
PIRLS-eredmények és az olvasási szokások – 
a pedagógus szerepe

 Erdős Attila, Lak Ágnes Rozina

Bevezetés
A 4. évfolyamos tanulók olvasási szo-
kásait a tanulók PIRLS-méréseken el-
ért teljesítményén, az így keletkezett 
adatbázisok másodelemzésén és a mé-
réshez kapcsolódó háttérkérdőíveken 
keresztül vizsgáló tanulmányunkból a 
Köznevelési Elemzési Jelentések 2018/1. 
és 2018/2. számában már közöltünk 
néhány, a nemzetközi és hazai szak-
irodalom megállapításaira is reflektáló 
kutatási eredményt. A közzétett ered-
mények az olvasási cél és gyakoriság, 
illetve az olvasással töltött idő mértéke, 
a tanulók olvasás iránti szeretete és a 
nemzetközi mérésen elért teljesítmé-
nye között kimutatható összefüggések-
re hívták fel a figyelmet.

Ebben az írásunkban az iskolai kör-
nyezetet, azon belül a pedagógusok 
szerepét vizsgáljuk oly módon, hogy az 

iskolai tevékenységek milyen formában 
befolyásolják a tanulók olvasás iránti 
szeretetét, és milyen hatással vannak a 
PIRLS-méréseken mutatott tanulói tel-
jesítményekre.

eredmények
Gyakorlatilag az 1960-as évek köze-
pétől (Mándi Péter 1964-es országos 
felmérését követően) napjainkig tartó 
vita folyik arról, hogy mi az, ami esztéti-
kai-irodalmi szempontból értéknek te-
kinthető, ezekkel az értékekkel milyen 
életkorban és milyen formában kell a 
tanulóknak találkozniuk, és ezeknek 
az értékeknek a közvetítésében mek-
kora szerepet kell vállalniuk az úgyne-
vezett kötelező olvasmányoknak. Ez 
a vita az elmúlt évtizedekben ritkán 
jutott nyugvópontra, egyes korszaka-
iban sajátos lenyomatai keletkeztek 
(például az 1990-es évek végén a rövi-
dített, kivonatos kötelező olvasmányo-

kat tartalmazó könyvek, olvasónaplók 
megjelenése a könyvpiacon), míg a 
társadalmi változások, a technológiai 
fejlődés és a gyakran globális kulturális 
jelenségek újabb és újabb impulzusok-
kal látták el a vitázó feleket. Legutóbb 
a Harry Potter-jelenség (J. K. Rowling 
szeptológiájának sikere) mutatott rá, 
hogy nem kizárólag terjedelmi okokra 
vagy időmérleg-problémákra vezethe-
tők vissza az olvasási szokások terén 
már gyermekkorban is tapasztalt ne-
gatív jelenségek: az olvasás mennyisé-
gének és intenzitásának csökkenése, 
a könyvektől való elfordulás. Sokkal 
fontosabb befolyásoló ereje van annak, 
hogy egy-egy szerző és műve meny-
nyire képes megragadni az olvasói 
képzeletet, egyszerűbben fogalmazva: 
a korosztályi érdeklődés sajátosságait 
figyelembe véve mennyire tud érdekes 
lenni.

A pedagógus ebben az esetben 
olyan közvetítő médium, akinek a te-
vékenysége abban vizsgálható, ho-
gyan tudja felkelteni és fenntartani 
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Örömmel nyújtjuk át Önöknek a Köznevelési Elemzési Je-
lentések 2018/3. számát. Kiadványunk célja, hogy ízelítőt 
nyújtson abból a gazdag kutatási anyagból, amely az Ok-
tatási Hivatal köznevelési adatgyűjtésein alapul, és amely 
segíthet a köznevelési rendszer jellemzőinek és összefüg-
géseinek mélyebb megértésében.
A Köznevelési Elemzési Jelentések aktuális számában két 
olyan kutatás részeredményeit mutatjuk be, amelyekről 
már volt szó korábbi számainkban is. A kisiskoláskori olva-
sási szokásokról és azok szövegértési teljesítménnyel való 
kapcsolatáról a KEJ 2018/1. és 2. számában, a 2010/2011-es 
tanévben negyedikes tanulók tanulmányi előmeneteléről 
a 2018/2. lapszámban olvashattak. 
A 2016. évi PIRLS-felmérés adatain alapuló, a tanulók ol-
vasási szokásait vizsgáló kutatásunkból ezúttal azokat 
az adatokat mutatjuk be, amelyek a tanítók olvasással, az 
olvasnivalók megbeszélésével kapcsolatos irányító te-
vékenységének az olvasás szeretetére és a szövegértési 
eredményekre gyakorolt hatását vizsgálják. Az adatok rá-

