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BevezeTés

A PIRLS-vizsgálat
Korunk társadalmában a szövegértési képesség létfontosságú a mindennapi sikerek elérésében, a 
folyamatos intellektuális megújulásban, a személyes célok megvalósításában. Emellett az írni-olvasni 
tudó állampolgár az ország gazdasági és szociális fejlődésének alapját képezi. Ahhoz, hogy az egyes 
országok megfelelő döntéseket hozzanak az olvasástanítással kapcsolatban, az IEA PIRLS-vizsgálata 
nemzetközi szinten összehasonlítható adatokat szolgáltat az általános iskola 4. évfolyamos tanulóinak 
szövegértési képességeiről. Ez az évfolyam és életkor fontos pont az olvasás-szövegértés fejlesztésében, 
mivel a gyerekek többsége már tud olvasni, és nem pusztán az olvasás gyakorlásának céljából olvas, 
hanem saját örömére, vagy azért, hogy tanuljon, újabb ismereteket szerezzen. 

Az IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) és a PIRLS 
(Progress in International Reading Literacy Study) koordinálásáért felelős TIMSS & PIRLS ISC 
(International Study Center) neves kutatókkal együttműködve dolgozta ki a vizsgálat tartalmi és 
mód szertani standardjait. A PIRLS ötévente méri a tanulók szövegértési képességét és az azzal ösz-
szefüggő háttértényezőket. Az első adatfelvételre 2001-ben került sor. A PIRLS-méréssorozat immár 
negyedik ciklusán van túl (2001, 2006, 2011, 2016).

A vizsgálatban részt vevő országok
A PIRLS-mérés negyedik ciklusában összesen 50 ország tanulói vettek részt, közöttük néhány el-
különült oktatási rendszer diákjai is1. Utóbbiak nem egy egész országot képviselnek, ám vagy a legelső 
méréstől kezdve így vettek részt a PIRLS-vizsgálatban (pl. Belgium franciául és flamandul beszélő 
1 A kiemelt oktatási rendszerek olyan tagállamok, provinciák, autonóm területek, amelyeknek részben vagy egészében önálló 

oktatási rendszerük van, és kifejezetten kérték eredményeik külön bemutatását.
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része külön-külön eredményeket kap, akárcsak Hongkong vagy Makaó), vagy az adott oktatási rend-
szeren belül egy nagyobb, önállóbb egységet képeznek (például Oroszország mellett külön eredmény 
született Moszkváról, ahogy Spanyolországban is külön megvizsgálták Madridot és Andalúziát is). 
Bár a PIRLS alapvetően a 4. évfolyamosok szövegértését méri, néhány országban a korai beiskolázás 
miatt az 5. vagy 6. évfolyamos tanulókat vizsgálták. A vizsgálatban az országok eltérő beiskolázási 
szabályait úgy veszik figyelembe, hogy a főszabály szerint a 10 éves gyerekek zömét lefedő két év-
folyam közül a magasabb évfolyam tanulói kerülnek be a vizsgálatba. Norvégia esetében például az 
5. évfolyamos tanulók szövegértési képessége szerepel az összehasonlító táblázatokban, ugyanakkor 
külön kérésre a 4. évfolyamos norvég tanulók is részt vettek a felmérésekben, az ő eredményeiket 
külön közli a nemzetközi jelentés. 

A PIRLS-vizsgálatban részt vevő országok:

A PIRLS-vizsgálatban részt vevő kiemelt oktatási rendszerek:

Abu Dhabi, EAE
Andalúzia, Spanyolország
Angol/afrikaans/zulu nyelv, 

Dél-afrikai Köztársaság

Buenos Aires, Argentína
Dánia, 3. osztályosok
Dubaj, Egyesült Arab Emírségek
Madrid, Spanyolország

Moszkva, Oroszország
Norvégia, 4. osztályosok
Ontario, Kanada
Quebec, Kanada

A PIRLS-vizsgálatot minden országban az adott ország nemzeti központja szervezi, Magyarországon 
az Oktatási Hivatal Köznevelési Mérési Értékelési Osztálya felelt a mérés lebonyolításáért az Oktatási 
Hivatal Megyei Pedagógiai Oktatási Központjainak és a felkért iskoláknak a közreműködésével. 
A nemzeti központ és a részt vevő iskolák munkájának köszönhetően Magyarország a mérés minőségi 
előírásait maradéktalanul teljesítette, így eredményeink hiánytalanul szerepelhetnek a jelentés egészé-
ben, szemben más országokkal, ahol a megfelelő részvételi arányt nem minden esetben sikerült elérni.

A vizsgálat felépítése
A PIRLS 2016 vizsgálat tervezetét számos követelmény figyelembevételével alakították ki.

•	 A tesztben a trendvizsgálatok érdekében megfelelő számban olyan feladatokat is szerepeltetni 
kellett, amelyek már a korábbi mérésekben is helyet kaptak.

•	 A tesztfüzeteknek elegendő számú kérdést kellett tartalmazniuk ahhoz, hogy a részt vevő 
országok tanulóinak szövegértéséről, valamint tartalmi területenkénti és gondolkodási mű-
veletenkénti eredményeiről megbízható adatokat kaphassunk.

•	 Az országos átlageredmény kívánt pontosságú kiszámítása megfelelő számú tanuló részvételét 
követelte meg.

Anglia
Ausztrália
Ausztria
Azerbajdzsán
Bahrein
Belgium (flamand)
Belgium (francia)
Bulgária
Chile
Csehország
Dánia
Dél-afrikai Köztársaság
Egyesült Államok
Egyesült Arab Emírségek
Egyiptom
Észak-Írország
Finnország

Franciaország
Grúzia
Hollandia
Hongkong
Irán
Írország
Izrael
Kanada
Katar
Kazahsztán
Kuvait
Lengyelország
Lettország
Litvánia
Magyarország
Makaó-Kína
Málta

Marokkó
Németország
Norvégia
Olaszország
Omán
Oroszország
Portugália
Spanyolország
Svédország
Szaúd-Arábia
Szingapúr
Szlovákia
Szlovénia
Tajvan
Trinidad és Tobago
Új-Zéland



A vizsgálat felépítése 9

•	 Fontos szempont volt, hogy a tesztírás ne legyen megterhelő a diákok számára, ugyanakkor 
a tesztfüzet kitöltésére fordítható idő arányban álljon a megoldandó feladatok mennyiségével.

A PIRLS tesztanyaga összesen 12 szövegből és a szövegekhez kapcsolódó 175 kérdésből állt, ezek-
ből 16 különböző tesztfüzetet szerkesztettek. Minden füzet két blokkot tartalmazott, amelyekben 
egy-egy szöveg és a hozzájuk tartozó kérdések szerepeltek. Egy szöveghez 12-17 kérdés tartozott, 
megoldásukra 40 perc állt a tanulók rendelkezésére. A 12 szövegből hat már a korábbi ciklusok 
tesztanyagában is előfordult, hat pedig a 2016-os mérésbe került be először. Az új szövegek között 
két könnyített szöveg is szerepelt, amelyek a prePIRLS 2016 mérés eredményeit hivatottak összekötni 
a PIRLS eredményeivel.

Az eredmények értékelésekor a tanulók szövegértés-eredményeit tesztelméleti módszerekkel 
számított, 0-tól 1000-ig terjedő képességskálán helyezik el, amelyet a PIRLS 2001 vizsgálatban részt 
vett tanulók eredménye alapján alakítottak ki úgy, hogy a nemzetközi átlag 500, a szórás 100 pont 
volt. Habár a részt vevő országok köre az egyes ciklusok során módosult, ez a képességskála a későbbi 
vizsgálatokban változatlan maradt. Az eredményeket sokszor az 500 pontos, úgynevezett PIRLS-
skálaátlaghoz viszonyítjuk, amely értelemszerűen különbözik az országok adott évi eredményei 
alapján számított nemzetközi átlagtól.

A teljes teszten elért eredmények mellett a tanulók a tartalmi keretben meghatározott rész-
területeken is pontszámokat kaptak, amelyek az alkalmazott pontszámítási eljárásnak köszönhetően 
összehasonlíthatók, és az egyes tanulók és országok relatív erősségei és gyengeségei vizsgálhatók.

A PIRLS-mérés keretében a tanulók és szüleik egy-egy kérdőívet is kitöltöttek, amelyekből 
a gyerekek hátteréről, motivációiról, a tanuláshoz és olvasáshoz való viszonyáról lehetett többet 
megtudni. Szintén megkérdezték a tanulók tanítóját és intézményvezetőjét az iskolai környezetről, 
a tanítás és tanulás körülményeiről, a pedagógusi munka jellemzőiről, ami az adatok szélesebb körű 
elemzését tette lehetővé.





a vizsgálaT eredményei





Átlageredmények 13

A szövegértés a mindennapi teendők megfelelő ellátásának elengedhetetlen feltétele. Szövegértésre 
nemcsak akkor van szükség, amikor saját szórakozásunkra olvasunk, hanem a munkánk és egyéb 
tevékenységeink során is, hivatalban ügyintézéskor, utcán, utazás közben, hogy képesek legyünk tájé-
kozódni a világban, és dolgainkat a lehető legkevesebb ráfordítással, a leghatékonyabban végezhessük 
el. Ugyanígy, nem csak azért kell fejleszteni a tanulók szövegértési képességét, hogy könnyen és jól 
tanuljanak, hiszen a világról szóló ismereteik nagy részét is az olvasás révén szerzik, így a későbbi 
műveltség, tájékozottság egyik alapvető feltétele, hogy jól, értőn olvassanak. A PIRLS a 4. osztályosok 
szövegértési képességét vizsgálja, ugyanis ez a korosztály már elsajátította az olvasást, és a továbbiak-
ban az olvasás segítségével fog tanulni és tájékozódni a világban.

A PIRLS-mérés eredményei sokrétűen elemezhetők, hiszen a szövegértési képességek több di-
menzióra is kiterjednek. Ezért az eredményeket több elemzési szempontot figyelembe véve mutatjuk 
be: az országos átlageredmény mellett megvizsgáljuk többek között a nemek közötti szövegértésbeli 
különbségeket, a különböző olvasási célok és a gondolkodási műveletek mentén elért szövegértési 
eredményeket és mindezek változását a korábbi ciklusok adataihoz képest.

Átlageredmények
Az 1. ábrán a felmérésben részt vevő országok átlageredményük szerinti sorrendben jelennek meg. 
Leolvasható az ábráról az 5-ös, 25-ös, 75-ös és 95-ös percentilis2 értéke is, amelyből azt láthatjuk, 
milyen tartományok között mozog az országok tanulóinak eredménye. (A 25-ös és 75-ös percentilis 
közötti értéktartományban teljesített a tanulók fele, az 5-ös és 95-ös percentilis pedig arról ad in-
formációt, mennyire heterogén az adott ország tanulóinak teljesítménye.) Az ábrán körrel emeltük 
ki azokat az országokat, amelyek átlageredménye statisztikailag nem különbözik a magyar negye-
dikesek pontszámától. 

Magyarország eredménye a 2016-os mérésben 554 pont lett, ami azt jelenti, hogy mindössze 
hét ország ért el szignifikánsan jobb eredményt. Oroszország és Szingapúr (581 és 576 pont) vezető 
helye után Hongkong, Írország, Finnország, Lengyelország és Észak-Írország következik. Őket követi 
Magyarország és a vele statisztikailag azonos eredményt elérő tíz másik ország (Norvégia ötödik év-
folyamosai, Tajvan, Anglia, Lettország, Svédország, Bulgária, Egyesült Államok, Litvánia, Olaszország 
és Dánia). A felsorolásból látható, hogy a már korábban is jól teljesítő Szingapúr és Hongkong mellett 
Oroszország ért el jó eredményt, míg a környező országok rendre Magyarország mögött végeztek 
(Csehország [543], Szlovénia [542], Ausztria [541], Szlovákia [535]).

A 2016-os eredményeknek és az egyes országok korábbi mérési eredményeinek az összevetése 
rengeteg információval szolgál az időbeli változásokról és az így megmutatkozó trendekről, arról, 
hogy mely országok eredménye javul, melyeké romlik, és melyek azok, amelyek teljesítménye már 
több ciklus óta stagnál. Bár a háttérben meghúzódó oktatáspolitikai döntéseket és egyéb okokat nem 
célunk és szándékunk feltárni, mégis fontos látni az egyes országokban érvényesülő tendenciákat 
(2. ábra).

Az éllovasok közül mind Szingapúr, mind Oroszország folyamatosan javuló tendenciát mutat 
már az első, 2001-es mérés óta. Akkor mindkét országnak 528 pont volt az átlageredménye, majd 
mind Szingapúr (558 pont), mind Oroszország (565 pont) már a 2006-os mérésre nagy javulást ért 
el, és az azt követő mérésekben is szignifikánsan javultak az eredményeik. A 2011-es mérésben élen 
végző Hongkong és Finnország ugyanakkor 2-2 pontot rontott korábbi eredményén, bár a különb-
ség nem szignifikáns, azaz lényegében megismételték korábbi eredményüket. Hongkongot tehát a 
javulás, majd a stagnálás jellemzi, hiszen 2001-ben szintén 528 pontot ért el, viszont 2006-ban már 
564 pont, 2011-ben pedig 571 pont volt az eredménye. Finnország az 5 évvel korábbi mérésben vett 
részt először, így nála egyelőre csak stagnálás figyelhető meg.

2  Az 5-ös percentilis az a pont a képességskálán, amelynél a tanulók 5 százaléka gyengébb, 95 százaléka pedig jobb ered-
ményt ért el. Hasonlóan a k. percentilisnél a tanulók k százaléka gyengébb, 100-k százaléka jobb eredményt ért el. Ebből 
következik, hogy az 5-ös és 95-ös percentilisek között található a tanulók középső 90 százaléka, míg a 25-ös és 75-ös 
percentilis a populáció középső 50 százalékának az eredményeit fogja közre.

 
19. oldal

  
20–22. oldal
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Magyarország esetében az elmúlt 15 év során leginkább ingadozás figyelhető meg (3. ábra). 
A  2001-es 543 pontos eredményhez képest 2006-ra 8 ponttal javult az eredménye, majd öt évvel 
később 539 pontra esett vissza az átlagpontszám. Végül idén 15 pontos javulással 554 pontot telje-
sítettek a magyar tanulók.

A környező országok közül Ausztria 12 pontot javított öt évvel korábbi eredményén, igaz, akkor 
lényegében a mostani szintről romlott le. A volt szocialista országok közül Bulgária három cikluson 
keresztül gyengén teljesített, egyre romló eredményeket produkálva, míg idén 20 pontos javulással 
zárkózott fel hazánk mögé. A javulók közé tartozik Szlovénia, amely 15 év alatt 40 pontot javított 
átlageredményén, fokozatosan tornázva egyre feljebb magát. Igaz, statisztikailag így is gyengébb 
eredményt ért el, mint Magyarország, leginkább amiatt, hogy 2001-ben lényegében a PIRLS-átlagot 
érte el. Mellettük Csehország és Szlovákia eredményei lehetnek érdekesek számunkra, eredményeiket 
tekintve egyformán stagnálnak, sem szignifikáns romlás, sem szignifikáns javulás nem mutatható 
ki náluk. Ha egy kicsit távolabbra, Németországra tekintünk, azt látjuk, hogy az 5 éve még velünk 
egy szinten lévő ország ugyan nem szignifikáns mértékben, de 4 pontot rontott az eredményén, így 
2016-ban szignifikánsan is gyengébb eredményt ért el, mint Magyarország. 

Az átlageredmények változásánál érdemes megnézni, hogy mely országok javítottak, és melyek 
rontottak leginkább az eredményeiken. Az összes résztvevő közül Marokkó eredménye javult leg-
nagyobb mértékben, 2011-hez képest 48 pontos a javulás, igaz, volt honnan feljönnie, hiszen 358 pon-
tos eredménye még most is messze elmarad az 500 pontos PIRLS-átlagtól. Az európai országok közül 
leginkább Litvánia eredménye mozdult el pozitív irányba. A 2011-es 528 ponthoz képest 22 pontot 
javított, így idén 550 ponttal egy szinten található Magyarországgal. Ugyanakkor nem csak Magyar-
ország javított sokat 2011-es eredményén, mivel Ausztrália (17 pontot), Bulgária (20), Írország (15), 
Omán (28), Katar (17) és Spanyolország (15) szintén legalább 15 ponttal többet ért el az idei mérésben, 
mint az előző ciklusban. A másik oldalon Irán található, amely 2011-hez képest 29 pontot romlott, 
és 428 pontra esett vissza. Az európai országok közül Portugália eredménye romlott leginkább, az 
idei 528 pontos eredménye 13 ponttal alacsonyabb a 2011-es 541 pontnál.

Részterületek
A PIRLS tartalmi kerete részletesen leírja, hogy a tesztfüzetek összeállítása során a kutatók milyen 
különböző olvasási célú szövegeket választottak, amelyekhez – változatos feladatformákat alkalmaz-
va – különböző gondolkodási műveletek végrehajtását igénylő kérdéseket állítottak össze.

Az olvasás célja szerint a PIRLS-teszt szövegei két fő csoportba sorolhatók: irodalmi élmény-
szerzés, valamint információszerzés és -felhasználás céljából íródott szövegek (a továbbiakban: 
élmény szerző és információszerző szövegek).

A PIRLS-vizsgálatban a feladatok a megoldásukhoz szükséges gondolkodási műveletek alapján 
négy nagyobb csoportba sorolhatók: 1. konkrét, explicit információk felismerése és visszakeresése; 
2. egyenes következtetések levonása; 3. adatok és gondolatok értelmezése, összefoglalása; 4. a szö-
veg nyelvi, tartalmi és szerkesztésbeli elemeinek mérlegelése, értékelése. A PIRLS az eredmények 
megállapításakor az első és a második, valamint a harmadik és a negyedik gondolkodási műveletet 
össze vonva számolt ki egy-egy pontszámot. 

A négy gondolkodási művelet az élményszerző és az információszerző szövegekhez kapcsolódóan 
egyaránt jelen van a tesztfüzetekben. 

A PIRLS a különböző szövegtípusokra – csakúgy, mint a gondolkodási műveletekre – ki-
számította az egyes országok eredményeit (4. ábra). Ezekből azt láthatjuk, hogy Magyarország az 
élmény szerző szövegekben (558 pont) 7 ponttal jobban teljesített, mint az információszerző szövegek 
(551 pont) esetében. Ugyanakkor mindkét szövegtípusban jobb eredményt értek el a magyar tanulók, 
mint a korábbi mérésekben (1. táblázat és 5. ábra). Az élményszerző szövegek esetében 16 ponttal, 
míg az információszerző szövegekben 15 ponttal javult az eredmény.

A két szövegtípus közti 7 pontos különbség azonban a nemzetközi eredményeket tekintve átla-
gosnak mondható. A Magyarország előtt végzett országok közül mindössze két országban nagyobbak 
a különbségek a két szövegtípusban elért eredmények között. Hongkongban 14 ponttal magasabb 
átlageredményt értek el a tanulók az információszerző szövegekben, míg Észak-Írországban átlago-
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san 9 ponttal lettek jobbak az élményszerző szövegekben elért eredmények. Érdekes megfigyelni, 
hogy a környező országok közül Ausztriában és Szlovákiában szintén az élményszerző szövegekben 
teljesítettek jobban a tanulók, míg Bulgáriában, Csehországban, Szlovéniában és Lengyelországban 
statisztikailag azonos eredményt produkáltak mindkét szövegtípusban. Szintén érdekes tendencia, 
hogy Írország, Észak-Írország és Lengyelország kivételével a Magyarország előtt végzett országok 
mindegyike az információszerző szövegekben ért el jobb eredményt, még ha ez statisztikailag nem 
is szignifikáns különbség minden esetben.

A magyar gyerekek az adatok értelmezése, összefoglalása, illetve a szöveg tartalmi, nyelvi ele-
meinek mérlegelése gondolkodási műveletekben magasabb pontszámot szereztek (557 pont), mint 
az információk visszakeresése, illetve az egyenes következtetések levonása (552 pont) gondolkodási 
műveletekben, bár a különbség nem szignifikáns (6. ábra). Ugyanakkor a gondolkodási műveletek 
pontszámai mindkét esetben magasabbak (14 és 15 ponttal), mint a korábbi években voltak (2. táb-
lázat és 7. ábra). 

A gondolkodási műveletek esetében nemzetközi összehasonlításban ugyanaz figyelhető meg, ami a 
szövegtípusoknál, miszerint az élen végzett országok esetében nincsenek lényegi, szignifikáns különbsé-
gek a két gondolkodási műveletcsoportban elért eredmények között. A környező országok ese té ben már 
nem ennyire egyértelmű a kép. Egyrészt a Magyarország mögött végzett országok szignifikánsan jobb 
eredményt értek el az információk visszakeresése és az egyenes következtetések levonása gondolkodási 
műveletekben, mint a másik gondolkodási műveletcsoporthoz tartozó feladatokban. Vagyis pontosan a 
másik gondolkodási műveletcsoportban voltak jobbak, és ez a különbség náluk szignifikánsan jelent-
kezett. Kilóg ebből a sorból a Magyarország előtt végzett Lengyelország, ahol az adatok értelmezése, 
összefoglalása és a szöveg tartalmi, nyelvi elemeinek mérlegelése gondolkodási műveletekben értek 
el szignifikánsan jobb eredményt. A Magyarországgal együtt végző Bulgáriában a két gondolkodási 
műveletcsoport eredménye között, akárcsak hazánkban, nincs lényeges különbség.

