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BEVEZETÉS
A Köznevelési Elemzési Jelentések 2020/1. számában már be-
mutattunk néhány fontosabb eredményt az Oktatási Hivatal 
honlapján megjelent Digitális egyenlőtlenségek és eredmé-
nyesség – PISA 2015 című tanulmányból (Erdős 2020).1 

A témaválasztást az információs társadalomban és a di-
gitális kultúra területén az elmúlt évtizedekben végbement 
fejlődéssel indokoltuk. Az említett időszakban az infokom-
munikációs eszközök olyan ütemű innovációjának és ezzel 
egy időben az élet minden területén megjelenő, a hétközna-
pi használat olyan mértékű gyakorlattá válásának lehettünk 
szemtanúi, amely alapvető társadalmi, gazdasági és kulturá-
lis változásokat generált. E változások hatása tetten érhető  
a társadalmi kapcsolatteremtés struktúráinak átalakulásá-
ban éppúgy, mint az ember „kiegészítéseként” képességei 
felerősítésére, esetlegesen új képességek kialakítására létre-
jövő, illetve folyamatosan megújuló technológiákban vagy 
a művészeti kifejezőeszközök, az esztétikai érzékenység és 
a befogadás készségének idomulásaiban. Általános tapasz-

1 Az Oktatási Hivatal Köznevelési Elemzési Főosztályának tanulmányai és 
a Köznevelési Elemzési Jelentések az Oktatási Hivatal honlapján érhetők el: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kej/beszamolok.

talat, hogy az információs és kommunikációs technológia 
fejlődése és beépülése a hétköznapokba már egy nagyon 
rövid időszak esetében is alapjaiban írja át vagy gazdagítja 
az emberi magatartás- és tevékenységformákat a szabad-
idő eltöltésétől a vásárlási szokásokig, a munkavégzéstől  
a közösségi kapcsolatok ápolásáig. Az internet, a hálóza-
tok világa nem pusztán gyakorlati szinten változtatta meg  
az életünket, alakította át a társadalmi reflexiót és reprezen-
tációt, de gondolkodásunkat, általános szemléletünket is 
minduntalan befolyásolja. Ahogyan arra Kertész János több 
alkalommal is figyelmeztet, létünk minden aspektusa vala-
milyen online rendszerre van rákötve, amely ontja az adato-
kat, miközben egyre elfogadottabbá és hatékonyabbá válik 
a társadalmi folyamatok adatbázisokra épülő tervezése, va-
lamint a fogyasztói és más szokások jóslása (Kertész 2019).

Az infokommunikációs eszközöknek az oktatás terüle-
tén való megjelenése, az oktatási innovációk és innovációs 
folyamatok, illetve hatásmechanizmusok empirikus vizsgá-
lata a kezdetektől fogva az oktatáskutatók, oktatásszocio-
lógusok érdeklődésének homlokterében állt. Az 1990-es, 
2000-es években elindult hazai és nemzetközi tanulói tel-
jesítményméréseknek egyre inkább részévé vált a digitális 
technológiák iskolai és otthoni alkalmazásának, használa-
tának feltérképezése, ezért az adatbázisok elemzése lehe-
tővé teszi annak vizsgálatát, hogy a digitális kultúra és kife-
jezetten a digitális írástudás milyen összefüggéseket mutat 
a tanulók eredményességével. 
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KEDVES OLVASÓINK!

Örömmel nyújtjuk át Önöknek a Köznevelési Elemzési 
Jelentések nyári számát. Kiadványunk célja, hogy be-
mutassa az Oktatási Hivatal Köznevelési Elemzési Fő-
osztályán folyó kutatómunka eredményeit, és egy-egy 
rövid cikkben ízelítőt adjon azokból az eredményeink-
ből, amelyek a szélesebb szakmai közösség érdeklő-
dését is felkelthetik. 

A Köznevelési Elemzési Jelentések jelen számában a 
legfrissebb nemzetközi mérési eredmények alapján 
azt vizsgáljuk, hogy 15 éves tanulóink digitális eljá-
rásokkal és eszközökkel kapcsolatos tevékenysége és 
tapasztalatai milyen összefüggésben vannak a szö-
vegértés, a matematika és a természettudomány terü-
letén elért teljesítményükkel, illetve hogy ez az össze-
függés változott-e a legutóbbi két adatfelvétel, a PISA 
2015 és a PISA 2018 között.

