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kompetenciamérés segítségével
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BEVEZETÉS
A 2015-ben lebonyolított PISA-mérésen öt különböző mód-
szertani változtatást vezettek be, melyekkel pontosabbá kí-
vánták tenni a mérést. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy  
az adatfelvétel teljesen elektronikussá vált. A változtatások kö-
vetkeztében a 2015. évi eredményeket leginkább az utána kö-
vetkező mérések eredményeivel lehet megbízhatóan összevet-
ni, az olyan trendelemzések viszont, amelyekben a 2015 előtti 
mérések eredményei is szerepelnek, bizonytalanok. A hazai 
jelentés hangsúlyozza, hogy az ilyen jellegű következtetéseket 
óvatosan kell kezelni (Ostorics et al. 2016).

A mérés korábban papíralapon zaj lott, 2015-ben ezzel 
szemben a feladatokat számítógépen kellett megoldani, 
méghozzá kötött sorrendben, a visszalépés és az ellenőr-
zés nem volt lehetséges. A természettudományos tartalmi 

keret és a feladatkészlet szintén megváltozott, kihasználva 
az elektronikus felület nyújtotta új lehetőségeket, a sta-
tisztikai elemzésben és a tesztszerkezetben is történtek 
módosítások. A nemzetközi és hazai jelentések a trend-
elemzés bizonytalansága ellenére vizsgálják az eredmé-
nyek időbeli alakulását, ami Magyarországon matemati-
kából a 2012-es eredmények megtartását, szövegértés és 
természettudomány területen viszont a teljesítmény szá-
mottevő visszaesését mu tatja (1. ábra; Ostorics et al. 2016; 
OECD 2016). A különbség a 2012-es és 2015-ös évek között 
megközelítőleg a szórás (90–97 pont) ötöde: 17–18 pont  
(OECD 2014; 2016).

Nehéz megmondani, hogy a PISA-eredmények 2015-ös 
csökkenése két területen milyen mértékben tudható be  
a médiahatásnak és az egyéb módszertani változtatásoknak, 
és milyen mértékben jelez valódi képességcsökkenést, illet-
ve a harmadik terület azonos átlageredménye valóban azo-
nos képességeket takar-e. Ezért merült fel egy olyan elem-
zés ötlete, amely egy nagyon hasonló, állandó feltételekkel 
és módszertannal végzett mérés segítségével hasonlítja ösz-
sze a 2012-es és 2015-ös PISA-populáció teljesítményét.

Kiadja az Oktatási Hivatal Köznevelési Elemzési Főosztálya » Megjelenik negyedévente » Szerkesztő: Balázsi Ildikó 
Felelős kiadó: Dr. Gloviczki Zoltán » Szerkesztőség: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14. » E-mail: kozneveles.elemzes@oh.gov.hu  

ISSN 2560-1563

KEDVES OLVASÓINK!

Örömmel nyújtjuk át Önöknek a Köznevelési Elemzési Jelen-
tések következő számát. Kiadványunk célja, hogy bemu-
tassa az Oktatási Hivatal Köznevelési Elemzési Főosztályán 
folyó kutatómunka eredményeit, egy-egy rövid cikkben 
ízelítőt adjon azokból az eredményeinkből, amelyek a szé-
lesebb szakmai közösség érdeklődését is felkelthetik.

A Köznevelési Elemzési Jelentések jelen számában két 
kutatás részeredményeit mutatjuk be. Mindkét kutatás 
a PISA-vizsgálatokhoz kapcsolódik, és a mára minden-
napjaink részévé vált digitalizáció témakörével foglal-
kozik. Első tanulmányunk azt vizsgálja, a PISA-adatok 
mellett a tanulók Országos kompetenciamérésekben 
elért eredményeit is felhasználva, hogy a PISA 2015-re 
bevezetett újításai, többek között a papíralapú mé-
résről digitális mérésre való átállás mennyiben befo-
lyásolhatta a magyar tanulók eredményeit. A PISA ko-
rábbi ciklusaiban, 2009-ben és 2012-ben a papíralapú 
mérés mellett volt digitális szövegértés, illetve számí-
tógépes matematikatesztje is a PISA-nak, és ezeken  
a magyar tanulók sokkal gyengébben teljesítettek, 
mint a papíralapú tesztanyagokon, ami azt sugallja, 
hogy a tesztírás médiumának megváltozása valószínű-
leg összefügg a 2015-ös gyengébb szövegértési ered-
ményekkel. Ugyanakkor a PISA adatai önmagukban 

nem nyújtanak támpontot annak megítélésében, hogy 
a rendszer változásai mennyiben torzítják a ciklusok 
közötti összehasonlítás lehetőségét egy-egy oktatási 
rendszer szintjén. Ebben van segítségünkre a tanulók 
OKM-eredményeinek vizsgálata, hiszen az OKM eseté-
ben ilyen alapvető módszertani változások nem történ-
tek ebben az időszakban, így a két tanulói populáció 
OKM-eredményeinek összevetése segíthet a digitális 
átállás hatásainak pontosabb megítélésében.

A kiadvány másik tanulmánya a PISA 2015 adatbázi-
sának felhasználásával a digitális technológia előfor-
dulásának, alkalmazásának és elfogadásának szerepét 
vizsgálja a tanulói eredményességre. A tanulmány át-
tekinti, milyen életkorban kerülnek kapcsolatba először 
a tanulók a különböző digitális eszközökkel, milyen 
gyakran és milyen intenzitással használják őket, milyen 
a digitális eszközhasználat kiterjedtsége a tizenöt éves 
tanulók körében, illetve hogy mennyire magabiztosak ta-
nulóink a digitális eszközök használatában. Mindezeknek  
a tényezőknek a szövegértési, matematikai és természet-
tudományi képességekkel való kapcsolatát is vizsgáljuk. 
Eredményeink egyértelmű kapcsolatot jeleznek a digitá-
lis eszközhasználat mérőszámai és a kognitív képességek 
között, és arra utalnak, hogy a digitális eszközökkel kap-
csolatban mind a késői belépés, mind a túlzott használat 
negatív kapcsolatot mutat az eredményességgel.
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MÓDSZER
Az Országos kompetenciamérés lehetőséget teremt az ösz-
szehasonlításra, mivel a PISA-hoz hasonló tartalmi keretek 
alapján méri a matematikai eszköztudást és a szövegértést, 
valamint az adatfelvétel és a kiértékelés is hasonló mód-
szertani alapokon nyugszik. A mérési azonosító segítségé-
vel személyazonosításra alkalmatlan módon összekötöttük  
a PISA és az OKM eredményeit tanulói szinten.1 Matemati-
kából és szövegértésből így tisztán papíralapú mérési ered-

1 Az Oktatási Hivatalnak erre felhatalmazást ad a következő jogszabály: 2011. 
évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 80. § (5).

ményeket tudunk rendelni a PISA 2012 és a PISA 2015 tanulói 
populációihoz, természettudományból viszont ilyen össze-
hasonlítást nem tudunk végezni.