A részterületek eredményeiről összességében tehát megállapítható, hogy hagyományosan az 
élményszerző szövegekben teljesítettek jobban a magyar diákok, emellett főleg az összetettebb felada-
tokat oldották meg eredményesebben. Viszont, ha a korábbi adatokat megnézzük, az is megfigyelhető, 
hogy még a gyengébb eredményt mutató szövegtípus és gondolkodási művelet esetében is egyértelmű 
javulás következett be a magyar tanulók teljesítményében.

A fiúk és a lányok eredményei közötti  
különbségek
A PIRLS összeveti a negyedikes lányok és fiúk szövegértés-eredményét a teljes teszten. A 8. ábra a 
fiúk és a lányok eredménye közötti eltérés alapján állítja sorrendbe az országokat, ennek elején Makaó 
és Portugália található, ahol a legkisebb eltérés van a fiúk és a lányok eredménye között. Mindkét 
ország esetében nem szignifikáns, 1-1 pont a különbség a lányok és a fiúk eredménye között. Utánuk 
Ausztria, Olaszország, Tajpej, Franciaország, az Egyesült Államok és Spanyolország következik, ahol 
már a fiúk és a lányok eredménye közötti eltérés szignifikánsan megmutatkozik (6-8 pont).

Magyarország esetében a lányok (561 pont) 13 ponttal jobb eredményt értek el, mint a fiúk 
(548 pont), ami hazánkat e tekintetben a középmezőnybe helyezi. Ugyanakkor a lányok és a fiúk 
eredménye közötti különbség alatta marad a nemzetközi átlagnak, azt jelezve, hogy a nemek közti 
eltérés Magyarországon kisebb, mint számos részt vevő országban.

A mérésben élen végzett két országban, Oroszországban és Szingapúrban egyformán nagyobbak 
a különbségek – még ha nem jelentősen is – a fiúk és a lányok között, mint hazánkban. Míg Orosz-
országban a lányok 15, addig Szingapúrban 17 ponttal teljesítettek jobban a fiúknál. Meglepő módon 
a mérésekben jól szereplő Finnországban kifejezetten nagy eltérés mutatkozik a fiúk és a lányok 
eredménye között. Az északi országban a lányok ugyanis átlagosan 22 ponttal jobb eredményt értek 
el, mint a fiúk. A környező országok közül Ausztriában, Szlovákiában és Csehországban hazánkénál 
kisebb volt a fiúk és a lányok eredménye közötti eltérés.

Ha a trendeket nézzük, akkor Magyarország esetében megállapíthatjuk, hogy a lányok és a 
fiúk eredménye között eddig mindegyik mérésben a lányok javára volt eltérés. Míg az első ciklusban 
a mostanihoz hasonló mértékben, 15 ponttal voltak eredményesebbek a lányok, addig 2006-ban 
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mindössze 6 pont volt a különbség. A 9. ábrából azonban az is kiderül, hogy míg 2006-ban a fiúk 
pontosan ugyanazt az eredményt produkálták, mint idén, addig a lányok eredménye 7 ponttal maradt 
el a mostanitól, vagyis az idei, valamivel magasabb átlageredmény főleg annak köszönhető, hogy a 
lányok jobban szerepeltek, mint tíz évvel ezelőtt. 

Képességszintek
A  PIRLS a tanulók tudásának jellemzésére a képességskálán négy osztópontot jelölt ki a ki-
váló, a magas, az átlagos és az alacsony szint alsó határait 625, 550, 475, 400 pontban állapítva meg. 
A PIRLS 2016 részletes elemzést végzett, hogy az egyes képességszintekhez tartozó szövegértési ké-
pességeket leírja. Ebben a részben bemutatjuk az egyes szinteket, és az egyes országok szintenként 
elért eredményeit elemezzük. 

  
33. oldal

Alacsony szint (400–475 képességpont között a PIRLS-képességskálán)
Élményszerző szövegek esetében a tanulók felismerik és visszakeresik az explicit módon megjelenő elemeket, míg 
az információ szerző szövegeknél felismerik és kimásolják az expliciten megfogalmazott, könnyen visszakereshető 
információ kat a szöveg elejéről.

Átlagos szint (475–550 képességpont között a PIRLS-képességskálán)
Élményszerző szövegekben a tanulók visszakeresik és visszaidézik az expliciten megjelenő cselekedeteket, eseményeket 
és érzelmeket. Képesek egyenes következtetéseket levonni a főszereplő tulajdonságaival, érzelmeivel és motivációjával 
kapcsolatban. Egyszerű magyarázatot adnak egyértelmű ok-okozati viszony esetében, és kezdik felismerni a nyelvi 
elemeket és stílust. 
Információszerző szövegek esetében a tanulók felismerik és kimásolják a szöveg két különböző pontján található infor-
mációt, illetve használják az alcímeket, szövegdobozokat és illusztrációkat a szövegben való tájékozódáshoz.

Magas szint (550–625 képességpont között a PIRLS-képességskálán)
Élményszerző szövegekben a tanulók felismernek releváns jeleneteket, és megkülönböztetnek fontos elemeket a szöveg 
különböző helyein. Magyarázattal szolgálnak szándékok, cselekedetek, események és érzelmek kapcsolatára vonatko-
zóan, és a szövegből vett részletekkel támasztják alá válaszukat. Felismernek bizonyos mögöttes tartalmakat hordozó 
elemeket (pl. átvitt értelmű kifejezések, elvont üzenetek). Értelmezik és összekötik a cselekmény elemeit és a szereplők 
cselekedeteit. Végül értelmezik a történet egészében a meghatározó eseményeket és cselekedeteket.
Információszerző szövegekben felismerik és használják a szöveg szerkesztésbeli sajátosságait, hogy megtalálják és elkülö-
nítsék a releváns információkat. Elvont vagy áttételes információk alapján is képesek következtetéseket levonni. A szöveg 
különböző részleteiből gyűjtenek információkat, hogy azonosítsák a fő mondanivalót, és magyarázatokkal szolgáljanak. 
Összehasonlítják és elbírálják a szöveg részleteit, választanak, és indokolják választásukat. Megértik a szöveg áttételes 
elemeit, mint például az egyszerű metaforákat vagy a szerző nézőpontját. Megtalálnak és megkülönböztetnek releváns 
információkat egy sok információval rendelkező szövegben vagy egy táblázatban. Logikai kapcsolatot teremtenek egy 
adott magyarázat és annak okai között. Szöveges és képi információkat egyaránt használnak, hogy különböző gondola-
tok közötti kapcsolatot megmagyarázzanak. A tartalmi és szöveges elemek értelmezése révén általánosítani is képesek.

Kiváló szint (625 képességpont felett a PIRLS-képességskálán)
Élményszerző szövegek olvasásakor a tanulók a szöveg különböző részeiből gyűjtenek ki gondolatokat, hogy értelmez-
zék a  szöveg témájának egészét, illetve értelmezik a történet cselekményét és szereplőinek cselekedeteit, amelyekből 
következtetnek azok okaira, motivációira, a szereplők érzéseire, tulajdonságaira a szöveg egésze alapján.
Információszerző szövegek esetében a szöveg különböző helyein is felismerik és értelmezik az összetett információkat, 
és szöveg alapú indoklást képesek adni. Sorba állítják a szövegben szereplő  információkat, megmagyarázzák ezeket, 
értel mezik fontosságukat, és felismerik a köztük lévő kapcsolatot. Végül értelmezik a szövegszerű és vizuális elemeket, 
és megmagyarázzák ezek funkcióját.



Képességszintek 17

Az oktatási rendszereket jól jellemzi, hogyan oszlanak el a tanulók az egyes képességszinteken, mek-
kora a kiemelkedő teljesítményt nyújtók, illetve a leszakadók aránya. Az egyes szinteket elérő tanulók 
természetesen az alacsonyabb szintekhez tartozó tudáselemeknek is a birtokában vannak. Tehát ha a 
tanulók 10 százaléka elérte a kiváló szintet és 50 százaléka a magas szintet, akkor ez nem a tanulók 
60 százalékát jelenti, hanem azt, hogy összesen 50 százalékuk teljesíti a magas szint követelményeit, 
és közülük 10 százalék a kiváló szintet is elérte.

Ahogy a 10. ábrán is látszik, a legjobb eredményt Szingapúr érte el, tanulóik 29 százaléka a 
kiváló szinten teljesített, míg 66 százalékuk a magas szinten. Őket Oroszország követi, ahol 26 szá-
zalék végzett a kiváló szinten, míg 70 százalék a magas szinten. Kisebb meglepetésre Észak-Írország 
következik a sorban, ahol a tanulók 22 százaléka teljesített a kiváló szinten, míg 61 százalékuk a 
magas szinten.

Magyarország szintén jó helyen szerepel, és az élmezőnyhöz tartozó Finnországhoz és Hong-
konghoz (ahol a tanulók 18 százaléka érte el a legmagasabb szintet) hasonlóan a tanulók 17 százaléka 
ért el kiváló szintet. Ugyanakkor a magas szintet elérő tanulók arányában már látható az eltérés 
hazánk és a két másik ország között. Ugyanis míg Magyarországon a tanulók alig több mint fele 
(56 százalék) jutott el a magas szintre, addig Finnországban ez az arány 62, míg Hongkongban 65 szá-
zalék. Az átlagpontszámbeli különbségek még jobban érthetővé válnak, ha megnézzük, hányan érték 
el az átlagos és az alacsony szintet ezekben az országokban, és hányan nálunk. Míg Hongkongban 
93 és 99, Finnországban pedig 91 és 98 százalék érte el az alacsonyabb szinteket, addig Magyarország 
esetében ez az arány mindössze 85 és 97 százalék. Vagyis, míg a jobban teljesítő gyerekek aránya 
közel hasonló hazánkban és a másik két, minket szignifikánsan is megelőző országban, addig a 
leszakadók aránya Magyarországon nagyobb, amiből a pontbeli eltérés is adódik. 

Érdekes lehet a környező országok eredményeinek tanulmányozása. A hazánknál szignifikánsan 
jobban teljesítő Lengyelország esetében a tanulók 20 százaléka került a kiváló és 61 százaléka a magas 
szintre. Az alsóbb szinteket a tanulók 89, illetve 98 százaléka érte el. Összevetve a számokat hazánk 
eredményeivel, látható, hogy Lengyelországban minden képességszinten arányában több tanuló ta-
lálható, mint Magyarországon, ami megmagyarázza a két ország átlageredménye közti differenciát. 
Szintén érdekes Bulgária, amelynek az eredménye Magyarországéhoz hasonló. Míg a tanulók 19 szá-
zaléka érte el a legmagasabb képességszintet, addig az alacsonyabb szinteken lévők aránya egy kicsivel 
hazánkénál is alacsonyabb (55 százalék a magas, 83 százalék az átlagos és 95 százalék az alacsony 
szinten). Tehát Bulgáriánál is az a tendencia figyelhető meg, amelyik Magyarország esetében, hogy 
bár több a magasabb képességszinten teljesítő tanuló, az alacsonyabb képességszinteket kevesebben 
érik el, mint más, jobban teljesítő országokban. Ez pedig nemcsak az átlagpontszámban jelenik meg, 
hanem mutatja a tanulók képességei között tátongó szakadékot is. 

A szomszédos Szlovénia szignifikánsan gyengébb eredményt ért el Magyarországnál, ami a 
képességszinteket elérők arányaiban is megmutatkozik, hiszen minden szinten kevesebb tanuló 
található náluk, mint hazánkban (11 százalék a kiváló, 49 százalék a magas, 83 százalék az átlagos 
és 96 százalék az alacsony szinten). Érdekesebb Csehország és Szlovákia esete. A két ország tanulói 
azonos arányban érték el a kiváló szintet (10-10 százalék), ám Csehországban az alacsonyabb szinte-
ken többen vannak. Míg a magas képességszintnél a különbség csak 2 százalék, az átlagos és alacsony 
szinteket 4-4 százalékkal kevesebben érték el Szlovákiában, mint Csehországban. A nagyon gyenge 
eredményt, vagyis az alacsony szintet sem elérő tanulók aránya így 7 százalék, azaz Szlovákiában 
minden tizennegyedik negyedikes tanulónak komoly nehézségei lehetnek a szövegértés terén.

Végezetül Ausztria eredményét érdemes közelebbről megnézni. Bár átlageredményüket tekintve 
Csehországgal végeztek együtt, képességszintbeli eloszlásuk meglehetősen különbözik. Ausztriában 
ugyanis a kiváló képességszintre mindössze a tanulók 8 százaléka került, és a tanulók több mint fele 
nem érte el a magas képességszintet. Ugyanakkor az átlagos képességszinten már Magyarországgal 
és Csehországgal azonos arányú tanuló található, míg az alacsony képességszintet elérők aránya 
Ausztriában a legmagasabb ezen országok közül. Látható tehát, hogy Ausztria ugyan gyengébben 
szerepelt a felmérésben, ám tanulóik összetétele homogénebb, mint a magyar tanulóké, vagyis ke-
vesebb köztük a leszakadó.

Érdemes megnézni azt is, hogyan változott az egyes képességszinteken lévők aránya Magyar-
országon (3. táblázat). Egyértelműen kiugrásnak számít az, hogy a kiváló szintet idén érte el a legtöbb 
tanuló, 17 százalékkal. Ez a 2011-es méréshez képest 5 százaléknyi javulást jelez, de a hasonlóan jó 
2006-os vizsgálathoz képest is 3 százalékkal többen jutottak erre a szintre (igaz, a különbség nem 
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szignifikáns). Szintén javult a magas szintet elérők aránya a korábbiakhoz képest. Idén 56 százalék 
teljesített a magas szinten, míg öt évvel ezelőtt erre a tanulók több mint fele nem volt képes (48 szá-
zalék). Az átlagos szinten azonban már nem ilyen látványos a javulás. Míg a 2011-es méréshez 
képest az átlagos szintet is 4 százalékkal többen érték el, addig 2006-ban és 2001-ben is lényegében 
ugyanennyien teljesítettek ezen a szinten. Az alacsony szint esetében csak 2011-ben volt alacsonyabb 
az ezt elérők aránya, 2006-ban és 2001-ben is lényegében az ideivel megegyező volt az ezen a szin-
ten lévő tanulók aránya. Fontos látni azonban, hogy a magyar tanulók eredményeinek szórása még 
így is csak a nemzetközi átlag szintjén van, és számos, hozzánk hasonló vagy jobb eredményt elért 
országban, például Szingapúrban, Észak-Írországban és Bulgáriában is nagyobbak a különbségek a 
tanulók eredményeiben.



Ábrák, táblázatok

1. ábra Az eredmények eloszlása  P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország Átlag- 
pontszám

Helyezés a 
PIRLS 2016-ban

A szövegértés-eredmények eloszlásaLeg-
jobb

Leg-
rosz-
szabb

Oroszország 581 (2,2) 1 2
3 Szingapúr 576 (3,2) 1 3

2 † Hongkong 569 (2,7) 2 7
Írország 567 (2,5) 3 7
Finnország 566 (1,8) 3 7
Lengyelország 565 (2,1) 3 8
Észak-Írország 565 (2,2) 3 8
Norvégia j 559 (2,3) 7 13
Tajvan j 559 (2,0) 7 13
Anglia j 559 (1,9) 7 13

2 Lettország j 558 (1,7) 8 13
Svédország j 555 (2,4) 8 15
Magyarország 554 (2,9) 9 16
Bulgária j 552 (4,2) 9 22

† Egyesült Államok j 549 (3,1) 12 22
Litvánia j 548 (2,6) 13 23
Olaszország j 548 (2,2) 14 22

2 Dánia j 547 (2,1) 14 22
Makaó-Kína 546 (1,0) 16 22

† Hollandia 545 (1,7) 16 24
Ausztrália 544 (2,5) 15 25
Csehország 543 (2,1) 17 26

1 2 Kanada 543 (1,8) 18 25
Szlovénia 542 (2,0) 18 26

2 Ausztria 541 (2,4) 19 27
Németország 537 (3,2) 22 29
Kazahsztán 536 (2,5) 25 29
Szlovákia 535 (3,1) 25 30

3 Izrael 530 (2,5) 27 32
2 Portugália 528 (2,3) 28 33

Spanyolország 528 (1,7) 29 32
Belgium (flamand) 525 (1,9) 30 33
Új-Zéland 523 (2,2) 31 33
Franciaország 511 (2,2) 34 34
PIRLS-skálaátlag 500

2 Belgium (francia) 497 (2,6) 35 36
Chile 494 (2,5) 35 37

1 Grúzia 488 (2,8) 36 37
Trinidad és Tobago 479 (3,3) 38 39
Azerbajdzsán 472 (4,2) 38 39

2 Málta 452 (1,8) 40 41
Egyesült Arab Emírségek 450 (3,2) 40 42
Bahrein 446 (2,3) 41 43
Katar 442 (1,8) 42 43
Szaúd-Arábia 430 (4,2) 44 45
Irán 428 (4,0) 44 46
Omán 418 (3,3) 45 46
Kuvait 393 (4,1) 47 47
Marokkó 358 (3,9) 48 48
Egyiptom 330 (5,6) 49 50
Dél-afrikai Köztársaság 320 (4,4) 49 50

Kiemelt oktatási rendszerek
Moszkva, Oroszország 612 (2,2)

2 Madrid, Spanyolország 549 (2,0)
≡ Quebec, Kanada 547 (2,8)

Ontario, Kanada 544 (3,2)
Andalúzia, Spanyolország 525 (2,1)
Norvégia, 4. osztályosok 517 (2,0)
Dubaj, EAE 515 (1,9)

2 Dánia, 3. osztályosok 501 (2,7)
Buenos Aires, Argentína 480 (3,1)
Abu Dhabi, EAE 414 (4,7)
Angol/afrikaans/zulu nyelv,  
Dél-afrikai Köztársaság 406 (6,0)

Megjegyzés: Öt ország és egy kiemelt oktatási rendszer vett részt a könnyített  
PIRLS-mérésben: Egyiptom, Irán, Kuvait, Marokkó és Dél-Afrika, illetve a 3. osztályos 
dán tanulók. Irán és Marokkó ugyanakkor egyaránt részt vett a 4. osztályos  
mérésben, és eredményük a két mérésen elért eredményük átlagán alapul.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész 

számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi teljes mértékben a nemzetközileg definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a nemzeti populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció keveseb mint 90%-ban fedi le a nemzeti populációt (de legalább 77%-ban).
†  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡ A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt  majdnem megfelelt.
j Átlageredménye statisztikailag nem különbözik a magyar pontszámtól.
≡ Nem teljesítette a tanulók kiválasztásánál elvárt feltételeket.
Forrás:  IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.
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2. ábra Az átlageredmények trendjei 2001 és 2016 között  P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország Átlag-
pontszám

Különbség
Teljesítményeloszlás

2011 2006 2001
Anglia

2016 559 (1,9) 7 h 19 h 6  
† 2011 552 (2,6)   12 h –1  

2006 539 (2,5)     –13 i
2 † 2001 553 (3,5)       

Ausztrália
2016 544 (2,5) 17 h

2011 527 (2,3)   

Ausztria
2 2016 541 (2,4) 12 h 2    

2011 529 (1,9)   –9 i   

2006 538 (2,2)       

Azerbajdzsán
2016 470 (4,4) 8  

2 2011 462 (3,3)   

Belgium (flamand)
2016 525 (1,9)   –22 i  

2 † 2006 547 (1,9)      

Belgium (francia)
2 2016 497 (2,6) –9 i –2  

2 † 2011 506 (2,9)   6  

2006 500 (2,6)     

Bulgária
2016 552 (4,2) 20 h 5  1  

2011 532 (4,1)   –15 i –19 i
2 2006 547 (4,4)     –3  

2001 550 (3,8)       

Csehország
2016 543 (2,1) –2    6 h

2011 545 (2,2)     9 h
2 2001 537 (2,3)       

Dánia
2 2016 547 (2,1) –7 i 1    
2 2011 554 (1,7)   8 h   
2 2006 546 (2,2)       

Dél-afrikai Köztársaság
2016 320 (4,4) –4     
2011 323 (4,3)      

Egyesült Arab Emírségek
2016 450 (3,2) 12 h     

2011 439 (2,2)       

Egyesült Államok
† 2016 549 (3,1) –7 i 10 h 7  
2 2011 556 (1,6)   16 h 14 h

2 † 2006 540 (3,4)     –2  
† 2001 542 (3,8)       

Észak-Írország
2016 565 (2,2) 6      

† 2011 558 (2,3)       

Finnország
2016 566 (1,8) –2      

2011 568 (1,8)       

Franciaország
2016 511 (2,2) –9 i –10 i –14 i

2011 520 (2,7)   –2  –5  

2006 522 (2,0)     –4  

2001 525 (2,4)       

Grúzia
1 2016 488 (2,8) 1  17 h   
1 2011 488 (3,1)   17 h   

1 2 2006 471 (3,2)       