mutatnak, hogy a tanárnak az olvasási szokások kialakítá-
sával kapcsolatos szerepvállalása, a megfelelő olvasnivaló 
ajánlása, az olvasottak iránt mutatott érdeklődése és az 
olvasási élmények megbeszélése fontos tényező lehet a 
tanulók rendszeres olvasóvá nevelésében és szövegértési 
képességeik fejlesztésében.
A 2010/2011-es tanévben negyedikes tanulók további ta-
nulmányi előmenetelének vizsgálatából ezúttal a szöveg-
értési és matematikai képességek fejlődését emeltük ki 
a tanulók családi hátterének és a középfokon választott 
képzési formának a figyelembevételével. Az eredményeink 
arra utalnak, hogy a későbbi képzési formák közötti ered-
ménykülönbségek már a 4. évfolyamon is megmutatkoz-
nak. A képzési forma választásában a tanulói teljesítmény 
és a családi háttér egyaránt szerepet játszik. A különböző 
képzési formákat választók szövegértés- és matematika-
eredményei között a különbség a 4. és 8. évfolyam között 
végig inkább csökkenő vagy állandó mértékű, a középisko-
la megkezdése után, a 8. és 10. évfolyam között azonban, 
főként a szakközépiskolások további lemaradása miatt, nö-
vekszik.
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a gyerekek olvasás útján szerezhető 
élmények iránti érdeklődését akkor, 
amikor ez gyakorlatukká válik. A PIRLS-
adatbázisok elemzéséből kiderül, hogy 
a pedagógusok 59%-a saját belátása 
és véleménye alapján legalább az órák 
felében olyan olvasmányt ad a gye-
rekeknek, ami érdekli őket. Ennek 
a megállapításnak a kétirányúsítását 
jelenti a tanulók azonos kérdésben 
megfogalmazott véleményével való 
összevetés: a diákoktól kapott vála-
szok alátámasztják a pedagógusok ál-
tal adott válaszokat. Az eltérő irányból 
érkező, egymást megerősítő vélemé-
nyek elsősorban azért fontosak, mert 
az olvasás szeretetét egyértelműen 
befolyásolja az, hogy a tanár milyen 
olvasnivalót ad a tanulóknak: minél 
érdekesebb olvasnivalót kapnak, 
annál magasabb az olvasás szerete-
te indexük (1. ábra). Az erre vonatkozó 
kérdésre adott válaszok alapján képzett 
tanulócsoportok között az index átlaga 
szignifikáns mértékű (majdnem félszó-
rásnyi) különbséget mutat.

Az olvasás mindenkor egy sajátos, 
mással alig pótolható szellemi tréning, 
amely számos ponton és összefüggés-
ben – az általunk vizsgált életkorban 
pedig feltétlenül – a személyiség fej-
lődésének és formálódásának egyik 
legfontosabb eszköze. Az olvasás aktív 
tevékenység, amely megdolgoztatja 
a fantáziát, erősíti a gondolkodás gya-
korlatát, a kreativitás fejlesztésének 

forrása. Minden elolvasott mese, tör-
ténet vagy könyv hozzájárul a világ 
pontosabb észleléséhez, az árnyalatok 
felismeréséhez, alternatívákban való 
gondolkodásra ösztönöz, ami elenged-
hetetlen az úgynevezett hálós gondol-
kodáshoz, vagyis a bonyolult szellemi 
feladatok megoldásához. Mindennek 
kiteljesítését jelentik azok a pedagógi-
ai gyakorlatok, feldolgozási eljárások, 

amelyek különböző formában arra tö-
rekednek, hogy a tanulók olvasás út-
ján szerzett élményei megszólaljanak, 
önálló tanulói vélemények formálód-
janak belőlük, amelyeket megosztanak 
egymással, ha szükséges, ütköztetnek, 
de mindenképpen diszkurzív módon 
dolgoznak fel.

A PIRLS-adatbázisok másodelemzé-
se nyomán kijelenthető: a tanórai vagy 
a tanórákon kívüli feldolgozási eljárá-
sok a pedagógiai praxisban kitüntetett 
szerepet töltenek be, mert a tanulók 
jobban szeretnek olvasni, ha úgy 
érzik, a tanáruk bátorítja őket arra, 
hogy megosszák gondolataikat ar-
ról, amit olvastak (2. ábra). Az erre 
irányuló kérdésre adott tanulói vála-
szokhoz rendelhető tanulócsoportok 
indexátlagai között látható különbsé-
gek mind szignifikánsak. Az olvasás 
szeretetére az is pozitív hatással 
van, ha a tanár a tanórán kérdezi 
meg, hogy a tanulók miről olvastak. 
Az olvasás szeretete index átlagértékei 
mérsékelt emelkedést mutatnak annak 
függvényében, hogy milyen rendsze-
resen beszélhetnek a tanulók az órán 
arról, amiről olvastak. A heti és havi 
rendszeresség esetén nincs lényeges 
különbség az olvasás szeretetében, de 
a napi szintű beszélgetés esetén az in-
dex értéke szignifikánsan magasabb, 
ahol pedig ez szinte teljesen hiányzik, 
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2. ábra: Az olvasás szeretete index átlaga és a csoportszázalék attól függően, 
hogy a tanulók szerint mennyire bátorítja őket a tanáruk arra, hogy mondják el  
a gondolataikat arról, amiről olvastak (átlag és standard hiba) 

Forrás: PIRLS 2016 International Database

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól.