Az elemzést nehezíti, hogy mivel az OKM évfolyamalapú, 
nem áll rendelkezésre az egész PISA-populációra vonatko-
zóan egy azonos (15 éves) életkorban mért másik eredmény. 
A legtöbb 15 éves tanuló, aki részt vett a PISA-mérésben, 9. 
és 10. évfolyamon tanult az adatfelvétel időpontjában, de 
7. évfolyamtól 10. évfolyamig mindenre van példa (2. ábra; 
3. táblázat). A PISA-vizsgálat időpontjához legközelebb a 8. 
és 10. évfolyamos OKM-adatfelvételek esnek tehát. A kü-
lönböző években és évfolyamokon mért OKM-eredmények  
a közös skálának köszönhetően összehasonlíthatók (Auxné 
Bánfi et al. 2015). Sőt, ennél még többet is tudunk vizsgál-
ni, ugyanis ezeknek a tanulóknak a teljes fejlődését végig 
tudjuk követni a 6., a 8. és a 10. évfolyamos teljesítmények 
ismeretében.

Látható, hogy 2015-ben 8%-kal több 9. évfolyamos ta-
nuló volt a PISA-mérésben, viszont 7%-kal kevesebb 10. év-
folyamos, ami befolyással lehet az eredmények változására 
is, mivel a magasabb évfolyamon tanulók átlageredménye 
rendszerint magasabb. A két – 2012-es és 2015-ös – PISA-
populáció OKM-eredményeinek vizsgálata során ezért  
a tanulók PISA-méréskori évfolyama (a továbbiakban: PISA-
évfolyam) alapján is összehasonlítottuk a teljesítményt, aho-
gyan azt az Eredmények részben bemutatjuk.

1. ábra: PISA-trendek Magyarországon

Megjegyzés: Az adatok a nemzetközi jelentések köteteiből származnak 
(OECD 2003; 2004; 2007; 2010; 2014; 2016).
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1. táblázat: PISA-átlagok és standard hibák 2000-től 2015-ig

Megjegyzés: Az adatok a nemzetközi jelentések köteteiből származnak 
(OECD 2003; 2004; 2007; 2010; 2014; 2016).

Mérési terület 2012 2015

Természet tudomány 90 (1,9) 96 (1,6)

Matematika 94 (2,4) 94 (1,7)

Szövegértés 92 (1,9) 97 (1,7)

2. táblázat: A magyar tanulók eredményének szórása és  
annak standard hibája a 2012. és 2015. évi PISA-mérésben

Megjegyzés: Az adatok a nemzetközi jelentések köteteiből származnak 
(OECD 2014; 2016).

2. ábra: Évfolyameloszlás a 2012. és 2015. évi PISA-
populációban a mérés idején

Megjegyzés: PISA-mintán a mérésben ténylegesen részt vevő tanulókat értjük 
(4-5000 fő), PISA-populáción pedig az összes 15 éves tanulót, akiknek a telje-
sítményét súlyozással becsüljük a minta alapján. A PISA-adatbázis tanulói sú-
lyait használjuk, mindegyik populáció esetén a neki megfelelőt. A fenti ábra 
tehát súlyozott értékeket mutat, a minta eloszlása ettől egy kicsit eltérhet. 
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3. táblázat: A 2012-es és 2015-ös PISA-populáció százalékos 
megoszlása és annak standard hibája évfolyamonként
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PISA-MINTÁK 
A 2012-es PISA-minta 4810, a 2015-ös 5658 tanulóból állt.  
A tanulók némelyike többször is részt vett az OKM-ben 
ugyanazon az évfolyamon, ilyenkor a PISA-mérés idő-
pontjához legközelebb eső alkalmat vettük figyelembe.  
A 2012-es PISA-minta tanulói 99%-ának megtaláltuk a 6. 
és 8. évfolyamos előfordulását, 94%-uk esetén pedig a 10. 
évfolyamosat. A legtöbben 2008/2009-ben voltak 6. évfo-
lyamosak, 2010/2011-ben 8. évfolyamosak, 2012/2013-ban 
pedig 10. évfolyamosak (4. táblázat). A 2015-ös PISA-minta 
98%-ának megtaláltuk a 6. és 8. évfolyamos előfordulását, 
93%-uk esetén pedig a 10. évfolyamosat. Az 5. táblázat-
ban látható, hogy a 2015-ös PISA-minta tanulói többnyire  

2011/2012-ben voltak 6. évfolyamosak, 2013/2014-ben  
8. évfolyamosak, 2015/2016-ban pedig 10. évfolyamosak.

A 4–5. táblázat még csak azt mutatja, hogy melyik évben 
melyik évfolyamon voltak érintettek a tanulók az OKM-
ben, de nem biztos, hogy mindannyian ténylegesen kitöl-
tötték a tesztfüzetet. A hiányzásokkal együtt évfolyamon-
ként 86–96%-ban állt rendelkezésünkre az OKM-eredmény 
(6. táblázat), vagyis elég jó arányban tudtuk vizsgálni a ta-
nulók fejlődését.

A PISA-ban részt vett tanulók 80%-áról (a 2012-ben szere-
pelt 4810 tanulóból 3847 fő, a 2015-ben szerepelt 5658-ból 
4456 fő esetén) mindhárom évfolyamra vonatkozóan van 
adatunk, a 8–10. évfolyamos összekötésbe pedig további 
körülbelül 2,5% vonható be.