Hollandia
† 2016 545 (1,7) –1  –2  –9 i
† 2011 546 (2,0)   –1  –8 i
† 2006 547 (1,5)     –7 i
† 2001 554 (2,4)       

Hongkong
2 † 2016 569 (2,7) –2  5  41 h

3 2011 571 (2,3)   7 h 43 h

2006 564 (2,4)     36 h

2001 528 (3,1)       

Folytatás a következő oldalon
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Ország Átlag-
pontszám

Különbség
Teljesítményeloszlás

2011 2006 2001
Irán

2016 428 (4,0) –29 i 7  14 h

2011 457 (2,9)   36 h 44 h

2006 421 (3,2)     7  

2001 414 (4,3)       

Írország
2016 567 (2,5) 15 h     

2011 552 (2,3)       

Izrael
3 2016 530 (2,5) –11 i     
3 2011 541 (2,7)       

Kanada
1 2 2016 543 (1,8) –5 i     

2 2011 548 (1,6)       

Katar
2016 442 (1,8) 17 h     

2 2011 425 (3,6)       

Lettország
2 2016 558 (1,7)   17 h 13 h

2006 541 (2,3)     –4  

2001 545 (2,3)       

Litvánia
2016 550 (2,8) 22 h 13 h 6  

1 2 2011 528 (2,0)   –9 i –15 i
1 2006 537 (1,7)     –6 i
1 2001 543 (2,6)       

Magyarország
2016 554 (2,9) 15 h 3  11 h

2011 539 (2,8)   –12 i –4  

2006 551 (2,9)     8 h

2001 543 (2,2)       

Málta
2 2016 452 (1,8) –5 i     

2011 457 (1,4)       

Marokkó
2016 358 (3,9) 47 h     

Ж 2011 310 (3,9)       

Németország
2016 537 (3,2) –4  –10 i –2  

2011 541 (2,3)   –7 i 2  

2006 548 (2,2)     9 h

2001 539 (1,9)       

Norvégia (4)
2016 517 (2,0) 10 h 19 h 18 h

‡ 2011 507 (2,0)   9 h 8 h
‡ 2006 498 (2,6)     –1  

2001 499 (2,9)       

Olaszország
2016 548 (2,2) 7 h –3  7 h

2011 541 (2,2)   –10 i 1  

2006 551 (2,9)     11 h

2001 541 (2,4)       

Omán
2016 418 (3,3) 28 h     

Ψ 2011 391 (2,8)       

Oroszország
2016 581 (2,2) 12 h 16 h 53 h

2011 568 (2,7)   4  40 h
2 2006 565 (3,4)     37 h
2 2001 528 (4,3)       

Portugália
2 2016 528 (2,3) –13 i     

2011 541 (2,5)       

Spanyolország
2016 528 (1,7) 15 h 15 h   

2011 513 (2,3)   1    

2006 513 (2,6)       

Svédország
2016 555 (2,4) 13 h 6  –6  

2011 542 (2,1)   –8 i –19 i

2006 549 (2,3)     –12 i

2001 561 (2,2)       
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Folytatás a következő oldalon
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Ország Átlag-
pontszám

Különbség
Teljesítményeloszlás

2011 2006 2001
Szaúd-Arábia

2016 430 (4,2) 0      

2011 430 (4,3)       

Szingapúr
3 2016 576 (3,2) 9  18 h 48 h
2 2011 567 (3,3)   9 h 39 h

2006 558 (2,9)     30 h

2001 528 (5,2)       

Szlovákia
2016 535 (3,1) 0  4  17 h

2011 535 (2,7)   4  17 h

2006 531 (2,8)     13 h

2001 518 (2,8)       

Szlovénia
2016 542 (2,0) 12 h 21 h 41 h

2011 530 (2,0)   9 h 29 h

2006 522 (2,1)     20 h

2001 502 (1,9)       

Tajvan
2016 559 (2,0) 6 h 24 h   

2011 553 (1,8)   18 h   

2006 535 (2,0)       

Trinidad és Tobago
2016 479 (3,3) 9  44 h   

2011 471 (3,8)   35 h   

2006 436 (4,8)       

Új-Zéland
2016 523 (2,2) –8 i –9 i –6  

2011 531 (1,9)   –1  2  

2006 532 (2,1)     3  

2001 529 (3,7)       

Azerbajdzsán trenderedményében nem szerepelnek azok a tanulók, akiknek a tanítási nyelve orosz. Litvánia trenderedményében nem szerepelnek azok a tanulók, akiknek a tanítási nyelve lengyel vagy orosz.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi teljes mértékben a nemzetközileg definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a nemzeti populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a nemzeti populációt (de legalább 77%-ban).
†  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡ A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt  majdnem megfelelt.
Ж Az átlageredmény nem mérhető megbízhatóan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 25%-ot.
Ψ Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatosan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya nem éri el a 25%-ot, de eléri a 15%-ot. 
h A sor évében szignifikánsan magasabb.
i A sor évében szignifikánsan alacsonyabb.
Forrás:  IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.
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3. ábra A szövegértés-átlageredmények változásai 2001 és 2016 között P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

543
551

539

554

510
520
530
540
550
560
570
580
590

Magyarország
2001 2006 2011 2016

538
529

541

500
510
520
530
540
550
560
570
580

Ausztria
2001 2006 2011 2016

550 547

532

552

500
510
520
530
540
550
560
570
580

Bulgária
2001 2006 2011 2016

537
545 543

500
510
520
530
540
550
560
570
580

Csehország
2001 2006 2011 2016

568 566

530
540
550
560
570
580
590
600
610

Finnország
2001 2006 2011 2016

528

564
571 569

510
520
530
540
550
560
570
580
590

Hongkong
2001 2006 2011 2016

528

565 568
581

510
520
530
540
550
560
570
580
590

Oroszország
2001 2006 2011 2016

518

531 535 535

490
500
510
520
530
540
550
560
570

Szlovákia
2001 2006 2011 2016

502

522
530

542

480
490
500
510
520
530
540
550
560

Szlovénia
2001 2006 2011 2016

Forrás:  IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.
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4. ábra Az olvasási célok szerinti eredmények P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország

A teszten 
elért 

átlag-
pont-
szám

Élményszerző szövegek Információszerző 
szövegek Eltérés

Átlag-
pont-
szám

Eltérés 
a PIRLS- 
átlagpont-
számtól

Átlag-
pont-
szám

Eltérés 
a PIRLS- 
átlagpont-
számtól

Az olvasási célok szerinti 
pontszám alacsonyabb, 
mint az átlagpontszám

Az olvasási célok szerinti 
pontszám magasabb, 
mint az átlagpontszám

Oroszország 581 (2,2) 579 (2,2) –2 (1,1)  584 (2,3) 4 (1,0) h

3 Szingapúr 576 (3,2) 575 (3,3) –2 (1,3)  579 (3,3) 2 (1,1) h
2 † Hongkong 569 (2,7) 562 (3,0) –6 (1,3) i 576 (2,8) 8 (1,1) h

Írország 567 (2,5) 571 (2,7) 5 (1,4) h 565 (2,7) –2 (1,1)  

Finnország 566 (1,8) 565 (1,9) –1 (1,0)  569 (2,0) 3 (0,7) h

Lengyelország 565 (2,1) 567 (2,2) 2 (1,3)  564 (2,6) 0 (1,5)  

Észak-Írország 565 (2,2) 570 (2,5) 6 (1,4) h 561 (2,3) –4 (1,4) i

Norvégia 559 (2,3) 560 (2,5) 1 (1,5)  559 (2,4) 0 (1,0)  

Tajvan 559 (2,0) 548 (2,0) –11 (1,2) i 569 (2,2) 10 (1,5) h

Anglia 559 (1,9) 563 (2,2) 4 (1,4) h 556 (2,1) –2 (0,9) i
2 Lettország 558 (1,7) 555 (1,9) –3 (1,5)  561 (1,8) 4 (0,9) h

Svédország 555 (2,4) 556 (2,4) 1 (0,8)  555 (2,6) 0 (1,3)  

Magyarország 554 (2,9) 558 (2,8) 3 (1,0) h 551 (3,3) –4 (1,6) i

Bulgária 552 (4,2) 551 (4,5) 0 (1,1)  554 (4,2) 2 (1,0) h
† Egyesült Államok 549 (3,1) 557 (3,0) 8 (1,4) h 543 (3,1) –6 (1,1) i

Litvánia 548 (2,6) 547 (2,7) –1 (1,6)  551 (2,6) 2 (1,5)  

Olaszország 548 (2,2) 549 (2,1) 1 (1,8)  549 (2,2) 1 (0,9)  
2 Dánia 547 (2,1) 551 (2,2) 4 (1,5) h 543 (2,5) –4 (1,3) i

Makaó-Kína 546 (1,0) 536 (1,7) –10 (1,7) i 556 (1,3) 10 (1,1) h
† Hollandia 545 (1,7) 546 (1,7) 1 (1,0)  545 (1,9) 0 (1,1)  

Ausztrália 544 (2,5) 547 (2,4) 3 (1,3) h 543 (2,6) –2 (1,0)  

Csehország 543 (2,1) 545 (2,1) 2 (1,0)  541 (2,3) –2 (1,4)  
1 2 Kanada 543 (1,8) 547 (1,9) 4 (0,8) h 540 (1,9) –3 (0,8) i

Szlovénia 542 (2,0) 541 (2,4) –1 (1,3)  544 (2,1) 2 (0,8) h
2 Ausztria 541 (2,4) 544 (2,3) 4 (1,1) h 539 (2,4) –2 (0,9) i

Németország 537 (3,2) 542 (3,3) 5 (1,0) h 533 (3,3) –4 (1,2) i

Kazahsztán 536 (2,5) 527 (2,5) –9 (1,2) i 544 (2,8) 8 (1,5) h

Szlovákia 535 (3,1) 539 (3,0) 4 (1,2) h 531 (3,1) –4 (1,3) i
3 Izrael 530 (2,5) 532 (2,6) 2 (1,1)  529 (2,5) –2 (1,0)  
2 Portugália 528 (2,3) 528 (2,5) 0 (1,2)  528 (2,3) 1 (0,8)  

Spanyolország 528 (1,7) 530 (1,9) 2 (0,7) h 527 (1,6) –1 (0,6)  

Belgium (flamand) 525 (1,9) 524 (1,9) –1 (1,1)  526 (1,9) 1 (0,8)  

Új-Zéland 523 (2,2) 525 (2,3) 3 (1,1) h 520 (2,4) –2 (0,9) i

Franciaország 511 (2,2) 513 (2,4) 1 (0,9)  510 (2,4) –1 (0,8)  
2 Belgium (francia) 497 (2,6) 504 (2,2) 6 (1,2) h 490 (2,4) –7 (1,2) i

Chile 494 (2,5) 500 (2,5) 7 (1,2) h 485 (2,7) –9 (1,1) i
1 Grúzia 488 (2,8) 490 (2,6) 2 (1,1)  486 (3,1) –2 (1,0) i

Trinidad és Tobago 479 (3,3) 478 (3,3) –1 (0,9)  480 (3,5) 1 (1,1)  

Azerbajdzsán 472 (4,2) 466 (3,9) –6 (1,3) i 477 (4,6) 5 (1,3) h
2 Málta 452 (1,8) 452 (2,0) 0 (1,3)  451 (2,0) –1 (1,5)  

Egyesült Arab Emírségek 450 (3,2) 440 (3,4) –10 (0,7) i 460 (3,2) 10 (0,6) h

Bahrein 446 (2,3) 437 (2,8) –9 (1,1) i 453 (2,1) 7 (1,1) h

Katar 442 (1,8) 434 (2,3) –8 (1,0) i 450 (1,9) 7 (1,0) h

Szaúd-Arábia 430 (4,2) 430 (4,0) 0 (1,1)  429 (4,5) –1 (1,5)  

Irán 428 (4,0) 430 (3,8) 2 (1,3)  425 (3,8) –3 (1,2) i

Omán 418 (3,3) 411 (3,3) –8 (0,9) i 425 (3,3) 7 (0,8) h

Kuvait 393 (4,1) 388 (4,3) –6 (1,2) i 398 (4,3) 5 (1,5) h

Marokkó 358 (3,9) 353 (4,0) –5 (0,9) i 359 (4,0) 1 (1,3)  

Egyiptom 330 (5,6) 328 (5,5) –2 (1,2)  332 (5,8) 1 (0,9)  

Dél-afrikai Köztársaság 320 (4,4) 323 (4,7) 3 (1,4) h 314 (4,5) –6 (1,0) i

( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi teljes mértékben a nemzetközileg definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a nemzeti populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a nemzeti populációt (de legalább 77%-ban).
†  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg. 
‡ A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt  majdnem megfelelt.
h Az alteszt átlagpontszáma szignifikánsan magasabb a PIRLS 2016 átlagpontszámánál.
i Az alteszt átlagpontszáma szignifikánsan alacsonyabb a PIRLS 2016 átlagpontszámánál.
Forrás:  IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.
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1. táblázat Az olvasási célok szerinti átlageredmények trendjei P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország

Élményszerző Információszerző

Átlag pontszám
Különbség

Átlag pontszám
Különbség

2011 2006 2001 2011 2006 2001
Anglia

2016 563 (2,2) 10 h 22 h 1  556 (2,1) 7 h 18 h 8 h
† 2011 553 (2,7)   12 h –9  549 (2,6)   11 h 1  

2006 540 (2,6)     –21 i 538 (2,6)     –10 i
2 † 2001 561 (3,7)       548 (3,6)       

Ausztrália
2016 547 (2,4) 20 h     543 (2,6) 15 h     

2011 527 (2,4)       528 (2,3)       

Ausztria
2 2016 544 (2,3) 12 h 5    539 (2,4) 13 h 3    

2011 533 (2,2)   –7 i   526 (2,1)   –10 i   

2006 540 (2,2)       536 (2,3)       

Azerbajdzsán
2016 464 (4,1) 3      475 (4,9) 15 h     

2 2011 461 (3,1)       460 (3,9)       

Belgium (flamand)
2016 524 (1,9)   –22 i   526 (1,9)   –23 i   

2 † 2006 546 (1,9)       549 (2,0)       

Belgium (francia)
2 2016 504 (2,2) –4  4    490 (2,4) –13 i –7    

2 † 2011 508 (2,8)   8 h   504 (3,1)   7    

2006 500 (2,5)       497 (2,8)       

Bulgária
2016 551 (4,5) 20 h 7  0  554 (4,2) 21 h 3  3  

2011 532 (4,4)   –12  –19 i 533 (4,0)   –18 i –18 i
2 2006 544 (4,6)     –7  551 (4,5)     0  

2001 551 (4,0)       551 (3,7)       

Csehország
2016 545 (2,1) 0    7 h 541 (2,3) –4    6  

2011 545 (2,1)     7 h 545 (2,1)     9 h
2 2001 538 (2,3)       536 (2,6)       

Dánia
2 2016 551 (2,2) –4  2    543 (2,5) –10 i 0    
2 2011 555 (1,8)   6    553 (1,9)   10 h   
2 2006 549 (2,5)       543 (2,6)       

Dél-afrikai Köztársaság
2016 323 (4,7) –2      314 (4,5) –6      

2011 325 (4,5)       319 (4,2)       

Egyesült Arab Emírségek
2016 440 (3,4) 13 h     460 (3,2) 7      

2011 427 (2,3)       452 (2,2)       

Egyesült Államok
† 2016 557 (3,0) –5  15 h 5  543 (3,1) –10 i 5  9  
2 2011 563 (1,9)   20 h 10 h 553 (1,6)   15 h 19 h

2 † 2006 542 (3,7)     –10  538 (3,7)     4  
† 2001 552 (4,2)       534 (3,9)       

Észak-Írország
2016 570 (2,5) 7      561 (2,3) 6      

† 2011 564 (2,7)       555 (2,5)       

Finnország
2016 565 (1,9) –4      569 (2,0) 1      

2011 568 (1,9)       568 (1,9)       

Franciaország
2016 513 (2,4) –9 i –5  –6  510 (2,4) –9 i –16 i –22 i

2011 521 (2,6)   4  2  519 (2,7)   –7 i –13 i

2006 517 (2,4)     –2  526 (2,2)     –6  

2001 519 (2,5)       532 (2,5)       

Grúzia
1 2016 490 (2,6) –1  13 h   486 (3,1) 4  24 h   
1 2011 491 (3,1)   15 h   482 (3,2)   20 h   

1 2 2006 477 (3,4)       462 (3,8)       

Hollandia
† 2016 546 (1,7) 2  0  –8 i 545 (1,9) –3  –4  –10 i
† 2011 545 (2,4)   –2  –10 i 547 (1,9)   –2  –7 i
† 2006 546 (1,8)     –9 i 549 (1,6)     –5  
† 2001 555 (2,6)       554 (2,8)       

Folytatás a következő oldalon
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Ország

Élményszerző Információszerző

Átlag pontszám
Különbség

Átlag pontszám
Különbség

2011 2006 2001 2011 2006 2001
Hongkong

2 † 2016 562 (3,0) –2  3  42 h 576 (2,8) –1  6  40 h
3 2011 565 (2,5)   5  45 h 578 (2,2)   7 h 41 h

2006 559 (2,6)     39 h 570 (2,4)     33 h

2001 520 (3,5)       537 (3,1)       

Irán
2016 430 (3,8) –29 i 6  10  425 (3,8) –30 i 10  22 h

2011 459 (2,9)   34 h 39 h 455 (3,0)   40 h 52 h

2006 425 (3,3)     4  415 (3,2)     12 h

2001 420 (4,5)       403 (4,7)       

Írország
2016 571 (2,7) 14 h     565 (2,7) 16 h     

2011 557 (2,7)       549 (2,3)       

Izrael
3 2016 532 (2,6) –9 i     529 (2,5) –12 i     
3 2011 542 (2,8)       541 (2,7)       

Kanada
1 2 2016 547 (1,9) –6 i     540 (1,9) –5 i     

2 2011 553 (1,7)       545 (1,6)       

Katar
2016 434 (2,3) 19 h     450 (1,9) 14 h     

2 2011 415 (3,8)       436 (3,5)       

Lettország
2 2016 555 (1,9)   13 h 15 h 561 (1,8)   21 h 14 h

2006 542 (2,5)     2  540 (2,5)     –8 i

2001 540 (2,3)       548 (2,4)       

Litvánia
2016 549 (2,9) 20 h 6  1  553 (2,8) 25 h 22 h 13 h

1 2 2011 529 (1,8)   –15 i –19 i 527 (2,1)   –3  –12 i
1 2006 543 (1,9)     –5  530 (1,7)     –9 i
1 2001 548 (2,9)       539 (2,8)       

Magyarország
2016 558 (2,8) 16 h –1  6  551 (3,3) 15 h 8  14 h

2011 542 (2,8)   –17 i –10 i 536 (3,0)   –6  –1  

2006 559 (3,0)     8 h 542 (3,1)     6  

2001 551 (2,2)       537 (2,3)       

Málta
2 2016 452 (2,0) –6 i     451 (2,0) –4      

2011 458 (1,7)       455 (2,0)       

Marokkó
2016 353 (4,0) 54 h     359 (4,0) 38 h     

Ж 2011 299 (3,7)       321 (3,7)       

Németország
2016 542 (3,3) –2  –8 i 3  533 (3,3) –5  –13 i –6  

2011 545 (2,2)   –6  5  538 (2,5)   –8 i –2  

2006 551 (2,1)     11 h 546 (2,4)     6 h

2001 539 (1,8)       539 (1,9)       

Norvégia (4)
2016 520 (2,1) 13 h 19 h 13 h 514 (2,2) 9 h 21 h 22 h

‡ 2011 508 (2,0)   6  0  505 (2,3)   12 h 14 h
‡ 2006 502 (2,5)     –5  493 (2,7)     2  

2001 507 (3,2)       491 (3,1)       

Olaszország
2016 549 (2,1) 10 h –5  3  549 (2,2) 4  –1  12 h

2011 539 (2,0)   –15 i –7 i 545 (2,0)   –5  8 h

2006 554 (3,3)     8  550 (3,0)     13 h

2001 546 (2,6)       537 (2,6)       

Omán
2016 411 (3,3) 31 h     425 (3,3) 22 h     

Ψ 2011 379 (2,8)       404 (3,0)       

Oroszország
2016 579 (2,2) 12 h 16 h 53 h 584 (2,3) 15 h 19 h 54 h

2011 567 (2,7)   4  42 h 570 (2,8)   4  40 h
2 2006 563 (3,4)     38 h 566 (3,4)     35 h
2 2001 526 (4,2)       530 (4,6)       

Portugália
2 2016 528 (2,5) –10 i     528 (2,3) –15 i     

2011 538 (2,7)       544 (2,7)       

Spanyolország
2016 530 (1,9) 14 h 13 h   527 (1,6) 15 h 19 h   

2011 516 (2,2)   –2    512 (2,2)   5    

2006 517 (2,7)       507 (2,8)       

Folytatás a következő oldalon
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Ország

Élményszerző Információszerző

Átlag pontszám
Különbség

Átlag pontszám
Különbség

2011 2006 2001 2011 2006 2001
Svédország

2016 556 (2,4) 9 h 8 h –6  555 (2,6) 18 h 5  –5  

2011 547 (2,4)   –1  –15 i 537 (2,4)   –13 i –23 i

2006 548 (2,1)     –14 i 550 (2,4)     –10 i

2001 562 (2,4)       560 (2,3)       

Szaúd-Arábia
2016 430 (4,0) 8      429 (4,5) –11      

2011 422 (4,7)       440 (4,5)       

Szingapúr
3 2016 575 (3,3) 8  21 h 44 h 579 (3,3) 9 h 14 h 51 h
2 2011 567 (3,5)   13 h 36 h 569 (3,2)   4  42 h

2006 554 (3,1)     23 h 565 (3,0)     37 h

2001 531 (5,6)       528 (5,1)       

Szlovákia
2016 539 (3,0) –1  4  24 h 531 (3,1) 1  4  9 h

2011 540 (2,9)   5  25 h 530 (3,0)   3  9 h

2006 535 (3,0)     21 h 527 (2,9)     5  

2001 514 (2,8)       522 (3,0)       

Szlovénia
2016 541 (2,4) 9 h 21 h 40 h 544 (2,1) 17 h 21 h 42 h

2011 532 (2,3)   12 h 32 h 528 (1,9)   5  26 h

2006 521 (2,0)     20 h 523 (2,4)     21 h

2001 501 (2,0)       502 (2,1)       

Tajvan
2016 548 (2,0) 7 h 16 h   569 (2,2) 4  31 h   

2011 542 (1,9)   9 h   565 (1,8)   27 h   

2006 532 (2,1)       539 (1,9)       

Trinidad és Tobago
2016 478 (3,3) 11 h 45 h   480 (3,5) 6  44 h   

2011 467 (4,1)   35 h   474 (3,8)   37 h   

2006 433 (4,9)       436 (5,0)       

Új-Zéland
2016 525 (2,3) –8 i –4  –9  520 (2,4) –9 i –14 i –5  

2011 533 (2,2)   4  –1  530 (2,0)   –5  4  

2006 529 (2,2)     –6  534 (2,4)     8  

2001 535 (4,3)       526 (4,0)       

Azerbajdzsán trenderedményében nem szerepelnek azok a tanulók, akiknek a tanítási nyelve orosz. Litvánia trenderedményében nem szerepelnek azok a tanulók, akiknek a tanítási nyelve lengyel vagy orosz.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi teljes mértékben a nemzetközileg definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a nemzeti populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a nemzeti populációt (de legalább 77%-ban).
†  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡ A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt  majdnem megfelelt.
Ж Az átlageredmény nem mérhető megbízhatóan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya eléri a 25%-ot.
h A sor évében szignifikánsan magasabb.
i A sor évében szignifikánsan alacsonyabb.
Forrás:  IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.