A tanulmány rövid szakirodalmi kitekintés után 
négy lényeges szempontból írja le a diákjaink digi-
tális szokásai és teljesítménye közötti összefüggések 
változásait. Megvizsgáljuk, hogy az adatok alapján 
hány éves korban vesznek gyermekeink először ke-
zükbe digitális eszközöket, és milyen a kapcsolat  
a korai okoseszköz-használat és a későbbi eredmények 
között. Áttekintjük, mennyiben hasznos, ha gyerme-
keinknek minél több és minél többféle digitális eszköz 
rendszeres használatára van lehetőségük, érdemes-e 
arra számítanunk, hogy a rendelkezésre álló eszkö-
zök számának növelése pozitív hatással lesz a tanulók 
eredményességére. Ezután ismertetjük a tanulók digi-
tális eszközök használatában való magabiztossága és 
a teljesítményük közötti kapcsolatban bekövetkezett 
változásokat, végezetül pedig bemutatjuk az iskolai 
IKT-eszközhasználat és az eredményesség közötti ösz-
szefüggés esetleges változásait.
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1. A TANULMÁNY CÉLJÁRÓL
A 2020 februárjában megjelent tanulmány legfontosabb 
célja az volt, hogy a PISA 2015 nemzetközi tanulói telje-
sítménymérés adatbázisának felhasználásával a digitális 
technológia – a digitális eszközhasználat és írástudás – elő-
fordulásának, alkalmazásának és elfogadásának szerepét 
elemezzük, a tanulói eredményességgel való kapcsolatát 
bemutassuk. Hat jól lehatárolható, de egymástól nem füg-
getleníthető tematikai egységet nevesítettünk, és mind-
egyik nevesített tematikára a tanulói eredményességre 
tett hatás fókuszán keresztül tekintettünk. Az első eszköz-
használat (számítógép, más digitális eszköz és internet) 
időpontjából indultunk ki, miközben hangsúlyossá tettük  
a különböző hálózatokkal, a hálózati végpontokkal való 
kapcsolatba kerülést, elsősorban annak intenzitását. Beve-
zettük az eszközhasználat kiterjedtségének szempontját:  
a kiterjedtség fogalma vizsgálatunkban azoknak a külön-
böző berendezéseknek, technikáknak és mechanizmusok-
nak a számára utalt, amelyeket egy időben vagy külön-
külön lehetőségük volt a vizsgálatba bevont tanulóknak 
használni. Az eredményességet befolyásoló tényezők kö-
zül az egyik legfontosabb a cselekvő és cselekvése közöt-
ti viszony, ezért az adatbázis segítségével megvizsgáltuk, 
hogy a tanulók mennyire fogadják el a digitális világot, 
mennyire találják meg helyüket a digitális kultúrában, illet-
ve mennyire mozognak magabiztosan ebben a folyamato-
san új specifikumokkal bővülő világban. Utolsó tematikai 
egységként az iskolai, tanórai digitális eszközhasználat és 
annak a tanulói eredményességre gyakorolt hatása jelent 
meg. Tanulmányunkban és ebben az írásban is a magyar 
tanulók eredményeit elemezzük.

A digitális világ, digitális kultúra, információs társada-
lom összetett és szerteágazó fogalmak, amelyek állandó 
mozgásban vannak. Ezt a mozgékonyságot pontosan mu-
tatja, hogy bármilyen jól átgondolt megközelítést alkal-
mazunk is a téma feldolgozásakor, mindig olyan nem várt, 
új dimenziók nyílnak meg, amelyek jelzik e terület intel-
lektuális tágasságát. Ráadásul a választott téma nemcsak 
bonyolult összefüggések nehezen szétszálazható halma-
zaként tekinthető, hanem egy olyan történetiség is, amely 
maga is kontextussal, környezettel bír: lehatárolható egy 
folyamat önálló egységeként. A 2020 februárjában megje-
lent tanulmányunk bevezetőjében elsősorban az előbbire, 
a belső összefüggésekre, az abból kibontakozó történe-
tiségre helyeztük a hangsúlyt. Ebben az írásunkban – ki-
egészítve a tanulmányban leírtakat –, szeretnénk röviden 
ismertetni, milyen kiterjedtebb szisztémában helyezhető 
el az általunk választott téma, illetve a PISA 2018 adatbázis 
elemzésével bemutatni a 2015 és 2018 között bekövetke-
zett változásokat.2

2 A Magyar Pszichológiai Szemle 2016 márciusában megjelent számát teljes 
egészében a témának szentelte: Információs eszközök és tanulás a kognitív-
pszichológiai kutatásokban. Tematikus szám. 2016, 71. köt., 1. sz.

2. A VIZSGÁLT TÉMÁRÓL
A témával foglalkozó tudományos művektől a képző-
művészeti alkotásokig egyre szélesebb terület reflektál  
az információs kor reontologizációs mozgásaira, tehát 
azokra a tapasztalatokra, amelyek az IKT-eszközök forra-
dalma miatt az ember jelenkori viszonyait meghatározzák:  
a reontologizációs tendenciák hatására referenciapontjaink 
sérülnek, a korábban adaptív módon használt fogalmaink, 
(szótáraink) veszítenek magyarázó erejükből.