Létszám/
Arány 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam

Azonosított 4776 fő 99,3% 4760 fő 99,0% 4527 fő 94,1%

Nem 
azonosított 34 fő 0,7% 50 fő 1,0% 288 fő 6,0%

2008 1209 fő 25,1% – –

2009 3342 fő 69,5% – –

2010 194 fő 4,0% 1207 fő 25,1% –

2011 31 fő 0,6% 3324 fő 69,1% –

2012 – 193 fő 4,0% 1093 fő 22,7%

2013 – 36 fő 0,7% 3011 fő 62,6%

2014 – – 341 fő 7,1%

2015 – – 67 fő 1,4%

2016 – – 10 fő 0,2%

4. táblázat: Az OKM-ben azonosított előfordulások éves 
bontásban az egyes érintett évfolyamokon a 2012. évi  
PISA-mérést megíró tanulók körében (4810 fő)

Létszám/
Arány 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam

Azonosított 5564 fő 98,3% 5566 fő 98,4% 5255 fő 92,9%

Nem  
azonosított 94 fő 1,7% 92 fő 1,6% 403 fő 7,1%

2008 – – –

2009 – – –

2010 – – –

2011 1087 fő 19,2% – –

2012 4257 fő 75,2% – –

2013 191 fő 3,4% 1079 fő 19,1% –

2014 29 fő 0,5% 4254 fő 75,2% –

2015 – 207 fő 3,7% 1007 fő 17,8%

2016 – 26 fő 0,5% 3871 fő 68,4%

2017 – – 377 fő 6,7%

5. táblázat: Az OKM-ben azonosított előfordulások éves bon-
tásban az egyes érintett évfolyamokon a 2015. évi PISA-mérést  
megíró tanulók körében (5658 fő)

6. táblázat: Az OKM-eredmények megléte az egyes évfolya-
mokon a 2012. és 2015. évi PISA-mintában

PISA-minta 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam

2012 95,5% 94,0% 86,5%

2015 94,8% 92,9% 86,3%
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3. ábra: A 2012-es és 2015-ös PISA-populáció OKM-eredményei

Matematika PISA 2012 PISA 2015

6. évfolyam 1487 (6,1) 1493 (4,6)

8. évfolyam 1601 (6,5) 1613 (4,7)

10. évfolyam 1645 (6,6) 1646 (5,4)

Szövegértés PISA 2012 PISA 2015

6. évfolyam 1489 (5,8) 1472 (4,6)

8. évfolyam 1577 (5,6) 1552 (5,0)

10. évfolyam 1623 (6,0) 1611 (5,1)

7. táblázat: A 2012-es és 2015-ös PISA-populáció átlagered-
ményei és standard hibái az OKM-ben
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EREDMÉNYEK ÖSSZEHASON LÍTÁSA  
A PISA-POPULÁCIÓKBAN
Matematikából a 2015-ös PISA-mé résben részt vett tanulók 
OKM-ered ménye egy kicsit mindig magasabb, de nem sike-
rült lényegi különbséget kimutatni, a legnagyobbnak szá-
mító 12 pontos eltérés a 8. évfolyamos matematikában még 
statisztikai hibahatáron belül esik. Szövegértésből viszont 
6. és 8. évfolyamon is szignifikánsan gyengébben teljesítet-
tek a 2015-ös PISA-mérésben részt vevő tanulók 17, illetve 
25 ponttal, amik a szórás (megközelítőleg 200 pont) tizedét 
közelítő értékek. 6. évfolyamról 8. évfolyamra tehát nőtt  
a különbség, 10. évfolyamra a lemaradás viszont jelentősen 
mérséklődött, a 12 pontnyi eltérés már nem számít szignifi-
kánsnak (3. ábra; 7. táblázat). 

Korábban láttuk, hogy a 2015-ös PISA-mérésben a 10. év-
folyamosok kevesebben, a 9. évfolyamosok töb ben voltak 
(2. ábra; 3. táblázat), mint a 2012-esben, ezért meg vizs gáltuk,  

hogy az eltérő összetétel vajon lehetett-e befolyással az or-
szágos eredményekre.2

Matematikából a PISA-évfolyam szerinti összeve tés-
ben szinte minden esetben azonosságot talál tunk, vagy-
is akik a PISA-mérésben azonos évfolyamon szerepeltek, 
azok lényegében egyformán teljesítettek az OKM-ben  
(4. ábra; 8. táblázat). Szövegértésből a PISA-mérésen 
9. és 10. évfolyamos tanulók minden OKM-eredménye 
ala csonyabb a 2015-ös populációban, ami alátámasztja  
a PISA-szövegértésered mény csök ke nését 2012-ről 
2015-re (5. ábra; 9. táb lázat).

2 Ebben az esetben mind a két PISA-populációt a PISA-évfolyam szerinti cso-
portokra osztottuk, majd az azonos évfolyamú csoportok OKM-eredményeit 
összevetettük. Így például a PISA-ban 9.-esként részt vett tanulók 6., 8. és  
10. évfolyamos OKM-eredményeit hasonlíthatjuk össze a 2012-es és 2015-ös 
ciklusra vetítve.
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4. ábra: OKM-átlagok matematikából és százalékos arány 
aszerint, hogy a PISA-mérésen a tanulók hányadik évfolya-
mon vettek részt

Matematika 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam

7. évfolyam
2012 1267 (24,5) 1374 (51,7) –

2015 1335 (33,9) 1269 (32,2) –

8. évfolyam
2012 1382 (21,6) 1450 (23,6) 1496 (21,3)

2015 1378 (18,8) 1455 (22,7) 1482 (30,9)

9. évfolyam
2012 1496 (6,7) 1607 (7,0) 1652 (7,2)

2015 1505 (4,9) 1626 (4,7) 1650 (5,8)

10. évfolyam
2012 1527 (7,9) 1653 (8,5) 1672 (8,8)

2015 1513 (7,8) 1657 (7,3) 1676 (7,9)

8. táblázat: OKM-átlagok és standard hiba matematikából  
a PISA-évfolyam szerint
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5. ábra: OKM-átlagok szövegértésből és százalékos arány 
aszerint, hogy a PISA-mérésen a tanulók hányadik évfolya-
mon vettek részt

Szövegértés 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam

7. évfolyam
2012 1246 (32,0) 1305 (34,1) –

2015 1262 (29,0) 1306 (39,4) –

8. évfolyam
2012 1332 (15,6) 1405 (21,0) 1440 (25,4)

2015 1373 (21,8) 1406 (21,2) 1481 (30,9)

9. évfolyam
2012 1502 (6,2) 1589 (6,4) 1634 (6,7)

2015 1485 (4,6) 1564 (5,2) 1617 (5,5)