Forrás: PIRLS 2016 International Database

Megjegyzés: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól.
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a TIMSS&PIRLS 2011 eredményeinek kapcsolata  
a középiskolai továbbhaladással és eredményességgel 

 Balázsi Ildikó

Bevezetés
A Köznevelési Elemzési Jelentések előző 
számában már foglalkoztunk a 2011-
ben 4. évfolyamos tanulók középiskolai 
továbbhaladásával annyiban, hogy 2017. 
június 1-ig a tanulók milyen arányban 
kezdték meg középfokú tanulmányai-

kat, milyen arányban tanultak tovább 
a különböző képzési formákban, és 
milyen arányban ismételtek évet, vagy 
morzsolódtak le a magyar köznevelési 
rendszerből. Jelen cikkünkben az ott 
bemutatott, több forrásból származó 
adatbázist felhasználva azt vizsgáljuk, 
hogy a tanulók tIMSS&PIRLS 2011-ben 
elért matematikai és szövegértési ered-

ményei milyen összefüggést mutatnak, 
milyen kapcsolatban vannak a tanulók 
későbbi, az Országos kompetenciamé-
résben (OKM) elért eredményeivel és 
középfokú továbbtanulásával. 

A 4. évfolyAmos eredmények 
és A közéPfokú iskolA kéPzési 
formájA
A magyar köznevelési rendszer kö-
zépfokú képzési formái eltérő igényű 
és képességszintű tanulócsoportokat 

ott szignifikánsan gyengébb. A taná-
rok 46%-a napi rendszerességgel 
megbeszéli a tanulókkal, hogy miről 
olvastak, 10%-uk viszont soha.

 Az IKt eszközök fejlődésének követ-
keztében a digitális világ a társadalom 
egyre mélyebb szöveteibe hatol le, a tár-
sadalom egyre szélesebb területeit há-
lózza be, és válik működésének és mű-
ködtetésének meghatározó elemévé. Az 
információs társadalom korában – bizo-
nyos határok között – az egységes alap-
műveltség fontossága relativizálódik, 
miközben a tanulói érdeklődés, az 
egyéni képességek és jártasságok 
hangsúlyosabbá tétele, a személyes ér-
tékek kiemelése és az ezek segítségével 
megvalósuló motiválás olyan hajtóerő 
marad, amely nagyságrendekkel haté-
konyabbá tudja tenni az oktatást. Ez az 
elmozdulás a differenciálás kérdésének 
irányába mutat. A PIRLS háttérkérdő-
íveinek felhasználásával a differenciá-
lás kérdése csak a módszer esetében 
vizsgálható, a tartalmi differenciálásra 
és a differenciálás eszközeire nem lehet 
kitérni. A módszerek eltérő megválasz-
tását a tanulók PIRLS-teljesítményével 
és a tanulók olvasási magabiztossá-
gával összevetve két megállapítást te-
hetünk: egyrészről az a tény, hogy a 
pedagógus a tanulóknak az egyéni 
olvasási készségeiknek megfelelő 
olvasnivalót ad, a tanulók olvasási 
magabiztosságára semmilyen ha-
tással nincs, másrészről a tanulók 
Pirls-teljesítményére gyakorolt ha-
tása nem egyértelmű (3. ábra).

 összegzés
A szocializáció során az érték- és szo-
kásrend kialakításában, az azokhoz 
való alkalmazkodás és az azok alapján 
történő orientálódás elsajátításában, 
és ennek egyik részeként az olvasási, 

könyv- és könyvtárhasználati szokások 
kialakításában a legfontosabb szerepet 
a család, az otthoni környezet, a szülői 
példamutatás játssza. Ennek a szerep-
nek a hatóköre túlmutat önmagán, 
és érezteti szekunder hatását minden 
olyan esetben is, amikor a szülőkön 
mint közvetítőkön keresztül, az ő se-
gítségükkel kerül a tanuló a művelődés 
intézményesült formáival kapcsolatba.

A másik nagy értékadó és értékköz-
vetítő intézmény az iskola. Nem egy-
szerűen feladatából adódóan, hogy az 
olvasás és írás világába bevezeti a gye-
rekeket, hanem azért is, mert az írott 
irodalom szerepe a modern élménytár-
sadalmakban átalakult, és az átalaku-
lás negatív hatásainak ellensúlyaként 

olyan értékválasztások és -elkötelezett-
ségek megjelenési helye lett, amely a 
tartós értékek meglétét erősíti.