Luciano Floridi szerint a történelmi idők kezdetétől napja-
inkig négy alapvető reontologizáció ment végbe, amelyek-
nek mindegyike kimozdított létünk centrumából, és radiká-
lisan új pályára helyezte az önmagunkhoz és a világhoz való 
viszonyulásunkat. Az első ilyen Kopernikusz nevéhez köthető, 
aki a heliocentrikus világkép megalkotása révén rámutatott 
arra, hogy az ember nem gondolhat többé úgy magára, mint 
aki a világegyetem középpontjában él. A Darwinhoz köthető 
második forradalom az ember kitüntetett biológiai pozíció-
ját rengette meg, vagyis megfosztott bennünket attól, hogy  
a bioszféra többi élőlényével szemben pozicionáljuk magun-
kat, hiszen eszerint mi is a természetes kiválasztódás egyszeri 
algoritmusának termékei vagyunk. A harmadik forradalom 
során az idegtudományok (Freud) decentralizálták az ént, 
ami miatt többé nem tekinthetünk magunkra – viszonya-
inktól független – racionális cselekvőként. A negyedik, Alan 
Turing nevével fémjelzett paradigmaváltást az információ 
drasztikus növekedése, a növekvő hálózatosodás, a valóság 
és a virtualitás, illetve az ember, a gép és a természet közöt-
ti határok elmosódása kíséri, ami következményeit tekintve 
alapjaiban strukturálja át önképünket, társas kapcsolatain-
kat, a valóságról alkotott elképzeléseinket és a világgal való 
interakcióinkat is. Alan Turing az embert az infoszféra kö-
zéppontjából mozdította ki azzal, hogy bizonyította, nem  
az ember az egyetlen olyan „artefaktum”, amely képes a logi-
kus érvelésre, a racionális kalkulációra, az információ feldol-
gozására és előállítására (Floridi 2014; 2015).

3. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Az eredmények időbeli követésekor a PISA 2018 adatbá-
zisát használtuk, mivel a 2015-ben lebonyolított PISA-
mérésen olyan módszertani változtatásokat vezettek be, 
amelyek következtében azok a trendelemzések, amelyek-
ben a 2015 előtti mérések eredményei is szerepelnek, bi-
zonytalanok: nehezen pontosítható, hogy milyen mértékű 
a valódi képességváltozás (vagy éppen mennyire stabil  
a változatlanság), és mekkora jelentősége van a média-
hatásnak és az egyéb módszertani változtatásoknak.  
A változtatások közül az egyik legfontosabb, hogy az adat-
felvétel teljesen elektronikussá vált: a mérés korábban pa-
píralapon zajlott, ezzel szemben 2015-ben a tanulóknak  
a feladatokat számítógépen kellett megoldaniuk, kötött 
sorrendben, a visszalépés és az ellenőrzés lehetősége 
nélkül. Az elektronikus felület nyújtotta új lehetőségeket 
kihasználva a tartalmi keret és a feladatkészlet is megvál-
tozott (természettudomány terület), továbbá a statisztikai 
elemzésben és a tesztszerkezetben is történtek változások. 
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4. EREDMÉNYEK
Már a digitális korszak hajnalán, a digitális-információs 
technikának az 1980-as években bekövetkezett áttörése-
kor logikus következtetésnek tűnt, hogy az egymást köve-
tő generációk közötti egyezések és eltérések tekintetében  
a 20–21. század fordulója lényeges változásokat fog mutatni 
a korábbi időszakok tapasztalataihoz képest. Rövid idő alatt 
világossá vált, hogy az exponenciálisan gyorsuló fejlődés és 
az ezzel járó, a mindennapi életben bekövetkező változások 
miatt ezek a generációk sokkal jobban fognak különbözni 
egymástól, mint a korábbi korszakokban. Ennek a nagyobb 
különbségnek, a generációk közötti ilyen jellegű távolság 
növekedésének egyik legfontosabb magyarázata pedig az, 
hogy a digitálisan szocializált, digitális kompetenciával és 
írástudással bírók számának folyamatos bővülése mellett 
ez a szocializáció, ezeknek a kompetenciáknak az elsajátítá-
sa, vagyis a digitális eszközök és az internet első használata 
egyre fiatalabb életkorban valósul meg, válik mérhetővé. 
Már akkor megjósolható volt, hogy a fejlődés iránya, az idő 
múlása és az egyre egyszerűbb, felhasználóbarát megoldá-
sok elvezetnek oda, hogy a hálózatokon keresztül kiépülő 
és megvalósuló interaktivitás a fiatal generációk számára 
születésüktől fogva természetes legyen.3

4.1 Az első digitális eszközhasználat és az első 
internethasználat
Napjainkra a közgondolkodás részévé vált az a tapaszta-
lat, hogy a digitális kultúrával való ismerkedést, a digitá-
lis eszközök használatát „nem lehet elég korán kezdeni”.  
A PISA 2015 és a PISA 2018 adatbázis összehasonlításakor 
is megfigyelhető volt, hogy a tanulók egyre fiatalabb élet-
korban kerülnek kapcsolatba a digitális eszközökkel, és ez  
a folyamat az általuk elért képességpontokkal is kapcsolatot 