10. évfolyam
2012 1537 (7,5) 1623 (6,8) 1648 (6,9)

2015 1485 (7,3) 1586 (8,3) 1622 (8,0)

9. táblázat: OKM-átlagok és standard hiba szövegértésből  
a PISA-évfolyam szerint

Megjegyzés: A PISA-mérésen 7. évfolyamosként részt vevő tanulók közül 15, illetve 1 tanuló 10. évfolyamos OKM-eredménye áll rendelkezésre a két évből, ezért ezt  
az adatot nem közöljük. Mint látható a táblázatban, a 7. és 8. PISA-évfolyamosok kis száma miatt ezekben az esetekben nagy az átlag standard hibája, ezért a 
viszonylag nagy különbségek sem szignifikánsak.
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ÖSSZEGZÉS
A 2015-re részben módosított metodikájú, teljesen digitá-
lissá vált PISA-mérés trenderedményeinek ellenőrzésére  
a háromból két területen (matematikából és szövegér-
tésből) felhasználtuk az Országos kompetenciamérésből 
ismert eredményeket, melyeket a mérési azonosító segít-
ségével tanulói szinten tudtunk megfeleltetni egymásnak.

A 2015. évi PISA-eredmények matematikából a 2012. 
évi eredményekkel egyeznek meg. Ezt az OKM mint kont-
rollmérés megerősítette, a két populáció gyakorlatilag 
egyformán teljesített 6., 8. és 10. évfolyamon, tehát még 
a fejlődésük is azonos ütemben történt.

A PISA-szövegértésteljesítményben 2012-ről 2015-re lát-
ható különbség megközelítőleg a szórás ötöde. Az OKM-
ben ez arányait tekintve feleakkora, a szórás tizedéhez 
közeli 6. és 8. évfolyamon, 10. évfolyamra pedig a felére 
csökken, és a teljes populáció szintjén már nem szignifikáns 
mértékű (csak a PISA-évfolyam alapján megkülönböztetett 
két legnagyobb csoport között). Az adatok ezek szerint itt 
részben alátámasztják a trendet: a 2015-ös PISA-populáció 
eredménye elmaradt a 2012-es populáció teljesítményé-
től, viszont kisebb csökkenést jelez a tisztán papírala-
pú, változatlan metodikájú OKM szövegértésből, mint  
a több ponton megváltozott, teljesen digitális alapok-
ra helyezett PISA.

A magyar PISA-populáció évfolyam-összetétele 2015-
ben 7%-kal eltolódott a 9. évfolyam felé a 10. évfolyamo-
sok kárára, de a PISA-évfolyam szerinti csoportok ugyan-
azt a tendenciát tükrözik: a 2015-ös populáció eredménye 
lényegében egyforma volt matematikából, és valamivel 
gyengébb szövegértésből.

A vizsgálat alapján elmondhatjuk, hogy a matematika terü-
leten valóban nem volt változás a tanulók képességében, így  
a felmérés számítógépes voltának befolyására itt nincs 
bizonyítékunk. A szövegértés-teljesítményre gyakorolt ne-
gatív médiahatás nem zárható ki, mivel az Országos kom-
petenciamérés kisebb mértékű, megközelítőleg feleak-
kora teljesítménycsökkenést jelzett. További vizsgálat alá 
vonjuk a PISA-, valamint az OKM-szövegértésteljesítmény 
kapcsolatát a háttérkérdőívek médiaeszközökre vonatkozó 
adatainak felhasználásával.

SZAKIRODALOM
Auxné Bánfi Ilona – Balázsi Ildikó – Balkányi Péter – Balogh 

Virág Katalin – Gyapay Judit – Lak Ágnes Rozina – Ostorics 
László István – Palincsár Ildikó – Rábainé Szabó Annamá-
ria – Rózsa Csaba – Szabó Ágnes – Szabó Lívia Dóra – 
Szepesi Ildikó – Szipőcsné Krolopp Judit – Vadász Csaba 
(2015): Országos kompetenciamérés. Technikai leírás. Buda-
pest: Oktatási Hivatal. https://www.oktatas.hu/pub_bin/
dload/kozoktatas/meresek/orszmer2012/OKM_Techni-
kaileiras.pdf (2019. 10. 28.) 

OECD (2003): Literacy Skills for the World of Tomorrow. 
Further Results from PISA 2000. Paris: OECD. https://www.
oecd-ilibrary.org/docserver/9789264102873-en.pdf?expi
res=1575321990&id=id&accname=guest&checksum=D7
C81A91C6735020B8619DCF2179ED99 (2019. 10. 29.)

OECD (2004): Learning for Tomorrow’s World. First Results 
from PISA 2003. Paris: OECD. https://www.oecd.org/
education/school/programmeforinternationalstuden-
tassessmentpisa/34002216.pdf (2019. 10. 29.)

OECD (2007): PISA 2006. Volume 2: Data/Données. Pa-
ris: OECD. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ 
9789264040151-en.pdf?expires=1575322290&id=id&acc
name=guest&checksum=794988DDF984A4E6137B33511
B6428EB (2019. 10. 29.)

OECD (2010): PISA 2009 Results: What Students Know and Can 
Do. Student Performance in Reading, Mathematics and Sci-
ence. Volume I. http://dx.doi.org/ 10.1787/9789264091450-
en (2019. 10. 29.)

OECD (2014): PISA 2012 Results: What Students Know and 
Can Do. Student Performance in Mathematics, Reading and 
Science. Volume I. Revised edition, February 2014. Paris: 
PISA, OECD Publishing. https://www.oecd.org/pisa/key-
findings/pisa-2012-results-volume-I.pdf (2019. 10. 29.) 

OECD (2016): PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and 
Equity in Education. Paris: PISA, OECD Publishing. http://
dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en (2019. 10. 29.)

Ostorics László – Szalay Balázs – Szepesi Ildikó – Vadász 
Csaba (2016): PISA 2015. Összefoglaló jelentés. Budapest: 
Oktatási Hivatal. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/ 
kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/PISA2015_ossze-
foglalo_jelentes.pdf (2019. 10. 28.)