A tanári szerepvállalás fontossága az 
általunk vizsgált adatbázis alapján is jól 
megragadható. A tanári magyarázatok 
mellett az is fontos, hogy az életkori sa-
játosságok figyelembevételével a tanár 
segítséget adjon a könyvek kiválasztá-
sában. Még fontosabb a tanár részéről 
az a figyelem és érdeklődés, amely nem 
kizárólag az olvasmány tartalmi eleme-
ire, hanem az azokból, azokról született 
tanulói vélemények diszkurzív feldolgo-
zására irányul, valamint annak a célnak 
a megfogalmazása, hogy a tanóra ne 
csak a gondolatok születésének, hanem 
megosztásának is helyszíne legyen.
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Forrás: PIRLS 2016 International Database

Megjegyzések: A kerekítés miatt a százalékértékek összege eltérhet a 100%-tól. 

A kérdésre csupán a tanulók 1,3%-a jelölte meg a „Soha” kategóriát, az eredményeik pedig 
túlságosan szóródnak (a standard hiba értéke 35,7), ezért az ő átlageredményüket nem 
közöljük.
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szolgálnak ki. Az OKM követéses adat-
bázisai is alátámasztják azt az egyálta-
lán nem meglepő jelenséget, hogy a 
különböző képzési formákban tovább-
tanulók szövegértési és matematikai 
képességei már 6. évfolyamon is jelen-
tős mértékben különböznek (Szabó et 
al. 2018). A gimnáziumban továbbta-
nulók érik el átlagosan a legjobb, míg 
a szakközépiskolában továbbtanulók a 
leggyengébb eredményeket, a különb-
ség a két csoport átlageredményében 
már 6. évfolyamon is több mint egy 
szórásnyi mindkét mért területen. 

E kutatás kereteiben a tanulói ké-
pességek és a képzési forma közötti 
kapcsolat vizsgálata két irányban is 
kiterjeszthető: egyrészt a 4. évfolyam 
eredményadatait beemelve vizsgálhat-
juk, hogy az első iskolaszakasz végé-
re kialakult teljesítménykülönbségek 
milyen kapcsolatban állnak a későbbi 
iskolaválasztással. Másrészt az adatbá-
zisok összekapcsolásával azonosítani 
tudtuk a 4. évfolyam után lemorzso-
lódó, a köznevelési rendszerből kieső 
tanulói csoportot, így az ő eredményei-
ket is meg tudjuk vizsgálni.

Elsőként azt vizsgáltuk meg, hogy a 
tanulók 4. évfolyamos eredményei mi-
lyen kapcsolatban állnak a 2017. június 
1-jén érvényes képzési formájukkal (1. 
ábra). A várakozásoknak megfelelően 
az egyes képzési formákban a tanu-
lók teljesítményeloszlása markánsan 
különbözik: a legmagasabb eredmé-
nyeket a később gimnáziumban to-
vábbtanulók, a legalacsonyabb ered-

ményeket a tanulók 9%-át tömörítő, 
többszörösen évismétlő, egyéb okból 
lemaradó vagy már teljesen lemorzso-
lódott csoport érte el a 4. évfolyamon. 
A legkisebb különbséget ez utóbbi 
csoport és a szakközépiskolák tanulói-
nak eredménye között tapasztalhatjuk, 
de az átlageredmények közötti eltérés 
ebben az esetben is szignifikáns mind 
a három tudásterületen. A későbbi 
gimnazisták és szakközépiskolások át-
lageredményei közötti különbség már 
4. évfolyamon is jelentős, a magyar 
tanulók eredményei szórásának kb. 
1,3-szorosa a matematika és a termé-

szettudomány, 1,5-szöröse a szövegér-
tés területén.

A különböző képzési formák válasz-
tásának a 4. évfolyamos teljesítmény-
nyel való összefüggését jól szemlélteti 
az is, ha összevetjük a tIMSS&PIRLS-ben 
gyenge és jó eredményt elért tanu-
lók továbbtanulási profilját. Ehhez a 
tIMSS&PIRLS 2011 képességszintje-
it használtuk fel (Balázsi et al. 2012a; 
2012b). Két tanulócsoportot emeltünk 
ki: azokat a tanulókat, akik a matemati-
ka, természettudomány és szövegértés 
területek legalább egyikén még az ala-
csony képességszintet sem érték el (ők 
a teljes 4. évfolyamos populáció 14%-át 
teszik ki), illetve azokat a tanulókat, akik 
legalább egy mérési területen elérték a 
legmagasabb, kiváló képességszintet (a 
tanulók 16%-a). 