5. ábra A szövegtípusok szerinti átlageredmények trendje Magyarországon
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6. ábra A gondolkodási műveletek szerinti eredmények P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország

A teszten 
elért 

átlag-
pont-
szám

Információ-vissza-
keresés és egyenes 

következtetések

Értelmezés, összefogla-
lás és értékelés Eltérés

Átlag-
pont-
szám

Eltérés 
a PIRLS- 
átlagpont-
számtól

Átlag-
pont-
szám

Eltérés 
a PIRLS- 
átlagpont-
számtól

A gondolkodási műve-
letek szerinti pontszám 
alacsonyabb, mint az 

átlagpontszám

A gondolkodási műve-
letek szerinti pontszám 

magasabb, mint az 
átlagpontszám

Oroszország 581 (2,2) 581 (2,3) 1 (0,9)  582 (2,2) 1 (1,5)  

3 Szingapúr 576 (3,2) 573 (3,1) –3 (1,0) i 579 (3,2) 3 (0,7) h
2 † Hongkong 569 (2,7) 568 (2,7) –1 (1,1)  568 (2,9) 0 (0,9)  

Írország 567 (2,5) 566 (2,6) –1 (1,1)  569 (2,9) 3 (1,4)  

Finnország 566 (1,8) 572 (2,0) 6 (0,9) h 562 (1,8) –4 (0,7) i

Lengyelország 565 (2,1) 560 (2,1) –5 (1,1) i 570 (2,4) 5 (1,7) h

Észak-Írország 565 (2,2) 562 (2,1) –3 (1,1) i 567 (2,2) 3 (1,4)  

Norvégia 559 (2,3) 561 (2,4) 3 (1,5)  558 (2,4) –1 (1,2)  

Tajvan 559 (2,0) 560 (1,9) 1 (0,9)  558 (2,2) –1 (1,3)  

Anglia 559 (1,9) 556 (2,0) –3 (0,7) i 561 (1,9) 3 (0,7) h
2 Lettország 558 (1,7) 554 (1,9) –4 (1,0) i 562 (1,7) 4 (0,9) h

Svédország 555 (2,4) 560 (2,7) 5 (1,0) h 553 (2,5) –2 (0,8) i

Magyarország 554 (2,9) 552 (3,3) –3 (1,5)  557 (3,0) 3 (1,1) h

Bulgária 552 (4,2) 550 (4,0) –1 (1,0)  552 (4,3) 1 (1,0)  
† Egyesült Államok 549 (3,1) 543 (3,0) –7 (0,8) i 555 (3,1) 6 (0,7) h

Litvánia 548 (2,6) 549 (2,6) 1 (1,3)  548 (2,6) 0 (1,5)  

Olaszország 548 (2,2) 547 (2,1) –1 (1,1)  550 (2,1) 2 (1,3)  
2 Dánia 547 (2,1) 550 (2,1) 2 (1,1) h 546 (2,2) –1 (1,4)  

Makaó-Kína 546 (1,0) 549 (1,1) 4 (1,1) h 543 (1,6) –3 (1,0) i
† Hollandia 545 (1,7) 546 (2,0) 2 (1,0)  544 (1,7) 0 (0,9)  

Ausztrália 544 (2,5) 541 (2,6) –4 (1,4) i 549 (2,4) 5 (1,0) h

Csehország 543 (2,1) 551 (2,4) 8 (1,0) h 538 (2,2) –5 (1,2) i
1 2 Kanada 543 (1,8) 541 (1,8) –2 (0,6) i 545 (1,8) 2 (0,7) h

Szlovénia 542 (2,0) 547 (2,3) 4 (0,9) h 539 (2,5) –3 (1,2) i
2 Ausztria 541 (2,4) 550 (2,8) 9 (1,4) h 534 (2,5) –6 (1,0) i

Németország 537 (3,2) 546 (3,3) 8 (0,9) h 530 (3,2) –7 (1,0) i

Kazahsztán 536 (2,5) 529 (2,5) –7 (0,8) i 542 (2,4) 6 (0,9) h

Szlovákia 535 (3,1) 538 (3,1) 3 (1,2) h 531 (3,2) –3 (1,2) i
3 Izrael 530 (2,5) 530 (2,4) –1 (1,0)  530 (2,7) 0 (1,0)  
2 Portugália 528 (2,3) 528 (2,2) 0 (0,8)  526 (2,4) –1 (0,9)  

Spanyolország 528 (1,7) 526 (1,7) –1 (0,6) i 529 (1,7) 1 (0,6) h

Belgium (flamand) 525 (1,9) 526 (2,1) 1 (1,3)  524 (2,2) –1 (1,2)  

Új-Zéland 523 (2,2) 521 (2,3) –1 (1,0)  525 (2,4) 2 (0,8) h

Franciaország 511 (2,2) 521 (2,3) 9 (0,9) h 501 (2,4) –10 (0,7) i
2 Belgium (francia) 497 (2,6) 501 (2,3) 3 (1,3) h 494 (2,4) –3 (1,4) i

Chile 494 (2,5) 496 (2,5) 2 (1,1)  491 (2,9) –3 (1,0) i
1 Grúzia 488 (2,8) 486 (2,6) –2 (1,1) i 490 (2,9) 2 (0,9)  

Trinidad és Tobago 479 (3,3) 483 (3,6) 4 (1,5) h 472 (3,6) –7 (1,0) i

Azerbajdzsán 472 (4,2) 477 (4,2) 5 (1,0) h 465 (4,3) –8 (0,9) i
2 Málta 452 (1,8) 452 (1,7) 0 (1,2)  451 (1,9) –1 (1,5)  

Egyesült Arab Emírségek 450 (3,2) 448 (3,2) –2 (1,0) i 453 (3,3) 2 (0,8) h

Bahrein 446 (2,3) 444 (2,1) –2 (0,9)  446 (2,7) 0 (1,5)  

Katar 442 (1,8) 442 (1,8) 0 (0,7)  441 (1,9) –1 (0,8)  

Szaúd-Arábia 430 (4,2) 425 (4,1) –5 (1,7) i 439 (4,1) 8 (1,5) h

Irán 428 (4,0) 429 (4,0) 2 (1,4)  425 (4,1) –3 (1,3) i

Omán 418 (3,3) 419 (3,2) 1 (1,1)  415 (3,6) –4 (0,9) i

Kuvait 393 (4,1) 394 (4,1) 0 (1,2)  388 (4,5) –5 (1,2) i

Marokkó 358 (3,9) 364 (3,9) 6 (0,9) h 336 (4,5) –22 (1,4) i

Egyiptom 330 (5,6) 329 (5,6) –1 (1,4)  340 (5,7) 9 (2,1) h

Dél-afrikai Köztársaság 320 (4,4) 321 (4,5) 2 (0,9)  308 (5,3) –11 (1,9) i

( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi teljes mértékben a nemzetközileg definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a nemzeti populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a nemzeti populációt (de legalább 77%-ban).
†  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
h Az alteszt átlagpontszáma szignifikánsan magasabb a PIRLS 2016 átlagpontszámánál.       
i Az alteszt átlagpontszáma szignifikánsan alacsonyabb a PIRLS 2016 átlagpontszámánál.
Forrás:  IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.
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2. táblázat A gondolkodási műveletek szerinti átlageredmények trendjei P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország

Információ-visszakeresés és egyenes következtetések Értelmezés, összefoglalás és értékelés

Átlag pontszám
Különbség

Átlag pontszám
Különbség

2011 2006 2001 2011 2006 2001
Anglia

2016 556 (2,0) 10 h 19 h 7  561 (1,9) 6  19 h 5  
† 2011 546 (2,6)   9 h –3  555 (2,7)   13 h –1  

2006 537 (2,7)     –12 i 542 (2,6)     –14 i
2 † 2001 549 (3,4)       556 (3,6)       

Ausztrália
2016 541 (2,6) 14 h     549 (2,4) 20 h     

2011 527 (2,6)       529 (2,2)       

Ausztria
2 2016 550 (2,8) 11 h 2    534 (2,5) 14 h 6    

2011 539 (2,3)   –9 i   521 (2,1)   –8 i   

2006 548 (2,2)       528 (2,5)       

Azerbajdzsán
2016 476 (4,4) 7      463 (4,6) 14 h     

2 2011 469 (3,2)       449 (3,7)       

Belgium (flamand)
2016 526 (2,1)   –23 i   524 (2,2)   –22 i   

2 † 2006 549 (2,1)       547 (1,9)       

Belgium (francia)
2 2016 501 (2,3) –11 i –4    494 (2,4) –5  1    

2 † 2011 512 (2,9)   8 h   499 (3,2)   6    

2006 504 (2,5)       493 (2,7)       

Bulgária
2016 550 (4,0) 18 h 10  –2  552 (4,3) 20 h 0  2  

2011 532 (4,2)   –9  –20 i 532 (4,1)   –20 i –18 i
2 2006 541 (4,1)     –11  552 (4,7)     1  

2001 552 (4,0)       550 (3,7)       

Csehország
2016 551 (2,4) 3    8 h 538 (2,2) –6 i   5  

2011 548 (2,4)     5  544 (2,0)     12 h
2 2001 543 (2,7)       532 (2,4)       

Dánia
2 2016 550 (2,1) –7 i –4    546 (2,2) –7 i 5    
2 2011 556 (1,9)   3    553 (1,7)   12 h   
2 2006 554 (2,7)       541 (2,4)       

Dél-afrikai Köztársaság
2016 321 (4,5) –1      308 (5,3) –13      

2011 323 (4,3)       322 (4,5)       

Egyesült Arab Emírségek
2016 448 (3,2) 9 h     453 (3,3) 15 h     

2011 439 (2,3)       438 (2,3)       

Egyesült Államok
† 2016 543 (3,0) –6  8  5  555 (3,1) –8 i 9 h 8  
2 2011 549 (1,5)   14 h 11 h 563 (1,6)   17 h 16 h

2 † 2006 535 (3,5)     –3  545 (3,7)     –2  
† 2001 538 (4,2)       547 (3,8)       

Észak-Írország
2016 562 (2,1) 6      567 (2,2) 5      

† 2011 555 (2,5)       562 (2,4)       

Finnország
2016 572 (2,0) 3      562 (1,8) –5      

2011 569 (2,0)       567 (1,8)       

Franciaország
2016 521 (2,3) –7 i –6 i –8 i 501 (2,4) –10 i –14 i –22 i

2011 528 (2,5)   1  –1  512 (2,8)   –4  –11 i

2006 527 (2,1)     –2  515 (2,3)     –7 i

2001 529 (2,7)       523 (2,5)       

Grúzia
1 2016 486 (2,6) 2  6    490 (2,9) –1  34 h   
1 2011 484 (2,9)   4    491 (3,0)   35 h   

1 2 2006 480 (3,2)       456 (3,5)       

Hollandia
† 2016 546 (2,0) –2  –8 i –13 i 544 (1,7) 1  3  –7 i
† 2011 549 (2,1)   –5 i –10 i 543 (1,9)   1  –8 i
† 2006 554 (1,7)     –5  542 (1,7)     –10 i
† 2001 559 (2,6)       552 (2,5)       

Folytatás a következő oldalon
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Ország

Információ-visszakeresés és egyenes következtetések Értelmezés, összefoglalás és értékelés

Átlag pontszám
Különbség

Átlag pontszám
Különbség

2011 2006 2001 2011 2006 2001
Hongkong

2 † 2016 568 (2,7) 5  6  43 h 568 (2,9) –9 i 2  38 h
3 2011 562 (2,1)   1  37 h 578 (2,4)   12 h 48 h

2006 561 (2,5)     37 h 566 (2,5)     36 h

2001 525 (3,1)       530 (3,3)       

Irán
2016 429 (4,0) –28 i 1  7  425 (4,1) –32 i 16 h 26 h

2011 458 (3,0)   29 h 35 h 456 (3,0)   48 h 58 h

2006 429 (3,4)     6  409 (3,4)     10  

2001 423 (4,5)       399 (4,9)       

Írország
2016 566 (2,6) 14 h     569 (2,9) 16 h     

2011 552 (2,8)       553 (2,3)       

Izrael
3 2016 530 (2,4) –8 i     530 (2,4) –8 i     
3 2011 538 (2,8)       538 (2,8)       

Kanada
1 2 2016 541 (1,8) –2      545 (1,8) –8 i     

2 2011 543 (1,5)       554 (1,5)       

Katar
2016 442 (1,8) 18 h     441 (1,9) 15 h     

2 2011 424 (3,5)       425 (3,6)       

Lettország
2 2016 554 (1,9)   17 h 8 h 562 (1,7)   17 h 18 h

2006 537 (2,3)     –9 i 545 (2,1)     1  

2001 546 (2,5)       544 (2,3)       

Litvánia
2016 551 (2,8) 21 h 16 h 8 h 549 (2,8) 22 h 10 h 5  

1 2 2011 530 (1,9)   –5 i –13 i 527 (2,0)   –11 i –16 i
1 2006 536 (1,8)     –8 i 539 (1,8)     –5  
1 2001 543 (3,0)       544 (2,7)       

Magyarország
2016 552 (3,3) 14 h 4  8 h 557 (3,0) 15 h 3  12 h

2011 537 (2,7)   –10 i –6  542 (2,7)   –12 i –2  

2006 547 (2,9)     4  554 (3,2)     10 h

2001 543 (2,1)       544 (2,2)       

Málta
2 2016 452 (1,7) –9 i     451 (1,9) 0      

2011 461 (2,4)       451 (1,7)       

Marokkó
2016 364 (3,9) 39 h     336 (4,5) 48 h     

Ж 2011 325 (3,1)       288 (4,3)       

Németország
2016 546 (3,3) –3  –13 i 0  530 (3,2) –6  –9 i –5  

2011 548 (2,4)   –10 i 3  536 (2,2)   –4  1  

2006 558 (2,6)     13 h 540 (2,3)     5  

2001 545 (1,8)       535 (2,0)       

Norvégia (4)
2016 521 (2,0) 10 h 15 h 14 h 513 (1,9) 11 h 23 h 21 h

‡ 2011 511 (1,8)   5  4  502 (2,6)   11 h 10 h
‡ 2006 506 (2,6)     –1  490 (2,8)     –2  

2001 508 (2,9)       492 (3,0)       

Olaszország
2016 547 (2,1) 7 h –1  5  550 (2,1) 6 h –6  9 h

2011 539 (2,0)   –8 i –2  544 (2,0)   –12 i 3  

2006 547 (3,0)     6  556 (3,0)     16 h

2001 541 (2,5)       540 (2,6)       

Omán
2016 419 (3,2) 25 h     415 (3,6) 33 h     

Ψ 2011 395 (2,4)       382 (3,0)       

Oroszország
2016 581 (2,3) 16 h 16 h 48 h 582 (2,2) 11 h 18 h 58 h

2011 565 (2,8)   0  32 h 571 (2,7)   7  47 h
2 2006 565 (3,4)     32 h 564 (3,4)     40 h
2 2001 533 (4,3)       524 (4,8)       

Portugália
2 2016 528 (2,2) –11 i     526 (2,4) –16 i     

2011 539 (2,8)       542 (2,6)       

Spanyolország
2016 526 (1,7) 10 h 15 h   529 (1,7) 19 h 17 h   

2011 516 (2,2)   5    510 (2,3)   –3    

2006 511 (2,5)       513 (2,8)       

Folytatás a következő oldalon
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Ország

Információ-visszakeresés és egyenes következtetések Értelmezés, összefoglalás és értékelés

Átlag pontszám
Különbség

Átlag pontszám
Különbség

2011 2006 2001 2011 2006 2001
Svédország

2016 560 (2,7) 17 h 6  –5  553 (2,5) 12 h 7 h –6  

2011 543 (2,1)   –11 i –23 i 540 (2,2)   –6  –18 i

2006 554 (2,2)     –12 i 546 (2,3)     –13 i

2001 565 (2,6)       559 (2,2)       

Szaúd-Arábia
2016 425 (4,1) –8      439 (4,1) 15 h     

2011 433 (4,5)       424 (4,6)       

Szingapúr
3 2016 573 (3,1) 8  10 h 39 h 579 (3,2) 9  22 h 53 h
2 2011 565 (3,4)   2  31 h 570 (3,4)   14 h 44 h

2006 563 (3,2)     29 h 557 (2,8)     31 h

2001 534 (5,6)       526 (5,1)       

Szlovákia
2016 538 (3,1) 3  5  13 h 531 (3,2) –4  2  19 h

2011 534 (2,9)   2  10 h 536 (2,7)   6  24 h

2006 533 (2,8)     8 h 530 (2,9)     18 h

2001 524 (2,8)       512 (3,1)       

Szlovénia
2016 547 (2,3) 14 h 25 h 40 h 539 (2,5) 10 h 17 h 42 h

2011 533 (2,0)   11 h 26 h 530 (2,1)   8 h 32 h

2006 522 (2,2)     15 h 522 (2,2)     25 h

2001 506 (2,2)       497 (2,2)       

Tajvan
2016 560 (1,9) 8 h 15 h   558 (2,2) 3  31 h   

2011 551 (1,8)   7 h   555 (1,8)   27 h   

2006 545 (1,9)       527 (2,0)       

Trinidad és Tobago
2016 483 (3,6) 9  43 h   472 (3,6) 9  44 h   

2011 474 (3,8)   34 h   464 (4,1)   35 h   

2006 440 (4,9)       429 (5,3)       

Új-Zéland
2016 521 (2,3) –6 i –6  –3  525 (2,4) –11 i –12 i –10 i

2011 527 (2,0)   0  3  535 (1,9)   –1  1  

2006 527 (2,3)     2  537 (2,3)     2  

2001 525 (3,9)       534 (3,9)       

Azerbajdzsán trenderedményében nem szerepelnek azok a tanulók, akiknek a tanítási nyelve orosz. Litvánia trenderedményében nem szerepelnek azok a tanulók, akiknek a tanítási nyelve lengyel vagy orosz.
( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi teljes mértékben a nemzetközileg definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a nemzeti populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a nemzeti populációt (de legalább 77%-ban).
†  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
‡ A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak a pótlólag választott iskolákkal együtt  majdnem megfelelt.
Ж Fenntartások fogalmazhatók meg az átlageredmények megbízhatóságával kapcsolatosan, mert a becsléshez túl alacsony eredményt elért tanulók aránya nem éri el a 25%-ot, de eléri a 15%-ot.
h A sor évében szignifikánsan magasabb.
i A sor évében szignifikánsan alacsonyabb.
Forrás:  IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.