Digitális egyenlőtlenségek és  
eredményesség – PISA 2015

 Erdős Attila
 
BEVEZETÉS
A digitális írástudás, vagyis az élet egyre több területén meg-
honosodó, az életvilágunk részévé váló informatikai eszkö-
zök kezelésének és irányításának képessége napjainkban 
már alapvető szükséglet, a mindennapi életvezetés megke-
rülhetetlen kulcskompetenciája, elengedhetetlen követel-
mény a modern társadalmi életben való hatékony részvétel-
hez. A felhasználói szintű informatikai ismeretek elsajátítása 
és birtoklása a mindennapok részévé vált, az ilyen jellegű 

ismeretek megszerzése immáron az alapműveltség köve-
telményei közé tartozik. Az információ előállítása, megszer-
zése, tárolása, saját és közcélú feldolgozása és továbbítása  
a legmeghatározóbb tényező, alapfeltétele a kommunikációs 
sztrádákon való tájékozott (tehát biztonságos) közlekedés-
nek, de a szociális kapcsolatok ápolásának – kialakításának 
és fenntartásának – is. Az infokommunikációs technológiák 
megismerése és alkalmazása mellett fontos kérdés a digi-
tális kultúrához illeszkedő szemlélet kialakítása: a sorozatos 
fejlesztések következtében a technikai megoldások egyre 
egyszerűbbé, szinte mindenki számára kezelhetővé válnak, 
ugyanakkor az informálódni tudás igényének és képességé-
nek megszerzését a technológia állandó, ilyen jellegű meg-
újulása önmagában nem biztosítja. Erre a kérdésre a modern 
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társadalmak oktatási rendszereinek kell választ adniuk, mi-
közben ezzel párhuzamosan az egyéneknek el kell fogadni-
uk az élethosszig tartó tanulás követelményét (Békési 2010).  
Az információs társadalom építése napjainkban az egyik leg-
fontosabb terület az oktatási rendszerek számára.

Az elmúlt évtizedekben az infokommunikációs eszközök 
olyan ütemű fejlődésének, ezzel egy időben az élet minden 
területén megjelenő, a hétköznapi használat olyan mértékű 
gyakorlattá válásának lehettünk szemtanúi, amely alapve-
tő társadalmi, gazdasági és kulturális változásokat gene-
rált, hatása tetten érhető a társadalmi kapcsolatteremtés 
struktúráinak átalakulásában éppúgy, mint az innováció 
fogalmának és céljának folyamatosan megújuló értelme-
zésében vagy a művészeti kifejezőeszközök, az esztétikai 
érzékenység és a befogadás készségének idomulásaiban. 
Az információs és kommunikációs technológia fejlődése és 
beépülése a hétköznapokba alapjaiban írja át a legalapve-
tőbb emberi tevékenységformákat a szabadidő eltöltésétől 
a vásárlási szokásokig. A digitális technológia fejlődését, el-
terjedését és annak közvetlen vagy távlati következményeit 
vizsgáló kutatások legfontosabb kiindulópontjai, szem-
pontjai is követték ezt az intenzív állapotigazodást.

Amíg az információs társadalom (a digitális kultúra, a digi-
tális világ) egyenlőtlenségeit tárgyaló kutatások az ezredfor-
dulón még a kommunikációs technológiákhoz való hozzáfé-
rés és használat szempontját tartották a legfontosabbnak, és 
ezen keresztül fókuszáltak a társadalmi egyenlőtlenségekre, 
addig a 2000-es évek második felétől az új kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférés dichotóm magyarázatát ért 
kritikák és az innováció terjedésének hatására a hozzáférés 
egyenlőtlenségeinek vizsgálatát árnyaltabb megközelítések 
váltották fel. A használat / nem használat kérdése mellett 
olyan dimenziók léptek be az elemzési keretbe, mint a hasz-
nált eszközök minősége, a használat célja és a használathoz 
szükséges készségek, tudások megléte, napjaink kutatásai 
pedig már annak következtében, hogy az élet minden terüle-
te át van szőve technológiával, sokkal szerteágazóbb terüle-
teken vizsgálódnak. A „digitális bennszülött” vagy a „digitális 
szakadék” meghatározása mellett (azt követően), ma azok 
a kutatások is fontos területet jelentenek, amelyek az élet 
komplexitására reflektáló művészeti események, hosszabb-
rövidebb ideig tartó platformok, vagyis az egyre erőteljeseb-
ben jelen levő új vizuális nyelv esetében vizsgálják a digitális 
technológia szerepét (Rieder 2019).

A digitális kultúra gyors elterjedése nemcsak a témával 
kapcsolatos önálló, fix fókuszú kutatások megjelenését 
hozta magával, a téma legfontosabb kérdései egyre több 
területen jelentek és jelennek meg résztematikaként, kite-
kintésként, olyan kérdéskörként, amely megkönnyíti, ese-
tenként kitágítja, gazdagítja az elemzés és összehasonlítás 
lehetőségét. Ez a tendencia a nemzetközi tanulói teljesít-
ménymérések esetében is felismerhető. A hazai és nemzet-
közi tanulói teljesítményméréseknek egyre fontosabb része 
a digitális technológiák intézményi és otthoni alkalmazá-
sának, használatának feltérképezése, és így az adatbázisok 
elemzése lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy a digitális 
kultúra és kifejezetten a digitális írástudás milyen kapcso-
latban van a tanulók eredményességével. Szeretnénk jelez-
ni, az infokommunikációs eszközöknek az oktatás területén 
való megjelenése, az oktatási innovációk és innovációs fo-

lyamatok, illetve hatásmechanizmusok empirikus vizsgála-
ta a kezdetektől fogva az oktatáskutatók, oktatásszocioló-
gusok érdeklődésének homlokterében áll.