3 A PISA 2015 mérés módszertani változásaival és a változások hatásaival 
részletesen foglalkozik Lak Ágnes Rozina (Lak 2020) és a PISA 2015. Összefoglaló 
jelentés (Ostorics et al. 2016).

mutat. A PISA nemzetközi képességmérés szerint 2015-ben  
a tanulók 64%-a 12 éves koráig már használt valamilyen 
digitális eszközt. Ez az arány 2018-ban jelentősen megvál-
tozott: a tanulók 75%-a már 7–9 éves koráig megismerke-
dett valamilyen digitális platformmal. Az első internethasz-
nálat esetében a százalékos arányok és az életkor szerinti 
kategóriák nem mutatnak hasonló irányú elmozdulást, 
9 éves koráig továbbra is a tanulók 62%-a próbál ki vala-
milyen hálózati elérést és kapcsolati szolgáltatást. A PISA-
képességpontokban viszont átrendeződés figyelhető meg: 
2015-ben a legjobban teljesítő két kategória (7–9 éves kor és 
10–12 éves kor) eredményei között szignifikáns különbséget 
nem lehetett megállapítani. A 6 évesnél fiatalabb kor kate-
gória képességpontjain jól bemutatható volt a túlcsordulás 
jelensége, teljesítményük szignifikánsan visszaesett. A leg-
nagyobb lemaradást azok a tanulók mutatták, akik 13 éve-
sen vagy később kezdtek el internetezni, vagy a PISA-teszt 
kitöltésének időpontjáig egyáltalán nem vagy csak korlá-
tozott mértékben használtak ehhez szükséges eszközöket. 
2018-ban a képességpontok alapján a leszakadók csoport-
jában nem volt változás, az ilyen digitális platformokat ké-
sőn, 13 évesen vagy később, illetve sohasem használók telje-
sítménye a leggyengébb. Viszont a többi életkor-kategória 
esetében 2015-höz képest jelentős eltérés figyelhető meg. 
A már 6 évesnél fiatalabb korban internetet használók kate-
góriájában nem lehet kimutatni a túlcsordulás jelenségét,  
a teljesítménypontok nem esnek vissza, nem mutatnak 
szignifikáns eltérést a következő kategória (7–9 éves kor) 
eredményeitől, ez a két életkor-kategória éri el a legma-
gasabb képességpontokat. Az a 10–12 éves csoport, amely 
2015-ben még a legjobban teljesítők csoportjának a gerin-
cét jelentette, 2018-ban már szignifikáns lemaradást mutat, 
de még nem olyan mértékűt, mint a leszakadók két cso-
portja, azok, akik 13 évesen vagy később vagy sohasem hasz-
nálják a világhálót (1. ábra).
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1. ábra: PISA-eredmények az első internethasználat függvényében 2015-ben és 2018-ban (átlag és standard hiba)

Életkor Matema tika Szöveg értés Természet tudomány Csoportszázalék

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%)

Életkor Matema tika Szöveg értés Természet tudomány Csoportszázalék

6 éves vagy fiatalabb 489 (3,8) 476 (4,0) 487 (4,1) 23% (0,7%)

7–9 éves 495 (3,0) 490 (3,0) 494 (2,9) 40% (0,7%)

10–12 éves 474 (2,9) 474 (2,8) 475 (3,2) 31% (0,7%)

13 éves vagy idősebb 427 (6,6) 429 (6,2) 431 (6,6) 6% (0,4%)

Sohasem 397 (24,1) 355 (17,1) 394 (21,5) 0% (0,1%)
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4.2 Az iskolán kívüli internethasználat
Annak ellenére, hogy 2018-ban az internethasználat eseté-
ben az újítók és a korai többség Everett Rogers által alkotott 
fogalmaihoz legközelebb álló csoportok jelentős változást 
mutattak – az első eszközhasználat egyre fiatalabb életkor-
ra tolódott (ahogy jeleztük, a tanulók 75%-a már 7–9 éves 
koráig megismerkedett a digitális világ valamilyen appará-
tusával) –, ez a tény nem volt hatással az eszközhasználat 
intenzitására, és az intenzitás és a képességpontok kapcso-
lata sem változott.4 Miközben a közgondolkodás részeként 
megfogalmazott, általános vélemény, hogy minél fiatalabb 
életkorban sajátítjuk el a hasznosat, annál inkább fogjuk ké-
sőbb nélkülözhetetlennek érezni, az általunk vizsgált tanulók 
esetében ilyen megállapítást nem lehet tenni. Önmagában 
az a tény, hogy a tanulók milyen életkorban kerülnek először 
kapcsolatba az internettel, mikortól felhasználók a hálózatok 
világában, nincs mérhető összefüggésben azzal a kérdéssel, 
hogy később, iskolán kívül, hétköznap mennyi időt töltenek 
el ezen a digitális platformon. Míg a 2015-ös PISA-adatok 
alapján lehetőségünk volt az iskolán kívüli napi internethasz-
nálat kapcsán néhány kategórián belül tendenciákra rámu-
tatni: elsősorban a napi 6 óránál többet internetezőknél vált 
láthatóvá, hogy az arányuk növekszik annak ismeretében, 
hogy a tanulók mikor használták először az internetet, addig 
2018-ban ilyen tendenciákat már nem lehetett megállapíta-
ni. Az intenzitás és a képességpontok kapcsolatában sem kö-
vetkezett be változás: azok a tanulók érték el a legmagasabb 
képességpontokat, akiknek az időmérlegében napi 31 perc – 
4 óra internethasználat figyelhető meg (a három kategória  
– naponta 31 perc – 60 perc; naponta 1–2 óra; naponta 2–4 óra – 
eredményei között nincs szignifikáns különbség).