7. ábra A gondolkodási műveletek szerinti átlageredmények trendje Magyarországon
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8. ábra A lányok és a fiúk átlageredménye szövegértésből P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország

Lányok Fiúk Különbség 
(abszolút 
értékben)

Különbség
Átlag-
pont-
szám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag-
pont-
szám

Tanulók 
aránya 

(%)
A lányok eredménye jobb A fiúk eredménye jobb

Makaó-Kína 546 (1,6) 49 (0,5) 545 (1,7) 51 (0,5) 1 (2,6)
2 Portugália 529 (2,7) 49 (0,8) 527 (2,5) 51 (0,8) 1 (2,7)
2 Ausztria 544 (2,7) 48 (0,9) 538 (2,7) 52 (0,9) 6 (2,4)

Olaszország 552 (2,7) 49 (0,9) 544 (2,4) 51 (0,9) 7 (2,6)
Tajvan 563 (2,2) 48 (0,6) 555 (2,3) 52 (0,6) 8 (1,9)
Franciaország 515 (2,6) 50 (0,9) 507 (2,5) 50 (0,9) 8 (2,7)

† Egyesült Államok 553 (3,2) 50 (0,7) 545 (3,6) 50 (0,7) 8 (2,9)
Spanyolország 532 (1,4) 49 (0,6) 524 (2,7) 51 (0,6) 8 (2,5)

2 † Hongkong 573 (2,9) 49 (1,5) 564 (3,1) 51 (1,5) 9 (2,5)
Szlovákia 539 (3,7) 49 (1,0) 530 (3,1) 51 (1,0) 9 (2,7)
Belgium (flamand) 530 (2,1) 51 (0,9) 520 (2,3) 49 (0,9) 10 (2,0)
Csehország 549 (2,2) 49 (0,9) 538 (2,6) 51 (0,9) 10 (2,4)

† Hollandia 550 (1,7) 51 (1,1) 540 (2,3) 49 (1,1) 10 (2,2)
Kazahsztán 542 (2,8) 49 (0,8) 531 (2,5) 51 (0,8) 11 (2,1)

2 Belgium (francia) 503 (2,5) 50 (1,0) 492 (3,4) 50 (1,0) 11 (3,0)
Németország 543 (3,2) 49 (0,7) 532 (3,7) 51 (0,7) 11 (2,9)

1 2 Kanada 549 (2,2) 49 (0,6) 537 (2,1) 51 (0,6) 12 (2,2)
Írország 572 (2,9) 50 (1,6) 561 (3,3) 50 (1,6) 12 (3,8)
Magyarország 561 (3,4) 49 (0,8) 548 (3,1) 51 (0,8) 13 (3,1)

2 Dánia 554 (2,6) 51 (0,9) 541 (2,7) 49 (0,9) 13 (3,1)
Azerbajdzsán 479 (4,3) 47 (0,8) 466 (4,5) 53 (0,8) 13 (3,0)

3 Izrael 537 (2,9) 51 (1,5) 524 (3,4) 49 (1,5) 13 (3,8)
Chile 501 (2,9) 48 (1,4) 487 (3,2) 52 (1,4) 14 (3,7)
Oroszország 588 (2,2) 49 (0,8) 574 (2,6) 51 (0,8) 15 (2,1)
Anglia 566 (2,2) 50 (0,9) 551 (2,4) 50 (0,9) 15 (2,8)
Svédország 563 (2,7) 49 (0,9) 548 (2,6) 51 (0,9) 15 (2,5)
Bulgária 559 (4,9) 49 (0,7) 544 (4,3) 51 (0,7) 16 (3,4)

2 Lettország 566 (2,1) 51 (1,1) 549 (2,0) 49 (1,1) 17 (2,4)
3 Szingapúr 585 (3,5) 49 (0,6) 568 (3,4) 51 (0,6) 17 (3,0)

Lengyelország 574 (2,5) 50 (0,8) 556 (2,6) 50 (0,8) 18 (3,0)
Észak-Írország 574 (2,8) 50 (1,2) 555 (2,8) 50 (1,2) 18 (3,5)
Szlovénia 552 (2,3) 50 (0,9) 533 (2,6) 50 (0,9) 19 (2,9)

1 Grúzia 498 (2,7) 49 (0,7) 479 (3,6) 51 (0,7) 19 (3,2)
Litvánia 558 (2,7) 50 (1,0) 538 (3,3) 50 (1,0) 20 (3,1)

2 Málta 463 (2,6) 48 (0,6) 442 (2,2) 52 (0,6) 21 (3,1)
Norvégia 570 (2,6) 50 (1,1) 548 (2,6) 50 (1,1) 21 (2,3)
Ausztrália 555 (2,6) 50 (0,8) 534 (3,0) 50 (0,8) 22 (2,5)
Finnország 577 (1,9) 50 (0,9) 555 (2,3) 50 (0,9) 22 (2,2)
Új-Zéland 533 (2,4) 50 (0,9) 512 (3,0) 50 (0,9) 22 (3,2)
Trinidad és Tobago 490 (3,8) 52 (1,8) 468 (4,4) 48 (1,8) 22 (4,9)
Marokkó 372 (4,0) 49 (0,7) 344 (4,4) 51 (0,7) 28 (3,0)
Egyesült Arab Emírségek 465 (4,2) 49 (2,1) 436 (4,5) 51 (2,1) 30 (5,8)
Kuvait 410 (4,8) 52 (1,8) 376 (6,4) 48 (1,8) 34 (7,7)
Katar 460 (1,9) 50 (2,4) 424 (3,4) 50 (2,4) 36 (4,0)
Egyiptom 349 (5,6) 49 (1,2) 312 (6,6) 51 (1,2) 37 (4,8)
Bahrein 468 (2,8) 50 (1,5) 424 (3,5) 50 (1,5) 43 (3,8)
Irán 452 (4,5) 47 (1,1) 407 (5,1) 53 (1,1) 46 (5,9)
Omán 442 (3,2) 50 (0,7) 395 (3,9) 50 (0,7) 46 (3,0)
Dél-afrikai Köztársaság 347 (4,0) 48 (0,7) 295 (5,1) 52 (0,7) 52 (3,0)
Szaúd-Arábia 464 (5,4) 48 (2,6) 399 (5,8) 52 (2,6) 65 (7,5)
Nemzetközi átlag 520 (0,4) 49 (0,2) 501 (0,5) 51 (0,2) 19 (0,5)

( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi teljes mértékben a nemzetközileg definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a nemzeti populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a nemzeti populációt (de legalább 77%-ban).
†  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
Forrás:  IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.
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9. ábra A lányok és a fiúk átlageredményének trendjei szövegértésből Magyarországon P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4
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10. ábra A képességszinteken nyújtott teljesítmények eloszlása szövegértésből P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország Az egyes képességszinteket elérő tanulók aránya Kiváló szint
(625 felett)

Magas szint
(550 felett)

Átlagos szint
(475 felett)

Alacsony szint
(400 felett)

3 Szingapúr 29 (1,6) 66 (1,6) 89 (1,0) 97 (0,5)
Oroszország 26 (1,2) 70 (1,3) 94 (0,6) 99 (0,3)
Észak-Írország 22 (1,4) 61 (1,3) 87 (0,8) 97 (0,4)
Írország 21 (1,2) 62 (1,6) 89 (0,9) 98 (0,4)
Lengyelország 20 (1,1) 61 (1,3) 89 (0,7) 98 (0,4)
Anglia 20 (0,9) 57 (1,1) 86 (0,7) 97 (0,4)
Bulgária 19 (1,3) 55 (2,2) 83 (1,6) 95 (0,9)

2 † Hongkong 18 (1,3) 65 (1,8) 93 (0,9) 99 (0,3)
Finnország 18 (0,8) 62 (1,3) 91 (0,8) 98 (0,3)
Magyarország 17 (1,2) 56 (1,7) 85 (1,0) 97 (0,5)

† Egyesült Államok 16 (1,3) 53 (1,6) 83 (1,2) 96 (0,5)
Ausztrália 16 (1,0) 51 (1,4) 81 (1,0) 94 (0,5)
Norvégia 15 (0,9) 58 (1,7) 90 (0,9) 99 (0,3)
Tajvan 14 (1,1) 59 (1,5) 90 (0,7) 98 (0,2)
Svédország 14 (1,4) 57 (1,6) 88 (0,9) 98 (0,3)

2 Lettország 14 (1,0) 57 (1,3) 90 (0,8) 99 (0,2)
3 Izrael 13 (0,9) 46 (1,3) 75 (1,0) 91 (0,7)

1 2 Kanada 13 (0,7) 50 (1,0) 83 (0,9) 96 (0,4)
Litvánia 12 (0,9) 52 (1,6) 86 (1,1) 97 (0,5)
Szlovénia 11 (0,8) 49 (1,3) 83 (0,9) 96 (0,5)

2 Dánia 11 (1,0) 52 (1,3) 86 (1,0) 97 (0,4)
Új-Zéland 11 (0,6) 41 (1,2) 73 (1,0) 90 (0,7)
Németország 11 (0,8) 47 (1,4) 81 (1,4) 95 (1,0)
Olaszország 11 (0,8) 52 (1,7) 87 (1,0) 98 (0,5)
Szlovákia 10 (0,8) 47 (1,4) 81 (1,3) 93 (1,1)
Csehország 10 (0,7) 49 (1,3) 85 (0,9) 97 (0,5)
Makaó-Kína 10 (0,6) 50 (0,8) 86 (0,5) 98 (0,3)

2 Ausztria 8 (0,8) 47 (1,5) 84 (1,1) 98 (0,4)
† Hollandia 8 (0,6) 48 (1,3) 88 (0,9) 99 (0,3)

Kazahsztán 7 (0,8) 42 (1,8) 84 (1,5) 98 (0,3)
2 Portugália 7 (0,9) 38 (1,3) 79 (1,3) 97 (0,4)

Spanyolország 6 (0,4) 39 (0,9) 80 (1,0) 97 (0,6)
Egyesült Arab Emírségek 5 (0,3) 20 (1,0) 43 (1,4) 68 (1,3)
Trinidad és Tobago 4 (0,5) 24 (1,2) 55 (1,7) 80 (1,2)
Belgium (flamand) 4 (0,4) 35 (1,3) 80 (1,3) 97 (0,4)
Franciaország 4 (0,6) 30 (1,3) 72 (1,2) 94 (0,5)
Chile 3 (0,4) 25 (1,3) 61 (1,5) 87 (1,1)
Katar 3 (0,3) 17 (0,6) 42 (1,1) 66 (0,9)

2 Belgium (francia) 3 (0,4) 22 (1,2) 65 (1,4) 92 (0,9)
1 Grúzia 2 (0,4) 22 (1,3) 60 (1,6) 86 (1,1)

Bahrein 2 (0,3) 14 (0,6) 41 (1,0) 69 (1,0)
Omán 2 (0,3) 10 (0,8) 32 (1,3) 59 (1,3)
Azerbajdzsán 2 (0,3) 18 (1,1) 54 (2,0) 81 (1,7)
Irán 1 (0,2) 11 (0,6) 37 (1,3) 65 (1,5)
Szaúd-Arábia 1 (0,4) 11 (1,2) 35 (1,7) 63 (1,8)

2 Málta 1 (0,2) 13 (0,7) 45 (1,1) 73 (0,7)
Kuvait 1 (0,2) 6 (0,8) 22 (1,5) 51 (1,7)
Egyiptom 0 (0,1) 3 (0,4) 11 (1,2) 31 (1,8)
Marokkó 0 (0,1) 3 (0,4) 14 (0,8) 36 (1,5)
Dél-afrikai Köztársaság 0 (0,1) 2 (0,4) 8 (1,0) 22 (1,5)
Nemzetközi medián 10  47  82  96   

( ) A standard hiba zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
1 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció nem fedi teljes mértékben a nemzetközileg definiált populációt.
2 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció 90-95%-ban fedi le a nemzeti populációt.
3 Az adott ország mintaválasztásakor figyelembe vett populáció kevesebb mint 90%-ban fedi le a nemzeti populációt (de legalább 77%-ban).
†  A minta a részvételi arányokra vonatkozó előírásoknak csak a pótlólag választott iskolákkal együtt felelt meg.
Forrás:  IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.
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3. táblázat Az egyes szövegértési képességszinteket elérő tanulók arányaiban mutatkozó trendek P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország
Kiváló szint
(625 felett)

Magas szint
(550 felett)

Átlagos szint
(475 felett)

Alacsony szint
(400 felett)

2016 2011 2006 2001 2016 2011 2006 2001 2016 2011 2006 2001 2016 2011 2006 2001
Szingapúr 29 24  19 h 12 h 66 62 58 h 45 h 89 87 86 76 h 97 97 97 90 h
Oroszország 26 19 h 19 h 5 h 70 63 h 61 h 39 h 94 92 90 h 80 h 99 99 98 96 h
Észak-Írország 22 19 h   61 58 87 87 97 97
Írország 21 16 h   62 53 h 89 85 h 98 97
Anglia 20 18  15 h 20  57 54 48 h 54 86 83 h 78 h 82 h 97 95 h 93 h 94 h
Bulgária 19 11 h 16  17  55 45 h 52 54 83 77 h 82 83 95 93 95 95
Hongkong 18 18  15 h 5 h 65 67 62 39 h 93 93 92 81 h 99 99 99 97 h
Finnország 18 18    62 63 91 92 98 99 i
Magyarország 17 12 h 14  10 h 56 48 h 53 49 h 85 81 h 86 85 97 95 h 97 98
Egyesült Államok 16 17  12 h 15  53 56 47 h 50 83 86 i 82 80 96 98 i 96 94 h
Ausztrália 16 10 h   51 42 h 81 76 h 94 93
Tajvan 14 13  7 h  59 55 43 h 90 87 h 84 h 98 98 97 h
Svédország 14 9 h 11  15  57 47 h 53 59 88 85 88 90 98 98 98 98
Lettország 14  8 h 9 h 57 46 h 49 h 90 86 h 87 h 99 98 h 99
Litvánia 13 6 h 5 h 9 h 53 39 h 43 h 48 h 87 80 h 86 85 97 97 99 i 98
Izrael 13 15    46 49 i 75 80 i 91 93 i
Kanada 13 13    50 51 83 86 i 96 98 i
Szlovénia 11 8 h 6 h 3 h 49 42 h 37 h 25 h 83 79 h 76 h 67 h 96 95 94 h 91 h
Dánia 11 12  11   52 55 52 86 88 i 85 97 99 i 97
Új-Zéland 11 14 i 13 i 14 i 41 45 i 45 i 45 73 75 76 74 90 92 i 92 i 90
Németország 11 10  11  9 h 47 46 52 i 47 81 85 i 87 i 83 95 98 i 97 i 97 i
Olaszország 11 10  14  11  52 46 h 52 48 h 87 85 87 83 h 98 98 98 97
Szlovákia 10 8 h 8 h 5 h 47 44 43 34 h 81 82 80 76 h 93 96 94 94
Csehország 10 8   7 h 49 50 45 h 85 87 83 97 98 97
Ausztria 8 5 h 8   47 39 h 45 84 80 h 84 98 97 98
Hollandia 8 7 h 6 h 10  48 48 49 54 i 88 90 91 i 92 i 99 100 i 99 99
Portugália 7 9    38 47 i 79 84 i 97 98
Spanyolország 6 4 h 5   39 31 h 31 h 80 72 h 72 h 97 94 h 94 h
Norvégia (4) 5 2 h 2 h 4  34 25 h 22 h 28 h 74 71 67 h 65 h 94 95 92 h 88 h
Egyesült Arab Emírségek 5 3 h   20 14 h 43 38 h 68 64 h
Trinidad és Tobago 4 3  2 h  24 19 h 13 h 55 50 h 38 h 80 78 64 h
Belgium (flamand) 4  7 i  35 49 i 80 90 i 97 99 i
Franciaország 4 5  5  7 i 30 35 i 35 i 37 i 72 75 76 i 77 i 94 95 96 i 95 i
Katar 3 2 h   17 12 h 42 34 h 66 60 h
Belgium (francia) 3 2  3   22 25 23 65 70 i 66 92 94 92
Grúzia 2 2  1 h  22 21 15 h 60 60 50 h 86 86 82 h
Omán 2 0 h   10 5 h 32 21 h 59 47 h
Azerbajdzsán 1 0 h   17 9 h 53 45 h 80 82
Irán 1 1  1 h 0 h 11 13 i 8 h 7 h 37 45 i 30 h 28 h 65 76 i 60 h 56 h
Szaúd-Arábia 1 1    11 8 35 34 63 65
Málta 1 1 i   13 14 45 45 73 74
Marokkó 0 0 h   3 1 h 14 7 h 36 21 h
Dél-afrikai Köztársaság 0 0    2 3 i 8 10 22 24

Az üres cella azt jelenti, hogy az ország nem vett részt az adott évi felmérésben.
Azerbajdzsán trenderedményében nem szerepelnek azok a tanulók, akiknek a tanítási nyelve orosz. Litvánia trenderedményében nem szerepelnek azok a tanulók, akiknek a tanítási nyelve lengyel vagy orosz.
h A tanulók aránya 2016-ban szignifikánsan magasabb.
i A tanulók aránya 2016-ban szignifikánsan alacsonyabb.
Forrás:  IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.
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A háttérkérdőívek tartalmi kerete
A PIRLS-felmérés széles körű információkat gyűjt az olvasástanulást befolyásoló otthoni és családi 
jellemzőkről, és fontos adatokat szolgáltat az oktatási kormányzatok számára a szövegértési-olvasási 
képességek, készségek fejlesztéséhez. 

A háttér-információk a felmérésben részt vevő tanulók és szüleik, tanáraik, valamint az iskola 
igazgatója által kitöltött kérdőívekből származnak. A Szülői, Tanulói, Tanári és Iskolai kérdőívek 
a felmérés nélkülözhetetlen elemei, amelyek az oktatási irányelvek szempontjából releváns olvasás-
tanítási és tanulási jellemzők széles spektrumát ölelik fel. A tanulást segítő otthoni erőforrásokra, az 
oktatási rendszer szerkezetére, az iskola szervezeti sajátosságaira, a tantervre, a tanárok képzettségére, 
vala mint a tanítási módszerekre vonatkozó adatok összefüggnek a tanulói teljesítményekkel, így 
a PIRLS-adatokra alapozva az egyes országok javíthatják oktatási stratégiáikat.

A 4. évfolyamos tanulók szövegértési képességeinek a fejlődésében jellemzően az otthoni és 
az iskolai környezet játszik szerepet. Az egymást támogató közösségi, iskolai, tantermi és otthoni 
környezet rendkívül hatékony tanulási légkört tud teremteni. Ezt a helyzetet tükrözendő, a PIRLS 
2016 mérés tartalmi kerete az alábbi öt területet öleli fel:

•	 országos és lakókörnyezeti háttér,
•	 családi, otthoni háttér,
•	 iskolai háttér,
•	 osztálytermi környezet,
•	 tanulói jellemzők és attitűdök.

Országos és lakókörnyezeti háttér

A tanulók szövegértési képességeinek a fejlődését kulturális, szociális, politikai és gazdasági ténye-
zők egyaránt befolyásolják. A meghatározó oktatáspolitikai döntések és a tanterv fejlesztése során 
ezeknek a háttérjellemzőknek az összességét érdemes figyelembe venni. Ahhoz, hogy egy ország 
olvasás- és szövegértés-tanítása sikeres legyen, a döntéshozóknak számos országspecifikus jellemzőt 
kell figyelembe venniük:

•	 nyelvhasználat és a szövegértés fontossága,
•	 gazdasági erőforrások, demográfiai és földrajzi sajátosságok,
•	 az oktatási rendszer szervezete és szerkezete,
•	 tanulói életutak,
•	 olvasástanterv az alsóbb évfolyamokon,
•	 tanárok, tanítók jellemzői, képzettsége,
•	 a tanterv alkalmazása, megvalósulása.

Egy adott országon belül a nyelv és az írásbeli kultúra történelmi háttere is befolyásolja, hogy milyen 
kihívásokkal kell szembenéznie az oktatási rendszernek az olvasástanítás terén. Néhány országban 
egy, míg másokban két vagy több párhuzamosan használt nyelv van jelen. Így a tanítás nyelvével 
kapcsolatos döntés, illetve az, hogy ezt miként valósítják meg, meglehetősen bonyolult feladat.

Vannak országok, ahol inkább központosított oktatási rendszer működik, és a legtöbb oktatás-
politikai és tantervvel kapcsolatos döntés országos vagy regionális szinten születik, ami az irányelvek, 
a tantervek és a tankönyvek egységességéhez vezet. Más országokban sokkal decentralizáltabb az ok-
tatási rendszer, és sok fontos döntést a helyi önkormányzatok vagy az iskolák hoznak meg, ami nagyobb 
változatosságot eredményez az iskolák működésében és a tanítási módszerek alkalmazásában. 