Készülő tanulmányunkban a PISA 2015 nemzetközi ta-
nulói teljesítménymérés adatbázisának felhasználásával  
a digitális technológia – a digitális eszközhasználat és írás-
tudás – előfordulásának, alkalmazásának és elfogadásának 
szerepét, lehetséges hatásait vizsgáljuk a tanulói eredmé-
nyességre. Hat jól lehatárolható, de egymástól nem füg-
getleníthető témát járunk körbe, és mindegyik nevesített 
tematikára a tanulói eredményességre gyakorolt hatás 
fókuszán keresztül tekintünk. Az első eszközhasználat (szá-
mítógép, más digitális eszköz és internet) időpontjából in-
dulunk ki (1), miközben hangsúlyossá tesszük a különböző 
hálózatokkal, a hálózati végpontokkal való kapcsolatba ke-
rülést, elsősorban annak intenzitását (2). Az eszközhaszná-
lat kiterjedtsége fontos szempont az infokommunikációs 
eszközökkel foglalkozó hazai és nemzetközi oktatásszo-
ciológiai kutatásokban. A kiterjedtség fogalma ezekben  
a vizsgálatokban azoknak a különböző berendezéseknek, 
technikáknak és mechanizmusoknak a számára utal, ame-
lyeket a vizsgálatba bevont tanulóknak lehetőségük van 
egy időben vagy külön-külön használni (3). Az eredményes-
séget befolyásoló tényezők közül az egyik legfontosabb  
az a viszony, amely a cselekvő és cselekvése között mutat-
ható ki. A PISA 2015-adatbázis segítségével megvizsgál-
juk, hogy a tanulók mennyire fogadják el a digitális világot,  
mennyire találják meg helyüket a digitális kultúrában (4), 
illetve mennyire mozognak magabiztosan ennek a folya-
matosan új specifikumokkal bővülő világnak a viszonyai 
között  (5). Utolsó tematikai egységként az iskolai, tanórai 
digitális eszközhasználat és annak a tanulói eredményes-
séggel való kapcsolata jelenik meg (6).

Az eredményesség mint legfontosabb szervezőelem, 
amelyen keresztül a felsorolt kérdésköröket vizsgáljuk, min-
den tematikai egységnél három részből áll, három tudáste-
rületet ölel fel: a matematika, a szövegértés és a természet-
tudomány számítógépes képességméréseinek eredményeit. 
Az elemzés során a magyar tanulók matematikaeredményeit 
tekintjük kiindulópontnak, azokra hivatkozunk, de minden 
kérdés esetében összevetjük őket a másik két terület eredmé-
nyeivel, a számottevő eltéréseket pedig jelezzük.

EREDMÉNYEK

Az első digitális eszközhasználat – internet
Miközben a folyamatos internetre kapcsolódás, a felhasználói 
körhöz való tartozás igénye világszerte terjedő jelenség, ez  
a jelenség a korcsoportok aktivitása között meglévő jelentős 
eltéréseket takar. A digitálisan szocializált, digitális kompeten-
ciával és írástudással bírók számának állandónak mondható 
bővülése mellett nemzetközileg ismert tendencia, hogy az 
in ternet első használata egyre fiatalabb életkorban válik mér-
hetővé, ugyanakkor az idősebb korosztályok esetében ez az 
arány jelentős csökkenést mutat. Egyszerűbben fogalmazva, 
a hálózatokon keresztül kiépülő és megvalósuló interaktivitás 
a fiatal generációk számára születésüktől fogva természetes, 
viszont az idősebb korosztályok számára láthatóan már soha-
sem válik immanensé (Bard–Söderqvist 2002). Az első eszköz-
használat tematikáján belül két előzetes eredményre érdemes 
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felhívni a figyelmet: egyrészről a túlcsordulás jelensége jól 
bemutatható a 6 éves korcsoport teljesítménypontjainak 
vizsgálatakor, az „újítók”, „korai adaptálók” csoportjá-
nak teljesítménye szignifikánsan visszaesik (1. ábra). Más-
részről látható, hogy a szülők szerepétől nem lehet eltekinteni, 
a szerep mögött meghúzódó értékrend pedig nem egységes. 
Ez az ismeret az internethasználat esetében érezteti hatását: 
a tanulók harmada 6 éves koráig kapcsolatba kerül asztali 
számítógéppel (34%) vagy valamilyen más digitális eszközzel 
(36%), ugyanakkor a szülők ebben az életkorban mindössze  
a tanulók 16%-ának engedik, hogy hozzáférjen valamilyen há-
lózati végponthoz. A szülők az eszközök otthoni meglétét és 
használatát másképp ítélik meg, mint azt a tényt, hogy gyer-
mekük az internetre rácsatlakozzon: azoknak a tanulóknak, 
akik a 6 éves vagy fiatalabb kategóriát jelölték meg az első di-
gitális eszközhasználat időpontjaként, mindössze 46%-a hasz-
nálja ezzel egy időben az internetet is.

Az iskolán kívüli internethasználat
Az internet széles körű elterjedése és ezzel egy időben  
a mindennapi életben való nélkülözhetetlenné válása 
olyan, az egész világon végbemenő, rendkívül gyors folya-
mat volt, aminek csak egyik lehetséges magyarázatát ad-
ják azok a technológiai jellemzők, amelyek vonzóvá tették  
az alkalmazást (lehetőséget teremt a kommunikációra,  
a kapcsolattartásra és -építésre olyan formában, ahogy ed-
dig egyetlen technológia sem). Más, etiológiai megközelí-
tés szerint az elterjedés egyik legfontosabb oka az a tény, 
hogy ez a technológiafejlesztés találkozik az ember alap-
vető biológiai és evolúciósan kialakult igényével: tér- és 
időbeli határokon átlépve találkozzon másokkal, kapcso-
lódjon másokhoz, akár csoportszinten is.

Az elmúlt két évtizedben az infokommunikációs esz-
közök iskolai és otthoni alkalmazásának és az intézményi 
pedagógiai folyamatok hatékonyságának kapcsolatával, 
az IKT-eszközök tanulási, tanulói eredményességben 
betöltött szerepével nagyszámú hazai és nemzetközi 
kutatás foglalkozott. A 2000-es évek elején lefolytatott 
kutatások és helyzetelemzések hangsúlyos probléma-

ként fogalmazták meg, hogy a rendelkezésre álló ada-
tok nem teszik lehetővé olyan indikátorok megalkotását, 
amelyek alapján felbecsülhető lenne az oktatási célú 
IKT-befektetések hatása a tanulás eredményességére, bő-
vülésére. Az azóta eltelt időszakban keletkezett, az info-
kommunikációs eszközök oktatási hasznosítását vizsgáló 
kutatási eredmények jelentős különbséget mutatnak an-
nak megítélésében, hogy az IKT-eszközök iskolai alkalma-
zása szignifikánsan pozitív hatást gyakorol-e a tanulók ál-
talában vett iskolai eredményességére (Järvelä 2006). Az 
eltérő kutatási eredményeket összevető szakértők egy ré-
sze azt állapítja meg, hogy nem igazolható minden kétsé-
get kizáróan a technológiára alapozott tanulás nagyobb 
hatékonysága a hagyományos tanulási formákkal szem-
ben. Jelentős számban vannak bizonyítékok arra, hogy  
az IKT-ra alapozva oktatott tanulók eredményei nem kü-
lönböznek lényegesen azokéitól, akik a hagyományos ta-
nulási környezetben részesülnek oktatásban (Hakkarainen 
et al. 2002; Niemivirta–Järvelä 2003). Ugyanakkor számos 
olyan kutatási eredmény is hivatkozható, mely szerint  
az IKT használatával szignifikáns fejlődés érhető el a kog-
nitív képességek, az értő olvasás és a matematika terüle-
tein például halmozottan hátrányos helyzetű tanulócso-
portokban (Kárpáti–Molnár 2004a; 2004b). A témában 
olyan tanulmányok is születtek, amelyek a túlzott alkal-
mazás során tapasztalt negatív jelenségekre hívják fel  
a figyelmet, például arra, hogy az infokommunikációs esz-
közök átlagnál gyakoribb használata az önszabályozó ta-
nulás alacsonyabb szintjével jár együtt (Dávid et al. 2016).