4.3 Az eszközhasználat kiterjedtsége és kapcsolata  
a tanulói eredményességgel
Tanulmányunkban az eszközhasználat kiterjedtségének vizs-
gálata érdekében a tanulókat, az általuk használt eszközök 
számát követve, három nagy csoportba soroltuk. Az eszközök 
körét az asztali számítógép, a laptop, a táblagép és az inter-
net jelölte ki. Az első kategóriába tartoztak azok, akik állításuk 
szerint a felsorolt digitális eszközöket sohasem használják, 
nem felhasználók. A második és harmadik kategóriába olyan 
tanulók kerültek, akiknek rendelkezésre áll a felsorolt eszkö-
zök közül egy vagy kettő, és azok alkalmazásáról számoltak 
be, ők közösen a moderált felhasználók. Kiterjedt felhasználók 
azok a tanulók, akik a felsorolt apparátusból minimum három 
eszközt rendszeresen használnak. Elemzésünkben éltünk az-
zal a hipotézissel, hogy az infokommunikációs eszközök ilyen 
jellegű expanziója, vagyis a rendelkezésre álló és használt 
eszközpark új típusú apparátusokkal való bővítése a tanu-
lók eredményességére korlátozott módon tud pozitív hatást 
gyakorolni: az alkalmazott eszközök számának növelésével 
egy ponton túl várhatóan bekövetkezik az eredménypon-

4 Az új termékek terjedésének görbéjét Everett Rogers dolgozta ki először.  
A függőleges tengelyen a terméket elfogadók százalékos arányát ábrázolta az 
összlakosság egészéhez viszonyítva, a vízszintes tengelyen az időt jelezte. Áb-
ráján az egyik (kék) görbe mutatja a fogyasztói csoportokat, míg a másik (sárga) 
a piaci részesedést. Rogers elméletének bemutatását és a diffúziós modellek 
összefoglalását adja Dessewffy Tibor és Galácz Anna (Dessewffy–Galácz 2003).

tok visszaesése, miközben az eszközök rendelkezésre állása 
és elérhetősége minden tudásterületen kapcsolatba hozha-
tó a tanulói eredményességgel. 2018-ban nem volt változás  
a 2015-ös méréshez képest: a leggyengébb eredménypon-
tokat – mind a matematika, mind a szövegértés és a termé-
szettudomány területen – azok a tanulók érték el, akik a nem 
felhasználó kategóriába kerültek, tehát az eszközhasználatból 
kizárt, izolált tanulók. A moderált felhasználók két alcsoport-
ja, vagyis az egy, illetve két eszközt használók eredménypont-
jai között nincs szignifikáns különbség, ezeknek a tanulóknak 
az eredménye a legjobb. A kiterjedt használó kategória tag-
jainak eredményei jelentősen (36–25 pont) alacsonyabbak, 
de lényegesen jobb eredményt érnek el azoknál a tanulók-
nál, akik el vannak zárva az eszközhasználattól. Tehát az IKT-
eszközök számának növelése, a digitális eszközök minél szé-
lesebb körű bevonása a tanulók mindennapi tevékenységi 
körébe 2018-ban is csak a moderált felhasználó szintjéig volt 
pozitív kapcsolatban a tanulói eredményességgel.