A két tanulócsoport későbbi képzési 
forma szerinti megoszlása erősen kü-
lönbözik (1. táblázat). A gyenge ered-
ményt elért tanulók 28%-a morzsoló-
dik le vagy marad le legalább két évvel 
társaitól a 4. évfolyamot követő hat év-
ben, 49%-uk szakközépiskolában tanul 
tovább, míg az érettségit adó képzési 
formákban összesen 24%-uk folytatja 
tanulmányait. Ezzel szemben a leg-
alább egy területen kiváló eredményű 
tanulóknak csak 1,4%-a található a jog-
viszonnyal nem rendelkező vagy még 
általános iskolában tanuló csoportban, 
és a szakközépiskolai képzési formát is 
kevesebb mint 2%-uk választotta. Je-
lentős többségük (77%) gimnáziumban 

1. ábra: A 2010/2011-es tanévben 4. osztályos tanulók eredményei a 
timss&Pirls-vizsgálatban a későbbi, 2017. június 1-i képzési forma szerinti 
bontásban

Forrás: tIMSS&PIRLS 2011 Joint International Database; Köznevelési Információs Rendszer

A tanuló  
tIMSS&PIRLS 
2011-es  
képességszintje

A tanulók aránya (%) a különböző képzési formákban 

Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola
Általános iskola 

vagy nincs 
jogviszonya

Legalább egy  
eredmény az alacsony 
képességszintet  
sem éri el

8,8% (1,86) 14,8% (1,92) 48,7% (2,83) 27,7% (2,51)

Legalább egy  
eredmény eléri  
a kiváló  
képességszintet

76,9% (2,07) 19,9% (1,97) 1,8% (0,69) 1,4% (0,48)

A két tanulócsoport 
adott képzési  
formában való  
továbbtanulásának  
esélyhányadosa

0,11 0,75 26,80 19,27

1. táblázat: A timss&Pirls-vizsgálatban a matematika, természettudomány 
és szövegértés területek legalább egyikén alacsony alatti, illetve kiváló ké-
pességszintű eredményt elért tanulók képzési formája 2017. június 1-jén

Forrás: tIMSS&PIRLS 2011 Joint International Database; Köznevelési Információs Rendszer

Megjegyzés: Az arányok mögött zárójelben feltüntettük az értékek standard hibáját is.
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tanul tovább. Az adatok azt mutatják, 
hogy a 4. évfolyamon gyenge képessé-
gekkel rendelkező tanulóknak 27-szer 
nagyobb az esélyük a szakközépiskolai 
képzési formára, és 20-szor nagyobb 
az esélyük arra, hogy idő előtt képzett-
ség nélkül elhagyják a magyar közne-
velési rendszert, mint a már ekkor jó 
eredményt elérő társaiknak, míg arra, 
hogy végül gimnáziumban tanuljanak 
tovább, a kiváló eredményt elért társa-
ikhoz képest 9-szer kisebb esélyük van.

A csAládi Háttér szerePe 
A továBBtAnulási utAk 
AlAkulásáBAn
A PIRLS&tIMSS-vizsgálatok eredmé-
nyei azt bizonyítják, hogy a tanulók 
családi körülményei, szociális, gazdasá-
gi és kulturális háttere már 4. évfolya-
mon is erős kapcsolatban áll a tanulók 
képességeivel mind a három mért te-
rületen (Balázsi et al. 2012b). Korábbi 
kutatások arról is beszámoltak már, 
hogy a tanulók iskolaválasztása erős 
kapcsolatban áll családi hátterükkel és 
tanulmányi eredményeikkel is (Lannert 
2003; Schumann 2010), a család helyze-
te és a tanuló eredményessége együtt 
alakítja a család iskolaválasztási straté-
giáját. A családi háttér értékeléséhez 
jelen tanulmányban a tIMSS&PIRLS 
2011 otthoni tanulást segítő erőfor-
rások indexét (OtSE-index; bővebben 
lásd Balázsi et al. 2012b: 105) használ-
tuk, amely a szülők iskolai végzettsége, 
munkaerőpiaci helyzete, a könyvek és 
gyermekkönyvek száma, valamint az 
internetkapcsolat és saját szoba meg-
léte alapján jellemzi a tanulók otthoni 
tanulási környezetét. 

Az OtSE-index szerinti négy negyed-
be osztva a tanulókat vizsgálhatjuk, 
hogy milyen az összefüggés az egyes 
negyedekbe eső tanulók eredményei 
és későbbi képzési formái között (2. 
ábra). Az elemzés egyrészt megerősíti 
azokat a korábbi kutatási eredménye-
ket, amelyek a családi háttér iskolavá-
lasztást befolyásoló hatását igazolták: 
minél magasabb OtSE-negyedbe tar-
tozik a tanuló, annál nagyobb esély-
lyel választja az érettségit adó képzési 
formákat és ezeken belül is a gimná-
ziumot. A legfelső negyedben alig ta-
lálunk olyan tanulót, aki szakközépis-
kolában tanulna vagy lemorzsolódott, 
leszakadt volna. Másrészt azt is láthat-
juk, hogy az azonos OtSE-negyedbe 
tartozó tanulók esetében a tanuló 4. 

