
A vizsgált tantárgyak esetén általánosan 
igaz, hogy a tanulók matematikai eszköz-
tudása és szövegértési képessége akkor 
is jelentősen fejlődik 6. évfolyamról 8. 
évfolyamra, ha közben kismértékben in-
gadoznak a jegyeik. Minél magasabb a 6. 
évfolyamos félév végi érdemjegy, annál 
nagyobb fejlődés várható. Figyelemre 
méltó az az összefüggés, hogy a 6. évfo-
lyamon ugyanolyan jegyű tanulók közül 
a 8. évfolyamra egy jegyet rontók lénye-
gesen gyengébb, az egy jegyet javítók 
pedig lényegesen jobb átlageredményű-
ek mindkét évfolyamon, mint a jegyüket 
megtartók. Ezek szerint nagyobb eséllyel 
rontják le a jegyüket két év alatt azok, 
akik 6. évfolyamon az OKM-en gyen-
gébben teljesítettek azonos érdemjegyű 
társaiknál, és valószínűbb, hogy javítanak 
a jegyükön az OKM-en jobb eredményt 
elérők. 
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1. ábra: A tanulók száma a matematikajegy változása szerint 6. évfolyamról 
(2014) 8. évfolyamra (2016)
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2. ábra: A matematika-képességpontok átlaga és standard hibája 6. évfolyamon (2014)  
és 8. évfolyamon (2016) a matematikajegyek változásának függvényében

3. ábra: A szövegértés-képességpontok átlaga és standard hibája  6. évfolyamon (2014) 
és 8. évfolyamon (2016) a magyar nyelvből kapott jegyek változásának függvényében