4.4 A magabiztos IKT-eszközhasználat és  
az eredményesség
Amikor az eredményesség ismeretében az infokommuni-
kációs eszközök alkalmazásának magabiztosságára és szere-
tetére fókuszáltunk, vagyis azt vizsgáltuk, hogy a PISA 2015 
és 2018 nemzetközi képességmérés tanulói mennyire elfo-
gadók a digitális kultúrával: hogyan határozzák meg benne 
saját helyüket, mennyire tudják előnyeit saját javukra fordí-
tani, akkor a vizsgálatba bevont két populáció ezen a terü-
leten eltéréseket mutatott. 2015-ben a vizsgálatba bevont 
tanulók 90%-a tartozott a pozitív tartományba: 53%-a igaz-
nak tartotta azt az állítást, hogy magabiztosnak érzi magát 
olyan környezetben, ahol digitális eszközöket kell használ-
nia, 37%-uk pedig teljesen igaznak gondolt személyével kap-
csolatosan egy ilyen kijelentést. A PISA 2015 mérés minden 
tudásterületén megállapítható volt, hogy azok a tanulók, 
akik véleményük szerint magabiztosan használják az info-
kommunikációs eszközöket, jobb eredményt érnek el, mint 
azok a tanulók, akik úgy gondolták, hogy az eszközhaszná-
latuk nem vagy egyáltalán nem magabiztos. A magabiztos 
és a bizonytalan tanulók között matematika területen 74, 
a szövegértés esetében 76, a természettudomány terület 
vizsgálatánál pedig 75 képességpont volt a különbség, ami 
a leginkább magabiztos és a leginkább bizonytalan tanulók 
csoportjai között még nagyobb volt. 2018-ban zsugorodott 
a pozitív tartomány (76%), csökkent a magabiztos tanulók 
aránya, már csak a tanulók 57%-a gondolkodott magáról 
úgy, hogy magabiztosan használja a digitális kultúra eszkö-
zeit, és ezt az állítást csak 19%-uk érezte teljes mértékben 
igaznak a személyét illetően. Egy ilyen irányú és ilyen mér-
tékű változás annak ismeretében nem várt eredmény, hogy 
az elemzésbe bevont korosztályok már a digitális kultúrába 
születtek, nem képesek analóg és digitális megkülönbözte-
tésére, mivel az oppozíciós fogalompár egyik fele gyakor-
latilag ismeretlen számukra, és hogy ennek a kultúrának 
az eszközei a gyors elterjedés és bővülő hozzáférés mellett 
alkalmazásukat tekintve egyszerűsödtek, egyre kevésbé 
igényelnek különleges ismereteket. A másik fontos változás, 
hogy a három tudásterületen a magabiztos és a bizonytalan 
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tanulók képességpontjai a 2015-ös eredményekhez képest 
2018-ban már kisebb – de szignifikáns – eltérést mutatnak 
(24–25 pont), és az önmagukat leginkább magabiztosnak 

és leginkább bizonytalannak gondoló tanulók esetében is 
a képességpontok közötti különbség csökkenése figyelhető 
meg a 2015-ös eredményekhez képest (2. ábra).

2. ábra: PISA-eredmények a tanulók magabiztosságának függvényében 2015-ben és 2018-ban (átlag és standard hiba) – 
mennyire ért egyet a tanuló azzal, hogy jól elboldogul az otthoni digitális eszközökkel

Magabiztosság Matema tika Szöveg értés Természet tudomány Csoportszázalék

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%)

Magabiztosság Matema tika Szöveg értés Természet tudomány Csoportszázalék

Egyáltalán nem ért egyet 435 (7,4) 419 (5,7) 432 (5,9) 7% (0,5%)

Nem ért egyet 466 (4,0) 463 (4,0) 467 (4,3) 17% (0,6%)

Egyetért 491 (2,8) 487 (2,7) 491 (2,7) 57% (0,7%)

Teljesen egyetért 510 (4,1) 504 (4,0) 508 (4,0) 19% (0,6%)

Matematika

Szövegértés

Természettudomány

380

420

460

500

Egyáltalán nem 
ért egyet

Nem ért egyet Egyetért Teljesen egyetért

Matematika

Szövegértés

Természettudomány

380

420

460

500

Egyáltalán nem 
ért egyet

Nem ért egyet Egyetért Teljesen egyetért



KÖZNEVELÉSI ELEMZÉSI JELENTÉSEK � 2020/2

7

4.5 A digitális eszközök iskolai használata és  
az eredményesség
Már a digitális kultúra kiteljesedésekor, az információs és 
kommunikációs technológiák első iskolai megjelenésével 
és alkalmazásával központi kérdéssé vált, hogy mennyire 
képesek a tanárok és a tanulók az IKT-eszközök használa-
tával a pedagógiai folyamatok hatékonyságát és sikeressé-
gét, a tanulás eredményességét növelni, és ez a hatékony-
ság és eredményesség milyen módon válik mérhetővé, 
értékelhetővé. Napjainkban a nemzetközi és hazai tanulói 
képességmérésekben az információs és kommunikációs 
technológiák sikeres integrációja szinte már állandó téma-
ként jelenik meg, a sikeresség fogalma pedig egyre inkább 
a tanulói eredményesség fogalmához kapcsolódik. A vizs-
gálatok fő irányát elsősorban a két fogalom – integráció és 
eredményesség – összefüggéseinek vizsgálata, az össze-
függések keresésére és magyarázatára tett kísérlet jelenti.