Az oktatási rendszerek meghatározó sajátossága, hogy a tanulók milyen oktatási programok 
alapján tanulnak a formális oktatás keretei között. A PIRLS-felmérés e kérdéskörben rendkívül 
fontosnak tartja az óvoda szerepét, az iskolakezdés időpontját, illetve a tanulói csoportok szerepét. 
A tanulók már az iskola megkezdése előtt is jelentős mennyiségű, olvasással kapcsolatos feladattal 
találkoznak, és az adatok azt mutatják, hogy az iskolát megelőző oktatási formákban való részvételnek 
pozitív hatása van az általános iskolai teljesítmények alakulására (Berlinkski–Galiani–Gertler 2009; 
* Kötetünkben a háttérkérdőívek tartalmi keretének rövidített változata szerepel. A teljes szöveg elérhető angol nyelven az 

IEA TIMSS&PIRLS oldalán: https://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/downloads/P16_FW_Chap2.pdf.
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Tucker-Drob 2012). Nemzetközi kutatások arra utalnak, hogy a kis létszámú csoportokban jobban 
fejlődik a szövegértési képesség (Lou–Abrami–Spence 2000; Puzio–Colby 2010), valamint a tanulók 
olvasási készségek, képességek szerinti csoportosítása az általános iskolában a jobb teljesítményű ta-
nulók számára előnyös, míg a gyengébb teljesítményű tanulók számára hátrányos (Catsambis–Buttaro 
2012; Lleras–Rangel 2009). Ezzel szemben a heterogén csoportokban jobban teljesítenek a gyengébb 
olvasási készséggel rendelkező diákok (Lou–Abrami–Spence–Poulsen–Chambers–d’Apollonia 1996).

A tantervek – függetlenül attól, hogy országos, regionális vagy helyi intézményi szinten ala-
kítják ki őket – pontosan meghatározzák a tanulók olvasási-szövegértési készségeivel, képességeivel 
kapcsolatos követelményeket. A tantervi, oktatási irányelvek természetesen széles skálán mozognak, 
kezdve azoktól, amelyek csak azt határozzák meg, hogy melyik évfolyamon kezdődjék a formális 
oktatástanítás, azokig, amelyek előírják az olvasástanítás során használandó oktatási anyagokat és 
módszereket is. Az említett irányelvek különösen fontosak az elérni kívánt szövegértési képességek 
meghatározása szempontjából, beleértve a kialakított standardokat vagy képességszinteket, ame-
lyek az e téren kialakítandó követelmények alapját képezik. Rendelkezhetnek továbbá az iskolai és 
osztálytermi könyvtárakról, a tanítási időről, a tanítási módszerekről és a tananyagokról, valamint 
meghatározhatják azokat a módszereket, amelyekkel azonosíthatók az olvasástanulásban segítségre 
szoruló tanulók.

A tanárok képzettsége nagymértékben hozzájárul a tanterv sikeres megvalósításához, ennek 
megfelelően a PIRLS-felmérés információkat gyűjt a tanárok iskolai végzettségéről és pedagógiai 
módszereiről. A szövegértési képességek kialakulásában különösen fontos, hogy képzése során a 
tanár alapos felkészítést kapott-e olvasástanításból, de a szakmai továbbképzések is segíthetik a ta-
nítási folyamatot. Számos országban ellenőrzik és értékelik a tanterv implementációját, illetve mérik 
a tanulók fejlődését. Erre a leggyakoribb eszközök a standardizált országos és regionális tesztek, a 
tanfelügyelet, az iskolai ellenőrzések, valamint a szülők és a tanulók visszajelzései. 

Családi, otthoni háttér

Számos kutatás rávilágított már a családi környezet fontosságára a gyerekek szövegértési képességével 
és teljesítményével kapcsolatban. Az otthoni környezet hatásának megértéséhez a PIRLS-vizsgálat 
a Tanulói kérdőív, illetve a szülők vagy gondviselők által kitöltött Szülői kérdőív segítségével gyűjt 
információkat. A két kérdőív az alábbi témakörökről szolgáltat adatokat:

•	 tanulást segítő erőforrások a családban,
•	 otthon beszélt nyelv(ek),
•	 a szülők iskolai végzettsége, illetve elvárásai a gyermek leendő végzettségével kapcsolatban,
•	 korai olvasási, számolási tevékenységek,
•	 a szülők szerepe a szövegértés fejlesztésében.

A kutatások szerint a tanulók teljesítményét leginkább befolyásoló háttérjellemzők a szülők vagy 
gondviselők szocioökonómiai státuszához kapcsolódnak, és gyakran olyan változók segítségével 
mérik őket, mint a szülők iskolai végzettsége, jövedelme, foglalkozása, valamint általánosságban 
a különböző erőforrások (technológiai eszközök, internet, könyvek, gyerekkönyvek) elérhetősége 
(Bradley–Corwyn 2002; Dahl–Lochner 2012; Davis-Kean 2005; Sirin 2005; Willms 2006).

A PIRLS-vizsgálat ismét rámutatott arra, hogy a tanulók családi-otthoni háttérjellemzői és ol-
vasási képességeinek a fejlődése között szoros összefüggés van. A 2011-es felmérésben a tanulást se gítő 
otthoni erőforrásokat mérő skálát a következő változókból állították össze: a szülők iskolai vég zettsége, 
a szülő k foglalkozása, az otthon található könyvek és gyerekkönyvek száma, valamint a tanulást tá-
mogató lehetőségek (internet-hozzáférés, a tanulók rendelkeznek-e saját szobával stb.).

A tanulók már egyre nagyobb arányban hozzáférnek a digitális médiaeszközökhöz, mint 
például az e-book-olvasó, a táblagép vagy az okostelefonok (Gutnick–Robb–Takeuchi–Kotler 2011; 
Rideout–Foehr–Roberts 2010). A kutatások szerint a szülők általában elfogadják, hogy gyermekeik 
a digitális eszközökkel töltik az időt (beleértve a számítógépes játékokkal való időtöltést), mert 
megítélésük szerint ezek a tevékenységek fejlesztik a tanulmányi előmenetelük szempontjából is 
fontos számítógépes és technológiai készségeket (Takeuchi 2011). Tanulmányok arra is rávilágítottak, 
hogy a számítógép-használat általánosságban összefüggést mutat az olvasási készségek fejlődésé-
vel (Lee–Brescia–Kissinger 2009), és a megfelelő, oktatási célú alkalmazások a tanulás hatékony 
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kiegészítő i lehetnek (Chiong–Shuler 2010; Lieberman–Bates–So 2009). Ugyanakkor azok a tanulók, 
aki kevésbé férnek hozzá ezekhez a gyakran drága eszközökhöz, hátrányosabb helyzetbe kerülnek 
az osztálytermi környezetben, ami további egyenlőtlenségekkel terheli meg az oktatási rendszereket 
(Leu–O’Byrne–Zawilinski–McVerry–Everett-Cacopardo 2009).

A szülők rendszerint közlik elvárásaikat gyermekükkel, és különböző oktatási célokat hatá-
roznak meg számára. Ebben a folyamatban lényeges elem, hogy a szülők hangsúlyozzák a tanulás 
fontosságát, megbeszéljék gyermekükkel a tanulmányokkal és a jövőbeli foglalkozással kapcsola-
tos elvárásaikat, és segítsék őt az iskolában szerzett tudás gyakorlati alkalmazásában (Hill–Tyson 
2009; Taylor–Clayton–Rowley 2004). A szülők elvárásai gyakran egy-egy tantárgyhoz kapcsolódnak. 
A  kutatások arra utalnak, hogy a szülők olvasással kapcsolatos attitűdjei kiemelkedően fontosak 
a tanulók olvasási képességeinek a fejlődésében (Kloosterman–Notten–Tolsma–Kraaykamp 2010), és 
a szülők mintegy továbbadják olvasással kapcsolatos nézeteiket a gyermeküknek (Baker–Scher 2002). 
Az olvasásra való szocializáció gyakran láthatatlanul megy végbe, például azok a gyerekek, akik 
látják szüleiket olvasni, megtanulják értékként kezelni és használni a szövegeket (Sonnenschein–
Munsterman 2002). Ezzel párhuzamosan a szülők részvétele a gyermek olvasással kapcsolatos te-
vékenységeiben jelentősen befolyásolja az olvasási készségek fejlődését, és hosszú távon is hatást 
gyakorol a szövegértési képességekre (Melhuish–Phan–Sylva–Sammons–Siraj-Blatchford–Taggert 
2008; Sénéchal–LeFevre 2002). 

A PIRLS-vizsgálat eredményei pozitív összefüggést találtak a korai olvasási-szövegértési te-
vékenységekben való részvétel és a 4. évfolyamos tanulók teljesítménye között. A felmérés Szülői 
háttérkérdőívének a segítségével minden mérési ciklusban megkérdezik a szülőket arról, milyen 
gyakran vesznek részt a gyermekekkel közös tevékenységekben, beleértve a könyvek olvasását, tör-
ténetek elmesélését, dalok éneklését, a szójátékokat, betűk vagy szavak írását, feliratok vagy címkék 
felolvasását stb.

Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a gyerekek beszélt nyelvvel való találkozása alapvető a szöveg-
értési képességek fejlődése szempontjából (Hart–Risley 2003). Ahogy a gyerekek beszélt nyelvi kész-
ségei fejlődnek, úgy sajátítják el a nyelvhasználat szabályait, és később ezt a tudást használják az 
írott nyelvvel kapcsolatban is. Amikor a tanulók elkezdik az iskolát, a formális oktatás keretében 
meg valósuló tanulást kiegészíti az otthon, családi körben végzett olvasási tevékenység. A szülők 
hozzá járulhatnak a gyerekek olvasási készségeinek fejlesztéséhez, ha közösen és hangosan olvasnak 
könyveket (Sénéchal–Young 2008).

Iskolai háttér

Az iskolai környezet és az intézmény jellemzői erőteljesen befolyásolják a tantervben megfogalma-
zott célok megvalósulását. A PIRLS megközelítésében az iskola olyan integrált rendszer, amelyben 
minden egyes tényező közvetlenül befolyásolja a rendszer összes többi elemét. Ennek megfelelően a 
mérés az iskolai minőség alábbi indikátorait vizsgálja:

•	 az iskola elhelyezkedése,
•	 az iskola tanulói összetétele,
•	 a tanítást befolyásoló erőforrások hiánya,
•	 a tanárok munkakörülményei és elégedettsége a munkával,
•	 iskolavezetés,
•	 a tanulmányi eredményesség fontossága az iskolában,
•	 magatartási, fegyelmezési problémák az iskolában.

Vannak országok, ahol a városi iskolák ösztönzőbb környezetet biztosítanak, mert munkaerő-felvételi 
lehetőségeik jobbak, és a tanulók előnyösebb gazdasági hátterű családokból érkeznek (Erberber 2009; 
Johansone 2009). Továbbá a városi környezetben lévő iskoláknak könnyebb hozzáférésük van az 
erőforrásokhoz (pl. múzeumok, könyvtárak, könyvesboltok). Ugyanakkor más országokban a városi 
iskolák a szegénynegyedekben találhatók, és csak csekély közösségi támogatást kapnak (Milam–Furr-
Holden–Leaf 2010).

A Coleman-jelentés (1966) óta kiemelkedő érdeklődés övezi az iskolák tanulói összetétele és az 
egyéni tanulói teljesítmény közötti összefüggéseket. Az alacsony szociokönómiai státusz és az ala-
csony eredmény közötti összefüggés több iskolai változóval is magyarázható: például több országban 
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a hátrányos helyzetű tanulókat alacsonyabb képzettségű tanárok tanítják (Akiba–LeTendre–Scribner 
2007; Clotfelter–Ladd–Vigdor 2010). Más kutatás szerint azokban az iskolákban, ahol szocioökonómiai 
szempontból sok hátrányos helyzetű tanuló van, felüti a fejét a „haszontalanság kultúrája”, amelyben 
az oktatás és az iskola értelmetlen vagy jövőkép nélküli fogalomként jelenik meg (Agirdag–Van 
Houtte–Van Avermaet 2012).

Az iskolai források mennyisége és minősége ugyancsak meghatározó az oktatás szempontjából 
(Greenwald–Hedges–Laine 1996; Lee–Barro 2001; Lee–Zuze 2011). Az erőforrások magukban foglal-
nak olyan alapvető feltételeket, mint a képzett tanárok alkalmazása, tágas tantermek és más iskolai 
helyiségek (Schneider 2002). A PIRLS-mérések korábbi eredményei azt mutatják, hogy azokban az 
iskolákban, amelyekben a termek felszereltsége, oktatási segédanyagokkal való ellátottsága magasabb 
fokú, jobban teljesítenek a tanulók, mint azokban, ahol az erőforrások hiánya hátráltatja a tananyag 
hatékony oktatását. Az iskolai erőforrásoknak két típusa (általános és tantárgyspecifikus) befolyásolja 
a tanterv sikeres megvalósulását. Az általános erőforrások a tanításhoz használt anyagokat, eszközö-
ket, az iskolai helyiségeket, a fűtő-, klímaberendezéseket, a világítást, a tantermeket, az audiovizuális 
eszközöket (pl. interaktív tábla, projektor) és a számítógépeket, valamint táblagépeket foglalják ma-
gukban. Az olvasástanításhoz szükséges tantárgyspecifikus erőforrásokat az olvasmányok (nyomtatott 
könyvek és elektronikus könyvek), folyóiratok és újságok, valamint a digitális erőforrások (szoftverek 
és alkalmazások) jelentik. Az online tartalmak olvasásának elterjedésével párhuzamosan a számí-
tógépekhez és az internethez való hozzáférés, valamint ezek oktatási célra való felhasználása egyre 
növekvő mértékben befolyásolja az olvasási kompetenciák fejlődését és bővülését. A könyvtárak ban 
elérhető olvasnivalók spektruma szintén jelentős hatást gyakorol az olvasási készségek fejlődésére 
(Allington–Mcgill-Franzen–Camilli–Williams–Graff–Zeig–Zmach–Nowak; Clark 2010).

A PIRLS 2011 eredményei azt mutatták, hogy azokban az iskolákban, ahol megfelelő munka-
körül ményeket biztosítanak a tanárok számára, jobb teljesítményt nyújtanak a tanulók. A pozitív 
iskolai klíma elégedettebb tanár közösséget teremt, ami megmutatkozhat a tanulói eredményesség 
javulásában is (Caprara–Barbaranelli–Steca–Malone 2006).

A kutatások arra is felhívják a figyelmet, hogy az iskolaigazgatók is hatással vannak a tanulók 
teljesítményére. Egy hatékony iskolavezető összehangolja az intézmény komplex, különféle funkciókat 
ellátó egységeinek a tevékenységét, és összhangba hozza annak szerkezetét és kultúráját a legfontosabb 
célokkal (DuFour–Eaker–DuFour 2005). Ez magában foglalja az irányok kijelölését, a jövőbeli lehe-
tőségek keresését, az iskola célkitűzéseinek megvalósulását, valamint a hatékony tanulási környezet 
és a pozitív iskolai légkör fenntartását.

A tanulmányi eredményesség megítélése és fontossága szintén az iskola sikerességének releváns 
faktora lehet. A tanulmányi eredményesség fontosságának meghatározó alkotóelemei az igazgatók és 
a tanárok elvárásai a sikeres tanítással és a tanulói teljesítménnyel kapcsolatban, a szülők támogatása, 
valamint a tanulók elkötelezettsége a tanulás iránt (Hoy–Tarter–Hoy 2006; McGuigan–Hoy 2006; 
Wu–Hoy–Tarter 2013). Ezt mintegy kiegészíti a szülők részvétele az iskolai életben, ami a tanulók 
iskolával kapcsolatos attitűdjéhez hasonlóan pozitív irányban befolyásolhatja a diákok teljesítményét 
(Dearing–Kreider–Weiss 2008; Jeynes 2005; Jeynes 2007; Taylor–Pearson–Clark–Walpole 2000).

A diáktársak és a tanárok tisztelete, a biztonságos és rendezett környezet, valamint a tanárok, az 
iskolai alkalmazottak, a szülők és a tanulók közötti interakciók hozzájárulnak a pozitív iskolai klímá-
hoz, és ezen keresztül javíthatják a tanulói teljesítményeket (Cohen–McCabe–Michelli–Pickeral 2009; 
Konishi–Hymel–Zumbo–Li 2010). Azok az iskolák, amelyekben világos szabályok vannak és kevés 
fegyelmezési problémával néznek szembe, stabil és eredményes teret biztosítanak a tanítási-tanulási 
folyamathoz. Ezzel szemben ott, ahol több fegyelmezési probléma van, kevésbé tudják érvényesíteni 
a magasabb teljesítményelvárásokat, mivel a tanulók biztonság- és komfortérzete hatással van a 
teljesítményükre (Gottfredson–Gottfredson–Payne–Gottfredson 2005; Milam–Furr-Holden–Leaf 
2010; Stanco 2012).

Osztálytermi környezet

Minthogy a tanítás és tanulás elsősorban az osztálytermekben zajlik, a tanulmányi eredményességet 
meghatározza az osztálytermi környezet és a tanítás minősége. A PIRLS 2016 az alábbi tanítási és 
a tanulási környezetet befolyásoló tényezőket veszi figyelembe:
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•	 a tanárok felkészültsége és tapasztalata,
•	 a tantermek felszereltsége,
•	 tanítási idő,
•	 a tanulók elkötelezettsége a tanulás iránt,
•	 az online tartalmak olvasásával kapcsolatos jellemzők,
•	 értékelés.

A tanárok képzettsége és kompetenciái alapvető fontosságúak (Darling-Hammond 2000; Hill– 
Rowan–Ball 2005). A leendő tanároknak megfelelő tudással kell rendelkezniük arról, hogyan tanul-
nak a diákok, és miképpen lehet hatékonyan, eredményesen tanítani az olvasást. A pedagógusok 
formális képzettsége mellett meghatározó szerepe van a tanári tapasztalatnak, és a szakmai fejlődés 
szempontjából kiemelkedően fontosnak bizonyul az első években szerzett tapasztalat (Harris–Sass 
2011; Leigh 2010). Ugyancsak fontos a tanárok továbbképzése, valamint az olvasástanítás legújabb 
módszereinek a megismerése. A szakszemináriumok, műhelyek, konferenciák és szakfolyóiratok 
segítségével történő szakmai fejlődés segítheti a tanárokat munkájuk hatékonyságának növelésében 
és ismereteik bővítésében (Blank–de las Alas 2009; Yoon–Duncan–Lee–Scarloss–Shapley 2007). 
Az oktatás, a továbbképzések és a szakmai tapasztalatok segítségével a tanárok felkészültnek és 
magabiztosnak érezhetik magukat, és a kutatások szerint a pozitív önértékelés nemcsak szakmai 
tevékenységükre van hatással, hanem tanulóik teljesítményére és motivációjára is (Bandura 1997; 
Henson 2002).

Az olvasási-szövegértési készségek, képességek fejlődése szempontjából az osztálytermi környe-
zet másik fontos összetevője a tanulók számára elérhető olvasási anyagok mennyisége és minősége. 
A tanárok által használt olvasási anyagok és technológiai eszközök alapvetően meghatározzák a 
tanulók olvasási tapasztalatait. Azok a tanulók, akik könnyen hozzáférnek az olvasási anyagokhoz, 
nagyobb valószínűséggel kedvelik meg az olvasást. Ezért sok országban hoznak létre olvasósarkot 
az osztálytermekben, ahol a tanulók írott és digitális tartalmakat is tudnak olvasni. A kutatások 
azt mutatják, hogy az ilyen olvasósarok jelenléte segíti az olvasással kapcsolatos pozitív attitűdök 
kialakulását (Morrow 2003; Routman 2003; Young–Moss 2006). A digitális korban egyre nagyobb 
mértékben vonják be az infokommunikációs eszközöket az olvasástanításba, ezért a tanárok tech-
nikai felkészültsége rendkívül fontossá válik. A pedagógusok a tanítás során meggyőződésük és 
attitűdjeik függvényében támaszkodnak az infokommunikációs eszközökre, de releváns az is, hogy 
milyen mértékben férnek hozzá a szükséges útmutatókhoz, illetve a kapcsolódó továbbképzésekhez 
(Russell–Bebell–O’Dwyer–O’Connor 2003).

A PIRLS eredményei azt mutatják, hogy vannak különbségek az országok között a tantervben 
előírt óraszámok és a megtartott órák száma között, átlagosan azonban nagyon szoros egyezés volt 
a tantervben előírtak és a tanárok által rögzített óraszám között. A kutatások szerint nagyon fontos, 
hogy a tanítási időt a tanulási célok hatékony megvalósítására fordítsák, és ne vesztegessék el olyan 
másodlagos tevékenységekre, amelyek nem kapcsolódnak a tananyaghoz.

A korábbi PIRLS-vizsgálatok arra is rávilágítottak, hogy a diákok tanulás iránti elkötelezettsége 
meghatározó faktornak bizonyul a szövegértési képességek fejlődése szempontjából (Martin–Foy–
Mullis–O’Dwyer 2013). A tanulás iránti elköteleződés akkor alakul ki, amikor a tanuló figyel a 
tanárra, megvitatja a szövegeket az osztálytársaival, vagy önállóan olvas. A pedagógusok feladata, 
hogy hatékony tanítási módszereket alkalmazva fenntartsák a tanulók érdeklődését, és kognitív 
módon aktivizálják őket (Klieme–Pauli–Reusser 2009; Lipowsky–Rakoczy–Pauli–Drollinger-Vetter–
Klieme–Reusser 2009). Az olvasást tanító tanárok számára alapvetően fontos a tanulók motiváció-
jának növelése, mert azok a tanulók, akik már fiatalkorukban motiváltak az olvasásra, később jobb 
olvasóvá válnak (Lewis–Samuels 2003).