A PISA 2015 mérésen a legjobb eredményt – matemati-
ka, szövegértés, természettudomány területen egya ránt –  
azok a tanulók érték el, akik napi 31–60 percet, napi 1–2 
órát, illetve napi 2–4 órát töltenek valamilyen online felü-
leten. Ebbe a kategóriába tartozik az összes tanuló 55%-
a. A három csoport eredménye egyik tudásterületen sem 
mutat szignifikáns eltérést. A perifériás, szélső kategó-
riák (soha, illetve napi 0–31 perc, az összes tanuló 8%-a) 
vagy a hálózat végpontjain jelentősen több időt tartóz-
kodók (naponta 4–6 óra, illetve 6 óránál több, a tanulók 
37%-a) eredményei egyforma lemaradást mutatnak, és 
nem térnek el egymástól szignifikánsan. Az elért képes-
ségpontok ismeretében a tanulók időmérlegében  
a napi 31 perc – 4 óra internethasználat jelenti az op-
timális sávot. Ennek az optimális sávnak az addikció 
felőli, elsősorban pszichologizáló értelmezésére, hogy  
az e tevékenységgel kitöltött idő mennyire meríti ki a kom-
petens, problémás és függő használat jellemző időtarta-
mát, milyen egyéni és életmódváltozással jár együtt, a ren-
delkezésünkre álló adatbázis vizsgálatával nem tehetünk 
kísérletet.

Önmagában az a tény, hogy a tanulók milyen élet-
korban kerülnek először kapcsolatba az internettel, 
mikortól felhasználók a hálózatok világában, nincs egy-
értelmű hatással arra, hogy később, iskolán kívül 
hétköznap mennyi időt töltenek el ezen a digitális 
platformon. Tendenciát két logikailag egymásra muta-
tó, egymás folyamataira reflektáló kategóriában lehet 
felfedezni, részben alátámasztva az eszközhasználat ne-
gatív, gyakran függőséget okozó hatásait a korai életkor-
ban gyakorlattá váló eszközhasználatból eredeztető, azt 
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1. ábra: PISA-eredmények az első internethasználat függvé-
nyében (átlag és standard hiba)

Életkor Matema tika Szöveg értés Természet-
tudomány

Csoport-
százalék

6 éves vagy fiatalabb 472 (4,8) 459 (4,5) 467 (4,3) 16% (0,6%)

7–9 éves 483 (3,1) 479 (3,0) 484 (2,8) 46% (0,7%)

10–12 éves 484 (3,2) 474 (3,4) 482 (3,3) 32% (0,7%)

13 éves vagy idősebb 441 (7,9) 432 (7,3) 438 (6,8) 5% (0,4%)

Sohasem 373 (26,4) 347 (27,3) 369 (29,4) 0% (0,1%)
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hangsúlyozó megközelítéseket és véleményeket. Minél 
korábbi életkorban kerülnek a tanulók kap csolatba az in-
ternettel, annál nagyobb köztük a 6 órát vagy annál többet 
internetezők aránya. Azoknál a tanulóknál, akik 13 vagy 
annál idősebb korban használják először az internetet, ez 
az arány csak 13%, az internettel 6 évesen vagy korábban 
megismerkedő tanulóknál már eléri a 34%-ot. Ezzel pár-
huzamosan a legkevésbé intenzíven internetező tanulók 
(1–30 perc) aránya folyamatos csökkenést mutat: minél ha-
marabb kerül kapcsolatba a tanuló a hálózatok világával, 
annál kisebb ez a csoport, 6 éves vagy fiatalabb tanulóknál 
3%, miközben azoknál, akik 13 vagy annál idősebb korban 
válnak felhasználókká, már közelít a 11%-hoz (2. ábra).

Az eszközhasználat kiterjedtsége és kapcsolata  
a tanulói eredményességgel
Napjainkban a digitális eszközök meghatározó trendjei mö-
gött az Y generáció vagy másik nevén millenniumi generáció 
– idetartoznak a PISA 2015 mérés alkalmával vizsgált tanulók 
is – kiterjedt eszközhasználata húzódik meg. A trendterem-
tésben betöltött szerepe annak ismeretében nem meglepő, 
hogy ennek a generációnak a tagjai az ébren töltött idő je-
lentős részét valamilyen digitális készülék használatával töltik. 
A korosztály „véleményvezérségét” az is erősíti, hogy a korai 
elfogadók közé tartoznak, vagyis hamarabb próbálják ki, és 
jellemzően nagyobb számban használják az újdonságokat, 
az újabb digitális készülékeket, miközben passzív fogyasztási 
szokásaikkal (például ingázás) növelik a médiaidőt.

Az eszközhasználat kiterjedtségének vizsgálata érde-
kében a tanulókat, az általuk használt eszközök számát 
követve, három nagy csoportba soroltuk. Az eszközök 
körét az asztali számítógép, a laptop, a táblagép és az in-
ternet jelölte ki. Az első kategóriába tartoztak azok (6%), 
akik állításuk szerint a felsorolt digitális eszközöket soha-

sem használják, nem felhasználók. A második és harmadik 
kategóriába olyan tanulók kerültek, akiknek rendelkezé-
sére áll a felsorolt eszközök közül egy vagy kettő, és az al-
kalmazásukról számoltak be. A tanulók 33%-a egy, 32%-a 
két eszközt használ, ők közösen a moderált felhasználók. 
Kiterjedt felhasználók azok a tanulók, akik a felsorolt appa-
rátusból minimum három eszközt rendszeresen használ-
nak, ők a tanulók 29%-át teszik ki.