A PISA 2015 és PISA 2018 adatbázis másodelemzésekor, 
az eredmények összevetésével lehetőség nyílt az iskolai di-
gitális eszközhasználat és a tanulói eredményesség sokrétű 
viszonyrendszerének áttekintésére: a tanulók válaszai alap-
ján elemezhettük az információs és kommunikációs tech-
nológiák integrációjának intézményi folyamatát. A tanulói 
eredményességre fókuszálva vizsgálatunk során három  
az önálló tanulás folyamatához leginkább köthető kategó-
riát emeltünk ki: a házi feladat elkészítését, a tantárgyi felké-

szülés érdekében végzett gyakorlást és az iskolai feladatok 
online keresésen alapuló megoldását. A kategóriákat egy-
mástól függetlenül, tudásterületenként elemezve megál-
lapítottuk, hogy az önálló tanulás folyamatához leginkább 
köthető tevékenységek esetében azok a tanulók érték el 
a legjobb eredményeket, akik soha vagy szinte soha nem 
használnak digitális eszközöket ezekhez az iskolai tevékeny-
ségekhez. Szignifikánsan alacsonyabb képességpontokat 
ott lehetett megfigyelni, ahol a tevékenység gyakorisága 
növekedést mutatott, a legrosszabb eredmény pedig azoké 
a tanulóké lett, akik mindennap végezték ezeket a művele-
teket. A 2018-as mérés ezeknek az összefüggéseknek az át-
rendeződését jelezte: továbbra is igaz, hogy azok a tanulók 
érik el a legmagasabb képességpontokat, akik a teszt kitöl-
tésekor arról számoltak be, hogy soha vagy szinte soha nem 
használnak a felsorolt iskolai tevékenységekhez digitális 
eszközöket, viszont a tevékenység gyakoriságának növeke-
dése 2018-ban már nem a képességpontok csökkenésével 
járt együtt, hanem a gyakoriság növekedésétől függetlenül 
egy leszakadó, monolit tanulói csoport alakult ki. Ebben  
a tanulói körben függetlenül attól, hogy a vizsgálatba be-
vont tanulók milyen havi, heti vagy napi rendszerességről 
számoltak be, képességpontjaik mind a három tudásterüle-
ten (53–32 pont) elmaradtak a legjobb eredményektől, de 
egymáshoz képest tendenciaként kibontható, szignifikáns 
különbségeket nem mutattak (3. ábra).
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3. ábra: PISA-eredmények az eszközhasználat gyakoriságának függvényében 2015-ben és 2018-ban (átlag és standard hiba)

Eszközhasználat gyakorisága Matema tika Szöveg értés Természet tudomány Csoportszázalék

Soha, szinte soha 493 (3,7) 487 (4,0) 495 (3,6) 67 % (1,5%)

Havonta 1-2 465 (7,7) 453 (8,5) 462 (8,7) 10% (0,7%)

Hetente 1-2 456 (8,0) 430 (7,8) 445 (7,1) 10% (0,8%)

Szinte mindennap 420 (9,4) 415 (11,1) 419 (9,3) 6% (0,5%)

Mindennap 428 (9,6) 395 (10,9) 412 (8,0) 7% (0,7%)

Eszközhasználat gyakorisága Matema tika Szöveg értés Természet tudomány Csoportszázalék

Soha, szinte soha 488 (3,9) 486 (3,4) 494 (3,9) 60% (1,7%)

Havonta 1-2 455 (8,0) 440 (5,9) 440 (7,7) 12% (0,8%)

Hetente 1-2 448 (5,9) 427 (5,2) 446 (5,1) 14% (0,9%)

Szinte mindennap 435 (8,5) 415 (8,8) 428 (8,4) 7% (0,7%)

Mindennap 450 (10,5) 419 (8,3) 430 (7,8) 7% (0,8%)
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5. ÖSSZEFOGLALÁS
Rövid elemzésünkben – folytatva a témában megjelent ko-
rábbi tanulmányunkat –, arra törekedtünk, hogy a PISA 2015 
és a PISA 2018 nemzetközi képességmérés összehasonlításá-
val, az információs és kommunikációs technológiák haszná-
latát vizsgáló kérdésekre adott tanulói válaszok segítségével 
bemutassuk a 2015 és 2018 között végbement változásokat, 
a két PISA-populáció legfontosabb különbségeit.

A PISA 2018 adatbázis vizsgálata során megállapítottuk, 
hogy az első digitális eszközhasználat fiatalabb életkorba 
tolódott el, 2018-ban a tanulók 75%-a már 7–9 éves koráig 
megismerkedett az IKT-eszközök használatával. Az első in-
ternethasználat esetében a korcsoportok között a 2015-ös  
méréshez képest nincs változás, 9 éves koráig a tanulók 
62%-a próbál ki valamilyen hálózati elérést és kapcsolati 
szolgáltatást. Átrendeződés a képességpontokban figyel-
hető meg: 2018-ban a 10–12 éves korban használóvá váló 
tanulók már szignifikáns lemaradást mutatnak, a 7–9 éves 
korosztályhoz képest, miközben a legnagyobb azoknak 
a tanulóknak a hátránya, akik ennél is később (13 éves kor 
vagy később) kerülnek kapcsolatba az internettel, vagy tel-
jesen el vannak zárva a világhálótól, annak végpontjaitól. 
Az a tény, hogy a tanulók 75%-a már 7–9 éves koráig megis-
merkedett a digitális világ valamilyen apparátusával, 62%-
uk pedig 9 éves koráig a világhálóval, nem volt hatással  
az eszközhasználat intenzitására, és az intenzitás és a ké-
pességpontok kapcsolata sem változott: azok a tanulók 
érték el a legmagasabb képességpontokat, akiknek az idő-
mérlegében napi 31 perc – 4 óra internethasználat figyelhe-
tő meg (a három kategória – naponta 31 perc – 60 perc; na-
ponta 1–2 óra; naponta 2–4 óra – eredményei között nincs 
szignifikáns különbség).