Számos stratégia és módszer van, amelyet a tanárok az olvasástanítás során alkalmazhatnak 
(Ryan–Deci 2000; Shernoff–Csikszentmihalyi–Schneider–Shernoff 2003). Mindig az adott iskolai 
környezet és osztályterem határozza meg az oktatási stratégiákat és módszertanokat, amelyeket a 
tanulók szükségleteit figyelembe véve követhetnek a tanárok. A hatékony tanítási programban in-
teg ráltan jelennek meg a különféle elemek, beleértve a változatos szövegeket, a tanár vagy a tanuló 
irá nyította beszélgetéseket, a frontális oktatást és a csoportos, illetve önálló olvasást, valamint a 
változatos értékelési formákat (Gambrell–Malloy–Mazzoni 2011). Az olvasástanítás területén egyre 
növekvő szerepet töltenek be az online tartalmak olvasásával kapcsolatos tevékenységek. Az online 
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tartalmak olvasása során a hagyományos papíralapú anyagokkal szemben az információk megtalálása 
hiperszövegek, interaktív szövegek, linkek segítségével történik (Coiro 2003), ami speciális ismereteket 
igényel (Leu–Zawilinski–Castek–Banerjee–Housand–Liu–O’Neil 2007).

A tanároknak számos lehetőségük van a diákok fejlődésének és teljesítményének követésére. 
A házi feladattal bővülhet a tanítás köre, és a tanár ellenőrizni tudja a tudásszerzés minőségét és a 
készségek fejlődését. Az olvasáshoz kapcsolódó házi feladatok általában önálló olvasást igényelnek, 
valamint az olvasottak megértését tesztelő kérdéseket tartalmaznak. A házi feladat mennyisége or-
szá gok között és országon belül is nagy eltéréseket mutat. Néhány országban jellemzően azoknak a 
tanulóknak adnak házi feladatot, akiknek leginkább szükségük van a gyakorlásra. Más országokban 
a házi feladat tulajdonképpen szorgalmi feladatként jelenik meg a jobb képességű tanulók számára. 
Ezért vitatott, hogy a házi feladatok hatékonyságát a feladatokra fordított idővel vagy a feladatok 
gyako ri ságával lehet-e jobban mérni (Trautwein 2007). Ezzel együtt empirikus adatok azt mutatják, 
hogy a házi feladat az egyébként is jobban teljesítő diákok esetében javítja a teljesítményt (Hattie 
2009).

A korábbi PIRLS-vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a tanárok elegendő időt szen-
telnek a tanulók értékelésére, egyrészt azért, hogy felmérjék addigi tudásukat, és ahhoz igazítva 
irányíthassák a további tanulást, másrészt visszajelzést adhassanak a tanulóknak és a szülőknek. 
A  tel jesítményértékelések típusai és gyakorisága a tanárok és az iskola pedagógiai gyakorlatának 
fontos mutatói, és a kutatások szerint a gyakori tesztek a tanulói teljesítmény növekedéséhez vezetnek 
(Basol–Johanson 2009). 

Tanulói jellemzők és attitűdök

Az oktatáskutatás egyik fontos területe a tantárgyakkal kapcsolatos attitűdök és a tanulmányi ered-
ményesség közötti kapcsolat vizsgálata. A szakirodalomban számos megközelítés született arról, 
hogy a tanulók motiváltsága és magabiztossága miképpen vezethet eredményességük javulásához. 
A PIRLS 2016 felmérés a kérdéskör áttekintéséhez az alábbiakról gyűjt információkat:

•	 a tanulók tanulási hajlandósága,
•	 a tanulók motivációi,
•	 a tanulók önképe,
•	 a tanulók egyéni jellemzői.

Ahhoz, hogy a tanulók egy feladaton vagy egy cél érdekében dolgozzanak, nélkülözhetetlen, hogy 
a szükséges előzetes tudás mellett fizikailag is készen álljanak a tanulásra (McLaughlin–McGrath–
Burian-Fitzgerald–Lanahan–Scotchmer–Enyeart–Salganik 2005). A PIRLS 2011 eredményei jelezték, 
hogy sok tanuló – még a legfejlettebb országokban is – nehezen tud odafigyelni az iskolában, mert 
éhes vagy nem aludta ki magát. Empirikus kutatások alátámasztották, hogy a táplálkozási hiányos-
ságok és a kialvatlanság súlyosan akadályozzák a tanulói eredményességet, és összefüggésben vannak 
az alacsony teljesítménnyel (Taras 2005; Dewald–Meijer–Oort–Kerkhof–Bögels 2010).

A fizikai alkalmasság mellett az iskolai eredményességet jelentősen befolyásolja a diákok mo-
tivációja (Anmarkrud–Braten 2009; Logan–Medford–Hughes 2011). A szakirodalom a motiváció két 
típusát különbözteti meg: a belső (intrinsic) és a külső (extrinsic) motivációt. Előbbi esetén a cselek-
vés motivációja a cselekvésben rejlő élvezet; azok a diákok, akik belsőleg motiváltak az olvasásra, 
izgalmasnak és élvezetesnek találják azt (Deci–Ryan 1985). A kutatók többsége szerint az emberek 
belső tanulási motivációval születnek, és az otthoni, valamint az iskolai környezet később erősíti vagy 
gyengíti ezt a motivációt. A külső motiváció arra utal, hogy a viselkedést külső tényezők motiválják: 
dicséret, siker, pénz vagy más ösztönzők. A kutatások azt mutatják, hogy a szövegértés-olvasás terén 
a belső motiváció erőteljesebben befolyásolja a fejlődést, mint a külső motiváció (Becker–McElvany–
Kortenbruck 2010; Schiefele–Schaffner–Möller–Wigfield 2012; Vansteenkiste–Timmermans–Lens–
Soenens–Van den Broeck 2008).

A tanulók tudása, kompetenciája erőteljesen kapcsolódik az adott tantárgyhoz fűződő önképük-
höz. Ha a diákok úgy gondolják, hogy egy adott iskolai feladatot nem tudnak sikeresen teljesíteni, 
akkor azt hiábavalónak, feleslegesnek érzik, és csökken a motivációjuk. Az összefüggés fordítva is 
igaz: ha a tanulók magabiztosak, akkor nagyobb eséllyel oldják meg a feladatot, vagy addig próbál-
koznak, amíg sikerrel járnak (Bandura 1997). 



Az eredmények és a háttérjellemzők kapcsolata 45

Azok a tanulók, akik motiváltak az olvasásra és olvasással kapcsolatos önképük pozitív, jel-
lemzően a jobb olvasók közé tartoznak (De Naeghel–Van Keer–Vansteenkiste–Rosseel 2012). A fo-
lyamat ciklikus: az a diák, aki jó olvasónak számít és kiemelkedő olvasási készségekkel rendelkezik, 
jellemzően többet olvas szórakozásból (Leppänen–Aunola–Nurmi 2005), ami hozzájárul ahhoz, hogy 
készségei tovább fejlődjenek, szókincse gazdagodjék (Mol–Bus 2011). A szórakozás, kikapcsolódás 
céljából történő olvasás gyakran a család és a barátok támogatásával valósul meg, ezért a támogató 
családi környezet meghatározó a gyermekek olvasási szokásainak kialakulásában. A család és az 
otthon hatása ugyanakkor nemcsak az általános iskola megkezdése előtt, hanem az iskolai évek alatt 
is rendkívül jelentős (Baker 2003; Klauda–Wigfield 2012).

Az eredmények és a háttérjellemzők kapcsolata
Az előző fejezetben bemutattuk a tanulók eredményeit a szövegértés területén, ám ezek mindaddig 
pusztán összehasonlítható számok maradnak, amíg nem vizsgáljuk meg azokat a háttérjellemzőket, 
amelyek leginkább hatást gyakorolnak az eredményekre. 

A PIRLS-felmérés többek között két szempontból járul hozzá a magyar oktatási rendszer feltér-
képezéséhez. Egyfelől a mérés olyan képességet vizsgál, amely alapvető fontosságú az egész iskolai 
előmenetel, valamint a munkaerőpiaci esélyek szempontjából, és amelyet az Európai Unió is kulcs-
kompetenciaként határoz meg.3 Az olvasástanítás nemcsak azt a célt szolgálja, hogy a tanuló képes 
legyen szövegeket olvasni és megérteni, hanem hogy olyan képesség birtokába jusson, amelyet fel-
használva új ismereteket sajátíthat el bármely tudásterületen. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy a 
felmérést 4. évfolyamos tanulók írják, vagyis a tanulmányi életút azon pontján történik a vizsgálat, 
amikor a diákok még a formális képzés keretében tanulnak, és ugyanahhoz az ismeretanyaghoz 
jutnak hozzá. Az eredmények és a háttérjellemzők összekapcsolása segítségével így képet kaphatunk 
arról, milyen családi-otthoni körülményekből, intézményi környezetből származó egyenlőtlenségekkel 
kell szembenéznie a magyar alapfokú oktatásnak, illetve mely pontokon szükséges az erőforrások 
átcsoportosításával és a pedagógiai gyakorlat segítségével támogatni az oktatást.

A tartalmi keretben is utaltunk arra, hogy a tanulók családi, otthoni környezete, az otthon-
ról kapott ösztönzés vagy annak hiánya, az iskola és az abban tanító pedagógusok felkészültsége, 
elkötelezettsége és nem utolsósorban a diákok érdeklődése, szorgalma és motivációi mind-mind 
befolyásolják azt az eredményt, amelyet a tanulók képesek elérni. A tanulók olvasás iránti pozitív 
hozzáállásának, érdeklődésének felkeltése a legtöbb ország tantervében explicit módon megjelenik. 
Az olvasás iránti pozitív attitűd és az eredményesség között minden bizonnyal kétirányú kapcsolat 
van: az eredményesség pozitívan hat a tárgy szeretetére, erősíti a tanuló önképét; a pozitív attitűdök 
pedig a gyakoribb és változatosabb témákban való olvasás felé terelik a tanulót, akinek egyszersmind 
tágul a világképe és fejlődik szövegértési képessége.

A tanulói eredményességet befolyásoló háttérjellemzők természetesen rendkívül sokfélék lehet-
nek: egy részüket könnyen és direkt módon lehet mérni (pl. szülők iskolai végzettsége, a háztartás 
jellemzői, a rendelkezésre álló, tanulást segítő erőforrások), míg másokat csak indirekt módon lehet 
megközelíteni és meghatározni (pl. motivációk, attitűdök), vagy több változó statisztikai módszerrel 
történő összevonásával lehet megbecsülni (pl. „családi háttér” mint egyetlen mutatószámba sűrített 
jellemző). A következő alfejezetekben a PIRLS 2016 adatai alapján összegezzük a háttérjellemzők 
és a szövegértés-eredmények közötti nemzetközi összefüggéseket, külön kiemelve a Magyarország 
szempontjából fontos és érdekes eredményeket.

3 Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/
EK). Az ajánlás szövege szerint „A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van 
a személyes önmegvalósításhoz és fejlődéshez, az aktív polgársághoz, a társadalmi beilleszkedéshez és a foglalkoztatás-
hoz.” Ezen kompetenciák között első helyen kell említeni „az anyanyelven folytatott kommunikációt”. Az „anyanyelven 
folytatott kommunikáció annak képessége, hogy az egyén koncepciókat, gondolatokat, érzéseket, tényeket és véleményeket 
tud kifejezni és értelmezni szóban és írásban egyaránt (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és 
íráskészség), valamint nyelvileg helyes és kreatív módon kapcsolódik be a társadalmi és kulturális tevékenységek teljes 
körébe; az oktatásba és képzésbe, a munkába, a családi életbe és a szabadidős tevékenységekbe.”
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Otthoni környezet és erőforrások

Tanulást segítő eszközök a családban

Számos kutatás rávilágított arra, hogy a családi háttér, az otthoni körülmények és a tanulási kör-
nyezet jellemzői nagymértékben összefüggnek a tanulók képességeinek az alakulásával. Az eddigi 
PIRLS-mérésekben is pozitív összefüggést találtak a 4. évfolyamos tanulók olvasási-szövegértési tel-
jesítménye és a tanulást támogató otthoni erőforrások között. Ez az összefüggés valamennyi oktatási 
rendszerben megfigyelhető, függetlenül attól, hogy a tanulók átlagos teljesítménye hogyan alakult 
az adott országban.

A korábbi mérésekhez hasonlóan a tanulási környezet megismeréséhez a Szülői kérdőív, illetve 
a Tanulói kérdőív öt olyan tényezővel kapcsolatban tartalmazott kérdéseket, amelyek szorosan ösz-
szefüggnek a szövegértés-teljesítménnyel:

•	 a szülők legmagasabb iskolai végzettsége,
•	 a szülők foglalkozása,
•	 az otthon található könyvek száma,
•	 az otthon található gyermekkönyvek száma,
•	 a tanuló által elérhető eszközök (internetkapcsolat és saját szoba).

A kérdésekre adott válaszok alapján alakították ki a PIRLS szakemberei a tanulást segítő otthoni 
erőforrások elnevezésű skálát, amelynek eredményeit a 4. táblázat mutatja be. A tanulókat az index 
értéke alapján három csoportba sorolták úgy, hogy a magasabb skálaérték nagyobb mennyiségű, 
tanulást segítő eszközt jelentsen. A sok erőforrás kategóriába tartozó átlagos tanuló családjában 
több mint 100 könyv található, a tanulónak saját szobája van, az otthonában van internetkapcsolat 
és több mint 25 gyerekkönyv, legalább az egyik szülő rendelkezik egyetemi végzettséggel, és legalább 
az egyik szülő dolgozik. A kevés erőforrás kategóriában az átlagos tanuló otthonában 25 vagy annál 
kevesebb könyv található, nincs internetkapcsolat, a tanulónak nincs saját szobája, 10 vagy annál 
kevesebb gyerekkönyv van, a szülők pedig legfeljebb érettségivel rendelkeznek, és egyik szülőnek 
sincs munkája. Az összes többi tanulót a valamennyi erőforrással rendelkezők csoportjába sorolták. 
A táblázatban az országok sorrendjét az határozza meg, hogy a tanulók hány százaléka tartozik a 
sok erőforrás kategóriába.

A nemzetközi átlagot tekintve a 4. évfolyamos tanulóknak az ötöde tartozik a sok erőforrások 
kategóriába, háromnegyede (73 százalék) a valamennyi erőforrás kategóriába és 7 százaléka a ke-
vés erőforrás kategóriába. A két szélső kategóriához tartozók átlageredményei között a különbség 
140 pont, vagyis az otthon sok erőforrással rendelkező tanulókat a kevés erőforrással rendelkezőktől 
csaknem két képességszint választja el (előbbiek átlageredménye a magas, utóbbiak átlageredménye 
az alacsony képességszintre sorolható). A magyar tanulók megoszlása valamelyest pozitívabb, mint 
a nemzetközi átlag, és szintén bizakodásra ad okot, hogy szignifikánsan emelkedett a tanulást segítő 
otthoni erőforrásokat mérő skála átlagértéke (0,5 egységgel) a korábbi vizsgálathoz (2011) viszonyítva. 
Ezzel párhuzamosan az eltérő lehetőségekkel és erőforrásokkal rendelkező tanulók teljesítményei-
ben visszatükröződő eltérés nem tér el szignifikánsan a nemzetközi átlagtól (140 pont): a  kevés 
erőforrással rendelkező magyar tanulók átlagosan 136 ponttal értek el alacsonyabb eredményt, 
mint a sok erőforrással rendelkező társaik. Ez azt jelenti, hogy a PIRLS 2016 – három kategóriába 
sorolt – eredményei alapján a 4. évfolyamos szövegértés-teljesítményeknél nem igazolódik az a ko-
rábbi hazai és nemzetközi kutatásokban kirajzolódó összefüggés, mely szerint Magyarországon a 
családi háttértényezők tanulói teljesítményre gyakorolt hatása erősebb az átlagosnál.4 Ezzel együtt 
az otthoni-családi erőforrások hatása az iskolai eredményességre továbbra is jelentősnek mondható 
hazánkban, és ez további statisztikai elemzéssel láthatóvá is tehető. Ennek egyik eszköze lehet az ott-
honi erőforrások skálaváltozó és a teljesítmény közötti kapcsolat vizsgálata, amely során elemezhetjük 
a kapcsolat erősségét és nagyságát is. Egyrészt megnézhetjük, hogy az otthoni erőforrások változó 
a tanulók teljesítményében mutatkozó különbségek mekkora részét magyarázza meg, milyen erős 
a két változó kapcsolata (a regresszió reziduális szórásnégyzete hányad része a teljesítmény eredeti 

4 Lásd pl. Balázsi, I. – Balkányi, P. – Bánfi, I. – Szalay, B. – Szepesi, I. (2012): PIRLS és TIMSS 2011 Összefoglaló jelentés 
a 4. évfolyamos tanulók eredményeiről. Budapest, Oktatási Hivatal; vagy Szalay, B. – Szepesi, I. – Vadász, Cs. (2016): TIMSS 
2015 Összefoglaló jelentés. Budapest, Oktatási Hivatal.
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szórásnégyzetének). Másrészt vizsgálhatjuk, hogy az otthoni erőforrások skálaváltozó egységnyi vál-
tozásával a teljesítménynek átlagosan mekkora változása jár együtt, azaz milyen nagy a skálaváltozó 
teljesítményre gyakorolt hatása.

A 11. ábra a tanulást segítő otthoni erőforrások és a szövegértés-eredmény közötti kapcsolat 
erősségét ábrázolja az országok átlageredményeivel összefüggésben. Az ábra vízszintes tengelyén az 
otthoni erőforrásokat mérő index által megmagyarázott varianciahányad5 szerepel (százalékos for-
mában), a függőleges tengelyen a szövegértés-átlageredmény látható. Az ábrát a nemzetközi átlagok 
négy negyedre osztják: a jobb felső sarokban találhatók azok az oktatási rendszerek, amelyek átlag 
feletti teljesítményt nyújtanak és méltányosak is, vagyis a családi-otthoni háttértényezők hatása az 
átlagosnál gyengébb; a bal alsó részben pedig azokat az országokat találjuk, amelyekben a nemzetközi 
átlagnál alacsonyabb eredményhez az otthoni erőforrások átlagosnál erősebb hatása társul, vagyis 
amelyekben az egyenlő esélyek biztosítása kevésbé valósul meg. Magyarország az ábra bal felső ne-
gyedében található, vagyis hazánkban magasabb a teljesítmények szóródásának otthoni erőforrások 
által megmagyarázott része, és az átlageredmény is a nemzetközi átlag felett található. Magyar-
országon a szóban forgó index a teljesítmények szóródásának mintegy 31 százalékát magyarázza, 
miközben a részt vevő országok átlagában ez az arány mindössze 16 százalék. Hazánkéhoz hasonló 
szórásnégyzethányaddal Szlovákia (35 százalék), Bulgária (31 százalék) és Szingapúr (26 százalék) 
rendelkezik; közülük Szlovákia szignifikánsan gyengébb, Szingapúr szignifikánsan magasabb átlag-
eredményt ért el, mint Magyarország. 

A másik elemzési szempontot követve a 12. ábra mutatja be, hogy a PIRLS által kidolgozott, 
családi-otthoni hátteret megragadó skálaváltozó egységnyi változása miképpen módosítja a tanulók 
várható átlageredményét. Ezt az ábrát is négy negyedre osztja az átlageredmény és az index ha-
tásnagyságának nemzetközi átlaga. Az ábráról leolvasható, hogy Magyarországon az index hatása 
minimálisan a nemzetközi átlag felett van: hazánkban az index egységnyi változása 21 pontnyi 
különbséget jelent a tanulók szövegértés-eredményében, egy ponttal többet, mint a részt vevő orszá-
gokban átlagosan. Vagyis, ha a tanulók szóban forgó indexértéke átlagosan egy egységgel magasabb 
volna, akkor a magyar tanulók átlageredménye 21 ponttal lett volna magasabb. Az ábra arra is rá-
mutat, hogy számos olyan országot találunk, ahol az index egységnyi változása nagyobb hipotetikus 
eredményjavulást jelez, mint Magyarországon. 

Az otthoni erőforrások és a teljesítmény közötti összefüggések vizsgálata tehát arra utal, hogy 
Magyarországon jelentősek és a nemzetközi átlagnál szignifikánsan nagyobbak a különbségek a 
tanulók családi-otthoni körülményeiben. Az index hatása a teljesítményre a részt vevő országok kö-
zött átlagos, ugyanakkor Magyarországon az otthoni erőforrások és a teljesítmény közötti kapcsolat 
jóval a nemzetközi átlag feletti, ami arra utal, hogy Magyarországon kisebb arányban találunk olyan 
tanulókat, akik noha kevés otthoni erőforrással rendelkeznek, mégis jó eredményt érnek el, vagy 
éppen fordítva, jó otthoni körülményeik ellenére gyengébb az eredményük.