A PISA 2015 mérésen a leggyengébb eredménypontokat 
– mind a matematika, mind a szövegértés és a természet-
tudomány területen – azok a tanulók érték el, akik a nem 
felhasználó kategóriába kerültek, tehát az eszközhasználat-
ból kizárt, izolált tanulók. A moderált felhasználók két al-
csoportja, vagyis az egy, illetve két eszközt használók ered-
ménypontjai között nincs szignifikáns különbség, ezeknek 
a tanulóknak az eredménye a legjobb. A kiterjedt használó 
kategória tagjainak eredményei jelentősen, 30–26 ponttal 
alacsonyabbak, de jobb eredményt érnek el azoknál a tanu-
lóknál, akik ki vannak zárva az eszközhasználatból (3. ábra).

Az elemzés alapján megállapítható, hogy az IKT-
eszközök számának növelése, a digitális eszközök minél 
szélesebb körű bevonása a tanulók mindennapi tevé-
kenységi körébe csak a moderált felhasználó szintjéig 
van pozitív kapcsolatban a tanulói eredményességgel. 
Ezzel összefüggésben is meg kell említeni, hogy a felhasz-
nálás céljáról, a felhasználói szokásokról a kérdőív csak 
korlátozottan informatív, elsősorban egyes tevékenységek 
gyakoriságáról ad információt, de a digitális eszközök al-
kalmazásával eltöltött idő mennyiségéről (és minőségéről) 
nem kapunk jól strukturált áttekintést.

Matematika Szövegértés Természettudomány
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3. ábra: PISA-eredmények a használt digitális eszközök  
számának függvényében (átlag és standard hiba)

Digitális eszközök 
száma Matematika Szöveg értés Természet-

tudomány
Csoport-
százalék

0 433 (7,0) 429 (7,7) 427 (7,0) 6% (0,4%)

1 490 (3,3) 480 (3,5) 490 (3,3) 33% (0,8%)

2 492 (3,2) 487 (3,5) 492 (3,4) 32% (0,8%)

3 465 (3,9) 457 (3,7) 463 (3,7) 29% (0,8%)
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2. ábra: Iskolán kívüli napi internethasználat az első inter-
nethasználat függvényében
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A magabiztos IKT-eszközhasználat és  
az eredményesség
Tanulmányunkban vizsgáljuk, hogy a PISA 2015 nemzetkö-
zi képességmérés tanulói mennyire elfogadók a digitális 
kultúrával: hogyan határozzák meg benne saját helyüket, 
mennyire tudják előnyeit a javukra fordítani.

A magabiztosság mint egy fennálló szituáció kezelésé-
ben való jártasság fogalma általánosan nem ragadható 
meg, sokkal inkább konkrét helyzethez köthető viselkedés. 
A közgondolkodás leggyakrabban a szociális helyzetek 
kezelésének kialakult rutinjával azonosítja, megfeledkez-
ve arról, hogy egy introvertált személy is tökéletesen ma-
gabiztos lehet a saját, a kívülállók számára átláthatatlanul 
bonyolult világában. Röviden: a magabiztosság hozzáállást 
tükröz, azt, ahogy a társas kapcsolatokban fellépünk.

A vizsgálatba bevont tanulók 90%-a azt állítja, hogy 
magabiztosnak érzi magát olyan környezetben, ahol 
digitális eszközöket kell használnia, 37%-uk kifejezet-
ten igaznak gondol a személyével kapcsolatosan egy 
ilyen állítást. A PISA 2015 mérés minden tudásterületén 
megállapítható, hogy azok a tanulók, akik saját állítá-
suk szerint magabiztosan használják az infokommu-
nikációs eszközöket, jobb eredményt érnek el, mint 
azok a tanulók, akik úgy gondolják, hogy az eszköz-
használatuk nem magabiztos. Matematika területen 74,  
a szövegértés esetében 76, a természettudomány terület 
vizsgálatánál 75 képességpont az önmagukban bizonyta-
lan tanulók lemaradása. A bizonytalan tanulók képesség-
pontjai között a bizonytalanság foka szerint nincs szigni-
fikáns eltérés, viszont a pozitív kategóriák esetében, tehát  
az önmagukat magabiztos eszközhasználóként meghatá-
rozó tanulók között igen, ott a legfelső, a magabiztosságot 

önmagára leginkább igaznak gondoló tanulók eredménye 
szignifikánsan a legjobb (4. ábra).

ÖSSZEFOGLALÁS
A 2015 PISA mérés adatbázisát elemezve, eredményein-
ket röviden összegezve két generikus megállapítást te-
hetünk. Azoknál a tanulóknál, akiknél a felhasználói 
szintű informatikai ismeretek elsajátítása és birtoklása 
nem válik a mindennapok részévé, az ilyen jellegű is-
meretek megszerzése tartósan akadályokba ütközik, 
vagyis egyáltalán nem vagy csak részlegesen tudnak 
kapcsolatba kerülni a digitális kultúrával, alacsonyabb 
képességpontokat mérhetünk a PISA mindhárom tu-
dásterületén. A másik fontos megállapításunk – túl azon, 
hogy az infokommunikációs technológiák megismerésének 
és alkalmazásának fontosságát hangsúlyozzuk – az, hogy  
az információs és kommunikációs technológiák tanulói 
alkalmazásának optimális szintje mellett túlcsorduló 
hatások is megfigyelhetők, vagyis az eszközök számá-
nak emelésével, az eszközhasználat intenzitásának 
fokozásával egy optimális határon túl nincs lehetőség  
a képességpontokon mérhető eredményesség növelé-
sére és ilyen értelemben a haszon maximalizálására.
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4. ábra: PISA-eredmények a tanulók magabiztosságának 
függvényében (átlag és standard hiba)

Magabiztosság Matematika Szöveg értés Természet-
tudomány

Csoport-
százalék

Egyáltalán nem ért 
egyet 404 (9,4) 388 (8,3) 403 (7,9) 3% (0,3%)

Nem ért egyet 416 (5,5) 394 (5,7) 405 (5,1) 7% (0,4%)

Egyetért 481 (3,3) 473 (3,2) 479 (2,9) 53% (0,8%)

Teljesen egyetért 506 (3,4) 503 (3,5) 510 (3,3) 37% (0,9%)
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