Az eszközhasználat kiterjedtségét és a tanulói eredmé-
nyességgel való kapcsolatát vizsgálva megállapíthattuk, 
hogy 2018-ban nem volt változás a 2015-ös méréshez ké-
pest: a leggyengébb eredménypontokat minden tudáste-
rületen azok a tanulók érték el, akik a nem felhasználó kate-
góriába kerültek, tehát az eszközhasználatból kizárt, izolált 
tanulók. Az IKT-eszközök számának növelése, a digitális esz-
közök minél szélesebb körű bevonása a tanulók mindennapi 
tevékenységi körébe csak a moderált felhasználó szintjéig 
volt pozitív kapcsolatban a tanulói eredményességgel.

Két tematikai egységet érdemes kiemelni az első digitá-
lis eszközhasználat mellett, amelyben a PISA 2015 vizsgá-
lata során bemutatott összefüggések a 2018-as adatbázis 
elemzésekor már nem vagy csak részlegesen állapíthatók 
meg: az egyik a magabiztos IKT-eszközhasználat, a másik  
a digitális eszközök iskolai használata és a két terület kap-
csolata az eredményességgel.

2018-ban 57%-ra csökkent az IKT-eszközök használatá-
ban önmagukat magabiztosnak gondoló tanulók aránya, 
és a magabiztosság állapotát mindössze a diákok 19%-a 
érezte saját magára teljesen igaznak. A másik fontos vál-
tozás, hogy a digitális eszközhasználatban magabiztos 
(az állítást igaznak elfogadó) és a bizonytalan (az állítást 
elutasító) tanulók eredményei a 2015-ös méréshez képest 

2018-ban mind a három tudásterületen már kisebb – de 
még mindig szignifikáns – eltérést jeleztek: a 2015-ben 
mért 74–76 pontos különbséget követően a magabiztos és 
a bizonytalan tanulók képességpontjai közeledtek egymás-
hoz, a bizonytalan tanulók eredményei 24–25 pontos lema-
radást mutattak. Ez a tendencia, a képességpontok közötti 
különbség csökkenése megfigyelhető volt a magabiztos 
digitális eszközhasználatot teljesen igaznak gondoló és azt 
teljesen elutasító tanulók esetében is.

A PISA 2015 és PISA 2018 adatbázis másodelemzésekor 
az eredmények összevetésével lehetőség nyílt az iskolai di-
gitális eszközhasználat és a tanulói eredményesség kapcso-
latának áttekintésére. 2015-ben a digitális eszközök iskolai 
használatának gyakorisága és a tanulók által elért képes-
ségpontok vizsgálatakor mind a három tudásterületen azok 
a tanulók érték el a legjobb eredményeket, akik soha vagy 
szinte soha nem használnak digitális eszközöket az iskolai 
tevékenységekhez, a képességpontok szignifikáns csökke-
nése ott volt megfigyelhető, ahol a tevékenység gyakori-
sága növekedést mutatott, a legrosszabb eredmény pedig 
azoké a tanulóké lett, akik mindennap végezték ezeket  
a műveleteket. A 2018-as mérés ezeknek az összefüggések-
nek az átrendeződését jelezte: továbbra is igaz, hogy azok 
a tanulók érik el a legmagasabb képességpontokat, akik  
a teszt kitöltésekor arról számoltak be, hogy soha vagy 
szinte soha sem használnak a felsorolt iskolai tevékenysé-
gekhez digitális eszközöket, viszont a tevékenység gyako-
riságának növekedése 2018-ban nem a képességpontok 
csökkenésével járt együtt, hanem a gyakoriság növekedé-
sétől függetlenül egy leszakadó, monolit tanulói kör alakult 
ki, függetlenül attól, hogy a vizsgálatba bevont tanulók 
milyen havi, heti vagy napi rendszerességről számoltak be. 
Míg a 2015-ös PISA-mérés alapján azt mondhattuk, hogy 
a digitális eszközök iskolai használata és a tanulói képes-
ségpontok kapcsolata leírható a gyakoriság változásával, 
addig 2018-ban az eredményesség szempontja a digitális 
eszközök iskolai használata / nem használata mentén ho-
zott létre törésvonalat: azok a tanulók, akik nem használtak 
digitális eszközöket eredményesebbek voltak, mint azok 
a társaik, akik használtak, és a használók „sikertelensége” 
nem mutatott szignifikáns változást az eszközhasználat 
gyakoriságától függően.
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