évfolyamos matematikaeredményei 
(de igaz ez a természettudományra és 
a szövegértésre is) összefüggenek a ké-
sőbbi képzési formára vonatkozó dön-
téssel. Minél jobb eredményt ért el a 
tanuló a tIMSS matematikatesztjén, an-
nál nagyobb eséllyel tanul később ma-
gasabb végzettséget adó képzési for-
mában. Az is megállapítható, hogy az 
alacsonyabb OtSE-kategóriák tanulói 
sokkal nagyobb eséllyel morzsolódnak 
le, vagy ismételnek legalább két évet a 
4. évfolyam utáni hat tanévben, mint 
a magasabb kategóriákba tartozók: a 
legalsó negyedben körülbelül minden 
5. tanuló, a második negyedben min-
den 17. tanuló, a harmadik negyedben 
minden 25., és a legmagasabb negyed-
ben körülbelül minden 50 tanulóból 
egy esik ebbe a kategóriába.

 
A tAnulók kéPességeinek 
fejlődése
Mind a tIMSS&PIRLS 2011, mind az OKM 
vizsgálja a tanulók szövegértési és ma-
tematikai képességeit, így az adatbázi-
saink összekapcsolásával a 4. és 10. év-
folyam között közvetve vizsgálhatjuk a 
tanulócsoportok közötti, e képességek 
fejlődésében mutatkozó különbsége-

ket. Azért csak közvetve, mert a két mé-
rés tartalmi keretei és skálái különböz-
nek, így a fejlődés abszolút mértéke a 4. 
és a 6. évfolyam között nem állapítható 
meg, a fejlődés különbségei azonban 
vizsgálhatók. Ehhez a négy mérés ered-
ményeit oly módon standardizáltuk, 
hogy a rendes ütemben haladó, így a 
10. évfolyamot 2017-ben végző tanulók 
(a referenciacsoport) átlageredménye 
minden mérésben 0, szórása minden 
mérésben 1 legyen. A skálák ilyen mó-
dosításával az egyes tanulócsoportok-
ról nem tudjuk ugyan megmondani, 
hogy mennyivel lettek jobbak a mate-
matikai, illetve szövegértési képessé-
geik, de azt láthatjuk, hogy a referen-
ciacsoport fejlődéséhez viszonyítva 
az ő fejlődésük kisebb, hasonló vagy 
nagyobb mértékű volt (3. ábra), amit 
az ábráinkon a magasabb évfolyamhoz 
tartozó rendre kisebb, hasonló vagy 
nagyobb érték mutat. A 6. és 10. évfo-
lyam közötti eredményekről emellett 
tudjuk, hogy a szövegértés területén a 
referenciacsoport szórása gyakorlatilag 
megegyezik a három évfolyamon, a 
matematika területén 6. és 8. évfolya-
mon azonos, 10. évfolyamra pedig kis-
mértékben (14%-kal) nő a szórás. A 6. és 

2. ábra: A 2010/2011-es tanévben 4. osztályos tanulók eredményei a 
timss&Pirls- vizsgálatban az otthoni tanulást segítő erőforrások és a ké-
sőbbi, 2017. június 1-i képzési forma szerinti bontásban 

Forrás: tIMSS&PIRLS 2011 Joint International Database; Köznevelési Információs Rendszer

Megjegyzések: A körök területe arányos a tanulócsoportnak a teljes populációhoz viszo-
nyított nagyságával. A legmagasabb OtSE-negyedbe tartozó, szakközépiskolában tanuló, 
illetve általános iskolában tanuló vagy jogviszonnyal nem rendelkező tanulók aránya 1% 
alatti, ezért matematika-átlageredményük nem becsülhető megbízhatóan.

Az ábrázolt átlageredmények standard hibája 2,8 (a legnagyobb tanulószámú csoport 
esetében) és 13,8 (a legkisebb tanulószámú csoport esetében) között mozog.
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10. évfolyam között szövegértésből, a 
6. és 8. évfolyam között matematikából 
változatlan standardizált átlagérték azt 
jelenti, hogy a vizsgált csoport átlag-
eredménye számszerűleg hozzávető-
legesen ugyanannyit változott, mint a 
referenciacsoporté, a 3. ábra bal oldali, 
matematikaeredményeket bemutató 
részén pedig a 8. és 10. évfolyam közötti 
vízszintes vonalak enyhén széttartó tel-
jesítményeket takarnak.

A matematika és szövegértés terü-
letére is az jellemző, hogy a legtöbb 
tanulócsoport referenciacsoporthoz vi-
szonyított helyzete alig változik a 4. és 
10. évfolyam között (ezt a 3. ábrán közel 

vízszintes vonalak jelzik). Ahogyan már 
a 4. évfolyamos eredmények összeve-
tésénél is látható, a gimnazisták és a 
jobb otthoni tanulást segítő erőforrá-
sok indexszel rendelkező tanulók jobb 
eredményeket érnek el, mint a szak-
gimnazista és szakközépiskolás, illetve 
a gyengébb családi hátterű tanulók. A 
matematika területén megfigyelhető, 
hogy a 6. és 8. évfolyamon valamivel 
kisebbek az átlagok közötti relatív (a 
referenciacsoport szórásához viszonyí-
tott) különbségek a csoportok között, 
mint 4. évfolyamon. Ennek két lehetsé-
ges okát látjuk: egyrészt az adatok utal-
hatnak arra, hogy a magyar köznevelési 

rendszer 5. és 6. évfolyamos matemati-
kaoktatása képes a hátrányos helyzetű 
és gyenge eredményű tanulók bizonyos 
fokú felzárkóztatására, másrészt oka le-
het a csoportok közötti különbségek 
csökkenésének a tIMSS és az OKM ma-
tematikatesztjeinek kicsit eltérő tartal-
ma is: a tIMSS a tankönyvi tartalmakhoz 
hasonlóbb matematikatesztjében talán 
eleve nagyobbak a csoportok közötti 
különbségek, mint az OKM alkalmazás-
képes tudást mérő tesztjein. Ez utóbbi 
magyarázat mellett szól egyrészt, hogy 
a 6. és 8. évfolyam között, amelyekben 
a matematikaoktatás hasonló, és a ta-
nárok is többnyire ugyanazok, mint a 4. 

3. ábra: különböző tanulócsoportok standardizált átlageredményei 4. és 10. évfolyam között

Forrás: tIMSS&PIRLS 2011 Joint International Database; Köznevelési Információs Rendszer; OKM tanulói adatbázisok 2012–2017

Megjegyzések: A mérési eredményeket lineáris transzformációval úgy alakítottuk, hogy a 4. és 10. évfolyam között rendes ütemben haladó 
tanulók átlageredménye minden évben 0, eredményeik szórása minden évben 1 legyen.

Az ábrázolt átlageredmények számításánál figyelmen kívül hagytuk azokat a tanulókat, akiknek valamelyik mérési eredménye hiány-
zott (kivéve a 10., illetve a 8. évfolyam eredményét a 10., illetve a 8. évfolyamot el nem érő tanulócsoportoknál). A számítások során a 
tIMSS&PIRLS 2011 súlyait és hibaszámítási eljárásait alkalmaztuk.

Az ábra a tanulók előrehaladásának üteme, 2017. június 1-jén érvényes képzési formája és OtSE-indexe szerinti minden olyan tanulócso-
portot tartalmaz, amelyben a mind a négy mérésben eredménnyel rendelkező tanulók aránya a tIMSS&PIRLS 2011 teljes tanulói populá-
ciójához viszonyítva meghaladta a 2%-ot. Az ennél kisebb tanulócsoportok nem szerepelnek az ábrán az átlageredmény számításának 
megbízhatatlansága miatt. A tanulócsoportok (hiányzókat is tartalmazó) arányát a 2. táblázat tartalmazza.
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és 6. évfolyam között, a különbségcsök-
kenés nem folytatódik, másrészt, hogy 
a szövegértés területén, ahol a két teszt 
tartalma jobban megfelel egymásnak, 
ilyen csökkenés nem tapasztalható. Az 
okok pontos feltárása további kutatá-
sok tárgya lehet.

A különböző OtSE-negyedekhez 
tar tozó tanulók eredményei közötti kü-
lönbség két szempontból is nő a maga-
sabb évfolyamok felé haladva. Az ala-
csonyabb OtSE-negyedekhez tartozó 
tanulók nagyobb eséllyel maradnak le 
legalább egy évvel a 4. és 10. évfolyam 
között: míg az alsó OtSE-negyedhez tar-
tozó tanulók csaknem fele évet ismétel, 
vagy lemorzsolódik 10. évfolyamra, a 
felső OtSE-negyedhez tartozó tanulók 
esetében a lemaradás csupán a tanulók 
7%-át érinti (2. táblázat). Ugyanakkor 
még azoknak a tanulóknak az eseté-
ben is, akik rendes ütemben haladnak, 
az alsó és a felső negyedhez tartozók 
közötti relatív eredménykülönbség szö-
vegértésből 4. és 10. évfolyam között, 
matematikából 6. és 10. évfolyam között 
növekszik.

A matematika és a szövegértés terü-
letén is megfigyelhető emellett, hogy 
a 10. évfolyamra, leginkább a szakkö-
zépiskolás tanulók átlageredményei-
ben bekövetkezett relatív csökkenés 
miatt, nőnek a tanulócsoportok közötti 
különbségek. Míg a 8. évfolyamig a 
később szakközépiskolában tovább-
tanulók relatív eredményei hasonló 

mértékben maradnak el a referencia-
csoportéitól (kivéve a 4. évfolyamos 
matematikaeredményeket), a 8. és 10. 
évfolyam közötti fejlődésük jóval gyen-
gébb, így az átlaghoz képest a lemara-
dásuk a szövegértés és a matematikai 
eszköztudás területén is növekszik. Ez 
az amúgy is gyenge, a referenciacso-
porthoz viszonyítva már 4. évfolyamon 
is körülbelül egy szórásnyival rosszabb 
matematikai eszköztudású és szöveg-
értési képességű tanulócsoport későb-
bi boldogulási esélyeit tovább gyengíti. 

összegzés
A tIMSS&PIRLS 2011 felmérésben részt 
vevő tanulók további tanulói életútjának 
követésével jelen tanulmányunkban azt 
mutattuk be, milyen összefüggés van 
a tanulók 4. évfolyamos matematikai, 
természettudományi és szövegértési 
képességei és a tanulók későbbi képzési 
formája, illetve az otthoni tanulást segí-
tő erőforrások minősége között. A ma-
tematika és a szövegértés területén azt 
is vizsgáltuk, hogy hogyan alakulnak a 
tanulók képességei a 4. és 10. évfolyam 
között. Eredményeink a korábbi kutatási 
eredményekkel összhangban igazolják, 
hogy a családi háttér már 4. évfolya-
mon is erősen meghatározza a tanulók 
eredményeit, és hogy a családi háttér 
és az eredményesség is befolyásolja, 
hogy a tanuló milyen képzési formában 
folytatja középfokú tanulmányait. A ta-
nulók fejlődéséről elmondható, hogy a 

különböző családi hátterű tanulócso-
portok közötti eredménykülönbségek 
már 4. évfolyamon is nagyok, és a 10. 
évfolyamra tovább növekszenek. Jelen-
tős emellett a szakközépiskolás tanulók 
eredményeinek 8. és 10. évfolyam kö-
zötti relatív gyengülése.
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A tanuló 
előmenetele 
4. és 10. évfolyam 
között

Képzési forma

A tanuló az otthoni tanulást segítő erőforrások indexe szerinti 

alsó negyedbe 
tartozik

2. negyedbe 
tartozik

3. negyedbe 
tartozik

felső negyedbe 
tartozik Összes tanuló

Rendes ütemben 
haladó tanulók

Gimnázium 1,9% (0,25) 5,7% (0,39) 9,8% (0,58) 16,9% (1,26) 35,8% (1,58)

Szakgimnázium 5,0% (0,44) 8,9% (0,57) 8,4% (0,45) 4,1% (0,37) 27,9% (0,94)

Szakközépiskola 5,7% (0,52) 3,3% (0,4) 1,8% (0,22) 0,4% (0,09) 12,4% (0,85)

Összesen 12,6% (0,80) 17,9% (0,83) 19,9% (0,82) 21,4% (1,45) 76,0% (1,17)

Egy évvel 
lemaradó 
tanulók

Gimnázium 0,9% (0,22) 0,5% (0,12) 0,5% (0,08) 0,7% (0,14) 2,8% (0,30)

Szakgimnázium 1,0% (0,17) 1,4% (0,23) 0,8% (0,14) 0,4% (0,07) 4,0% (0,38)

Szakközépiskola 4,0% (0,45) 1,8% (0,26) 0,8% (0,16) 0,1% (0,05) 7,7% (0,63)

Összesen 5,9% (0,59) 3,7% (0,38) 2,2% (0,21) 1,2% (0,18) 14,5% (0,75)

több évvel lemaradó vagy 
lemorzsolódó tanulók 4,6% (0,49) 1,3% (0,19) 0,9% (0,15) 0,5% (0,09) 9,0% (0,59)

Összes tanuló 23,1% (1,41) 23,1% (0,98) 23,1% (0,89) 23,1% (1,55) 100%

2. táblázat: A különböző csoportokba tartozó tanulók aránya a teljes timss&Pirls 2011-es populáción belül 

Forrás: tIMSS&PIRLS 2011 Joint International Database; Köznevelési Információs Rendszer; OKM tanulói adatbázisok 2012–2017

Megjegyzés: A tanulók otthoni tanulást segítő erőforrások indexe az esetek 7,5%-ában hiányzik. Az arányok mögött zárójelben feltüntet-
tük az értékek standard hibáját is.