Amennyiben a 4. táblázat alapján a sok erőforrás és a valamennyi erőforrás kategóriákba tartozó 
tanulók átlageredményeit vetjük össze, a különbség mértéke Magyarországon 60 pont, ami szintén 
megegyezik a nemzetközi átlagban megfigyelhető különbséggel (63 pont). A szóban forgó különbség 
ugyanakkor a Magyarországhoz hasonló átlageredményt elérő országokban kivétel nélkül alacsonyabb 
(Bulgáriában 52, Svédországban 44, Tajvanon 40, Norvégiában 37, Lettországban 37 pont), ami arra 
is rávilágít, hogy hazánkban a szociokulturális egyenlőtlenségekből fakadó eredménykülönbségek a 
szövegértés terén nagyobbak, mint a hasonló teljesítményű országokban.

A 13. ábra az otthoni erőforrások és a teljesítmény összefüggését szemlélteti országos szinten. 
A vízszintes tengelyen a tanulást segítő otthoni erőforrások skálaértékei, a függőleges tengelyen az 
átlagos szövegértés-eredmények szerepelnek. Jól látható, hogy az országok átlageredménye össze-
függ tanulóik szociokulturális hátterével, hiszen a két változó kapcsolatát jelölő pontok egy pozitív 
meredekségű egyenes mentén szóródnak. Az ábra azt mutatja, hogy azok az oktatási rendszerek, ahol 
a tanulók átlagosan jobb szociokulturális háttérrel rendelkeznek, magasabb átlageredményt érnek 
el szövegértésből. Ugyanakkor akadnak kivételek, ahol ez az összefüggés nem megfigyelhető meg. 
Vannak olyan országok (például Bulgária vagy Olaszország), ahol a diákok az átlagosnál kevesebb 
otthoni erőforrással érnek el az átlagosnál magasabb eredményt, de találunk olyan országokat is, 

5 Variancia (szórásnégyzet): statisztikai mérőszám, az adatok szóródásának mértékét jellemzi. A variancia összegekre 
bontható aszerint, hogy a vizsgált független hatások mekkora mértékben befolyásolják a teljesítményt. A továbbiakban a 
variancia és a szórásnégyzet kifejezéseket egyenértékűként fogjuk használni.
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ahol a diákok vizsgált erőforrásai átlag felettiek, átlagos eredményük azonban a mért országok átlaga 
alatt van (például Málta vagy Katar). Az ábra arra is felhívja a figyelmet, hogy a PIRLS-felmérésben 
részt vevő országok túlnyomó többségében a tanulók otthoni erőforrásai az átlagosnál jobbak, és ezzel 
párhuzamosan magasabb eredményt érnek el. Magyarország is ebbe a csoportba tartozik: hazánk 
4. évfolyamos tanulói a tanulást segítő otthoni erőforrások átlagosnál magasabb indexértéke mellett 
érték el az átlagosnál magasabb átlageredményt.

A szülők olvasási szokásai

Szociológiai tény, hogy a gyermekek szocializációjának elsődleges és döntő színtere a család, így 
az olvasáshoz való viszonyulás szempontjából is a család adja a meghatározó és követendő mintát 
a fiatalok számára. Azok a gyerekek, akik rendszeresen látják szüleiket vagy testvéreiket olvasni, 
nagyobb eséllyel fordulnak a könyvekhez mint ismeretszerzésre és szórakozásra egyaránt alkalmas 
értékhez. Ehhez kapcsolódóan a PIRLS lehetőséget biztosít arra, hogy a szövegértés-eredmények 
értékelése során figyelembe vegyük a szülők olvasással kapcsolatos véleményét is.

Az 5. táblázatban szerepelnek a szülők olvasási szokásait tükröző skála adatai. A skálát annak 
alapján alakították ki, hogy mit válaszoltak a szülők az olvasáshoz való viszonyulásukra irányuló nyolc 
kérdésre. A válaszok alapján három kategóriába sorolták a tanulókat aszerint, hogy szüleik nagyon sze-
retnek olvasni, valamennyire szeretnek olvasni, illetve nem szeretnek olvasni. A táblázatban az or szágok 
sorrendjét az határozza meg, hogy a tanulók hány százalékának a szülei szeretnek olvasni.

A nemzetközi átlagok alapján a tanulók egyharmadának a szülei nagyon szeretnek olvasni, és 
további 51 százalékuknak a szülei valamennyire szeretnek olvasni. Azoknak a tanulóknak, akiknek 
a szülei nagyon szeretnek olvasni, szignifikánsan jobb a teljesítményük, mint annak a 17 százaléknak, 
akiknek a szülei nem szeretnek olvasni (535, illetve 488 pont). A szülők olvasáshoz való viszonya 
alapján nehéz jellegzetes országcsoportokat kialakítani, de az látszik, hogy a táblázat felső felében 
szinte kivétel nélkül európai országok szerepelnek.

Ha az egyes országok eredményeit tekintjük át, kirajzolódik, hogy a szülők olvasáshoz való 
viszonya valamennyi oktatási rendszerben befolyásolja a tanulók szövegértés-eredményét: az olvasni 
szerető szülők gyermekei szignifikánsan magasabb eredményt értek el, mint azok a tanulók, akiknek 
a szülei nem szeretnek olvasni. Az országok átlageredménye és az olvasni szerető szülők aránya között 
is pozitív a kapcsolat, a korrelációs együttható6 a két mutató között 0,44. Ezzel együtt találunk olyan 
országot, ahol kiemelkedő átlageredményt értek el a tanulók, miközben a szülőknek kevesebb mint 
20 százaléka szeret olvasni (például Hongkong), és olyan oktatási rendszert is, ahol a nemzetközi 
átlag alatti eredményt értek el az olvasni szerető szülők nagy aránya ellenére (például Málta).

A magyar tanulók a nemzetközi átlaghoz hasonlóan sorolhatók a három kategóriába, ugyan-
akkor hazánkban a szülők olvasáshoz való viszonya és a tanulók szövegértés-eredménye közötti 
összefüggés erősebb, mint a nemzetközi átlag esetében. Míg a részt vevő országok átlagai azt mutatják, 
hogy azok a tanulók, akiknek a szülei nagyon szeretnek olvasni, 47 ponttal értek el átlagosan maga-
sabb eredményt, mint azok a társaik, akiknek a szülei nem szeretnek olvasni, addig ez a különbség 
a magyar diákok esetében 67 pont. Ez a megállapítás összhangban van azzal a nemzetközi és ha-
zai mérések alapján többször megfogalmazott állítással, hogy Magyarországon az otthon található 
könyvek száma – nemzetközi összehasonlításban is – rendkívül erősen összefügg a tanulók telje-
sítményével.7 Az oksági lánc minden bizonnyal úgy rajzolható fel, hogy azokban a háztartásokban, 
ahol sok könyv található, szeretnek olvasni a szülők, és ha a szülők rendszeresen olvasnak, akkor a 
tanulók olvasási-szövegértési képességének fejlődése is szignifikánsan jobb lesz.

A gyermekkel közösen végzett tevékenységek

Az oktatás világával foglalkozó irodalom szerint a családban és a szűkebb mikroközösségben meg-
található társadalmi tőke iskolai teljesítményeket befolyásoló faktornak bizonyul (Becker 1964; 
Coleman 1988; Bourdieu 1986). A társadalmi tőke vagy szociális tőke azokat az erőforrásokat jelenti, 

6 A korrelációs együttható jelzi két tetszőleges adathalmaz közötti lineáris kapcsolat nagyságát és irányát, egyszerűen fo-
galmazva két adathalmaz „együttjárását”. Értéke –1 és 1 között változhat.

7 Lásd pl. Balázsi, I. – Takácsné, K. J. – Lak, Á. R. – Ostorics, L. – Szabó, L. D. – Vadász, Cs. (2017): Országos kompetencia-
mérés 2016: Országos jelentés. Budapest, Oktatási Hivatal.
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amelyekhez a gyermek a csoporthoz (családhoz) tartozásból következően hozzáfér. Ez a tőke- vagy 
erőforrástípus messze túlmutat a szülők iskolai végzettségén, és rendszerint a szülőkkel, gondvise-
lőkkel közösen végzett tevékenységek révén realizálódik. Meghatározóak a családi beszélgetések, a 
szülők kommunikatív érdeklődése a gyerekek tanulmányi eredményei iránt, illetve a szülők, nagy-
szülők, nevelők részvétele a tudásszerzés folyamataiban (házi feladatok elkészítése, a tananyagok 
közös feldolgozása stb.). Mindezek hiányában a szülők magasabb iskolai végzettsége és tudása nem 
tud hatékonyan hozzájárulni a gyerekek szellemi fejlődéséhez. Például hiába rendelkeznek a szülők 
egyetemi diplomával és kiemelkedő szellemi kapacitással, ha nem fordítanak elegendő figyelmet a 
gyerekekre, és nem vesznek részt az iskolai feladatok megoldásában.

A 6. táblázat azt mutatja be, milyen gyakorisággal vettek részt a 4. évfolyamos tanulók a szülők-
kel közös tevékenységekben az iskola megkezdése előtt. A tanulókat a válaszok alapján képezett index 
értéke alapján három csoportba sorolták úgy, hogy a magasabb skálaérték a gyakrabban végzett közös 
tevékenységekre utaljon. A gyakran kategóriába tartozó diákok a felsorolt kilenc tevékenységből ötöt 
gyakran végeztek együtt a szüleikkel az általános iskola megkezdése előtt. A soha vagy szinte soha 
cso portban lévő tanulók esetén ennek éppen az ellenkezőjéről van szó, vagyis ők a felsorolt elfoglaltsá-
gok közül ötöt soha vagy szinte soha nem csináltak együtt a szüleikkel. Az összes többi tanulót a 
szülőkkel közös tevékenységet néha végzők csoportjába sorolták. A táblázatban az országok sorrendjét 
az határozza meg, hogy a szülők válaszai alapján a tanulók hány százaléka tartozik a szülőkkel gyak-
ran együtt tevékenykedők csoportjába. A PIRLS szülői kérdőíve olyan közös tevékenységeket vizsgált, 
mint könyvek olvasása, történetek mesélése, dalok éneklése, szójátékok játszása, betűk vagy szavak 
leírása, az olvasottak vagy a szülőkkel történt események megbeszélése a gyermekkel.

A nemzetközi átlagból az látszik, hogy a vizsgált országokban a szülők aktívan részt vettek a 
gyerekekkel közösen végzett tevékenységekben az általános iskola előtt: a válaszadók 39 százaléka 
gyakran, 58 százaléka néha olvasott, beszélgetett, énekelt, játszott gyermekével, és mindössze 3 száza-
léka tette ezeket nagyon ritkán vagy sohasem. Ezzel párhuzamosan az összegzett nemzetközi adatok 
arra utalnak, hogy a közösen végzett tevékenységek és a szövegértés-teljesítmény között kapcsolat van: 
azok a tanulók, akik gyakran végeztek közös tevékenységeket a szüleikkel, magasabb átlageredményt 
(529 pont) értek el, mint azok, akik csak alkalomszerűen olvastak, játszottak a szüleikkel (505 pont), 
vagy azok, akik soha vagy szinte sohasem foglalatoskodtak szüleikkel közösen (419 pont). Érdemes 
azt is hangsúlyozni, hogy a szüleikkel alkalmanként és a szüleikkel gyakran együtt tanuló, játszó 
tanulók eredménye között jóval kisebb különbség van (24 pont), mint az apával vagy az anyával 
alkalmanként együtt tevékenykedő és az e tevékenységeket együtt soha vagy szinte soha együtt nem 
végző csoportba tartozók között (86 pont). Bár az utóbbi kategóriába a tanulóknak mindössze 3 szá-
zaléka esett, és ezért az értékeléskor óvatosnak kell lenni a következtetések levonásakor, az említett 
különbségek azt erősítik meg, hogy a kevesebb, ritkább, de valószínűleg jó minőségű együtt töltő 
idő is képes pozitív hatást gyakorolni a gyerekek iskolai teljesítményére.

A magyar tanulók a nemzetközi átlaghoz hasonlóan sorolhatók a három kategóriába, ugyan-
akkor a szülőkkel közösen végzett tevékenységek gyakorisága lényegében semmilyen hatást nem 
gyakorol a tanulók eredményére: átlagosan 9 ponttal, a statisztikai hibahatáron belül teljesítettek 
jobban a szülőkkel gyakran együtt ténykedő gyerekek (562 pont), mint az alkalmanként közösen 
foglalatoskodók (553 pont). Érdemes kiemelni, hogy a Magyarországhoz hasonló átlageredményt 
elérő országokban (Norvégia, Tajvan, Lettország, Svédország, Bulgária, Litvánia, Olaszország) kivétel 
nélkül magasabb ez a különbség (14-35 pont). Ugyanakkor a két csoport átlageredménye közötti 
minimális differencia hazánk esetében is arra utal, hogy már az alkalmankénti együttműködés és 
együttes tevékenység is jó hatással van a tanulók eredményességére. 

Az óvoda szerepe

Az óvoda jelentős szerepet tölt be az anyanyelvi és értelmi fejlesztésben és nevelésben, a szocializáció 
folyamatában és az iskolára való felkészítésben. Nemzetközi és hazai empirikus kutatások abba az 
irányba mutatnak, hogy az óvodában töltött idő befolyásolja a diákok teljesítményét, és az iskolában 
jelentkező hátrányok egy része összefügg azzal, hogy a gyermek járt-e óvodába és mikor kezdte el azt. 
Ennek ismeretében az elmúlt években jól látható a tendencia, hogy számos ország növelni igyekszik 
az óvodába járók számát, és egyre több oktatási minisztérium ad ki tantervi irányelveket az óvodákra 
vonatkozóan (Mullis–Martin–Minnich–Stanco–Arora–Centurino–Castle 2012). Magyarországon 
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a köznevelési törvény 2014 őszétől kezdődően hároméves kortól óvodakötelezettséget ír elő,8 és külön 
kormányrendelet rendelkezik az óvodai nevelés országos alapprogramjáról.

A PIRLS az iskoláskort megelőző képzési formákat és az ezekben való részvételt vizsgálta. 
A 7.  táblázat az iskola előtti intézményekben (Magyarország esetében a bölcsődében és óvodában) 
eltöltött évek számát mutatja be a szülők válaszai alapján. A rendelkezésre álló adatok alapján a ta-
nulókat négy csoportba sorolták be aszerint, hogy a tanulók milyen hosszú ideig vettek részt ezekben 
a programokban (három évig vagy hosszabb ideig, két évig, egy évig vagy rövidebb ideig, illetve nem 
jártak bölcsődébe, óvodába). Az országok sorrendjét a három évig vagy hosszabb ideig bölcsődébe 
vagy óvodába járó diákok aránya határozza meg. 

A felmérésben részt vevő országok összesített adatai alapján a negyedikes tanulók 59 százaléka 
legalább három évig, 18 százaléka két évig, 12 százaléka pedig egy évig vagy kevesebb ideig járt 
bölcsődébe, illetve óvodába, és 11 százalékuk egyáltalán nem járt az általános iskola előtt közneve-
lési intézményekbe. Az országok között nagy eltérések vannak az arányok tekintetében. Figyelemre 
méltó, hogy a formális iskolai képzést megelőzően a dán (96 százalék), a magyar (93 százalék) és 
a francia anyanyelvű belga (93 százalék) gyerekek vettek részt a legnagyobb arányban három évig 
vagy hosszabb ideig oktatási-nevelési programokban. A táblázat másik felében közel-keleti országokat 
(Szaud-Arábia, Irán, Omán, Egyesült Arab Emírségek, Kuvait, Katar) találunk, ahol a tanulóknak 
legfeljebb a negyede járt az alapfokú iskola előtt köznevelési intézményekbe.

A felmérésben részt vevő országok összesített átlageredményei alapján egyértelmű kép rajzolódik 
ki: minél több időt töltöttek az iskoláskort megelőző képzési formákban a tanulók, annál magasabb 
átlageredményt értek el szövegértésből. Azok, akik legalább három évig jártak bölcsődébe, óvodába, 
átlagosan 48 ponttal értek el magasabb eredményt a szövegértésteszten, mint azok, akik egyáltalán 
nem jártak ilyen intézményekbe, de az egy évig óvodába járó társaikkal szembeni előnyük is átlagosan 
22 pont volt. Ez az összefüggés az oktatási rendszerek többségében változó erősséggel érvényesül.

Magyarország esetében kizárólag a legalább három évig, illetve két évig bölcsődébe, óvodába 
járó tanulók esetében értékelhetők az átlageredmények, a másik két kategóriába túl kevés tanuló 
tartozott az átlageredmény kiszámításához. A szóban forgó intézményekben eltöltött idő és a teljesít-
mény közötti összefüggés azonban valamivel erősebb, mint a nemzetközi átlag, hazánkban ugyanis 
a három évig vagy tovább óvodába járók 23 ponttal értek el magasabb eredményt, mint a két évig 
óvodába járók, miközben a részt vevő országok átlagában ez a különbség mindössze 13 pont. Bár 
hazánkban a tanulók túlnyomó többsége (93 százaléka) legalább három évig járt bölcsődébe, óvodá-
ba, és ezért a többi kategóriába a diákok elenyésző aránya tartozott, így is látható, hogy azok, akik 
két évig jártak ilyen intézményekbe (4 százalék), a magyar tanulók átlageredményénél (554 pont) is 
szignifikánsan alacsonyabb eredményt értek el (535 pont). Az adatok alapján megfogalmazható az 
a pozitív várakozás, hogy a kötelező óvodáztatás kiterjesztése nagy valószínűséggel hozzájárul majd 
az átlageredmények javulásához.

Szövegértési képességek az általános iskola megkezdésekor

Részben az óvodában töltött idő, részben a családi-otthoni környezet jellemzőinek a hatására a gyerekek 
eltérő képességekkel kezdik el az általános iskolát. A jelenség megragadásához a PIRLS egy külön indexet 
dolgozott ki, amely a tanulók szövegértési-olvasási felkészültségével kapcsolatos szülői válaszokon alapul. 
Annak megfelelően, hogy a tanulók milyen mértékben voltak képesek felismerni vagy leírni az ábécé 
betűit, szavakat vagy mondatokat kiolvasni, egy történetet elolvasni, illetve néhány szót leírni, három 
csoportba sorolták őket (nagymértékben, közepes mértékben, kismértékben). 

Az eredmények a 8. táblázatban láthatók, amelyben az országok sorrendjét az határozza meg, 
hogy az adott oktatási rendszerben a tanulók hány százaléka tartozott az olvasási feladatokat az álta-
lános iskola előtt nagymértékben megoldani képes csoportba. Ha a nemzetközi átlagokat vizsgáljuk, 
azt láthatjuk, hogy a tanulók körülbelül egyharmada tartozott mindhárom kategóriába; az előzetes ol-
vasási képességek és a PIRLS-mérésben elért átlageredmények között pedig összefüggés mutatkozott, 
mégpedig úgy, hogy a legkevésbé gyakorlott tanulóktól a fejlettebb készségekkel rendelkező diákok 

8 A vonatkozó szabályozás a PIRLS 2016 felmérésben részt vevő tanulókat még nem érintette, de a következő mérési ciklusban 
(2021) már olyan általános iskolás gyerekek vesznek részt a mérésben, akik kötelező jelleggel jártak óvodába.
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felé haladva emelkedtek az átlageredmények (485, 510, illetve 537 pont). Az adatok arra engednek 
következtetni, hogy az általános iskolát megelőző képességbeli különbségek valamilyen mértékben 
tovább élnek az iskolában, hiszen még a 4. évfolyamon is érzékeltetik a hatásukat.

Magyarországon a nemzetközi átlagoknál rosszabb arányokat láthatunk: a szülők válaszai alap-
ján a tanulók 11 százaléka nagymértékben, 19 százaléka közepes mértékben, és mintegy 70 százaléka 
kismértékben volt képes olvasási feladatokat elvégezni az általános iskola előtt. Ez utóbbi számarány 
hazánk mellett mindössze két országban ilyen magas: Szlovákiában a diákok 73, Németországban 
67 százaléka tartozik abba a csoportba, ahol az olvasási feladatokat kismértékben voltak képesek 
megoldani az iskola megkezdése előtt. Ezzel együtt a kora gyermekkori képességek és a 4. évfolya-
mos szövegértés-teljesítmény közötti kapcsolat Magyarországon a nemzetközi adatoknál gyengébb; 
a két szélső kategória átlagos teljesítménye közötti különbség 26 pont (a nemzetközi átlagkülönb-
ség 52  pont). Úgy tűnik tehát, hogy a magyar tanulók a szövegértési képességek tekintetében az 
átlagosnál kisebb arányban felkészülten kezdték meg iskolai tanulmányaikat, ugyanakkor ennek a 
relatív hátránynak a hatása jóval gyengébb a 4. évfolyamon. Mindemellett az iskoláskort megelőző 
készségek és felkészültségek jelentőségét nem szabad lebecsülni: azok a tanulók, akik szüleik vá-
laszai alapján a legjobb készségekkel kezdték el az iskolát, a 4. évfolyamon gyakorlatilag olyan jó 
átlagteljesítményt nyújtottak (578 pont), mint a felmérésben legmagasabb átlagteljesítményt elérő 
orosz tanulók (581 pont). Vagyis a kora gyermekkori (óvodáskori) készségfejlesztés mindenképpen 
az általános iskolai átlageredmények javulásának az irányába hathat.

Területi különbségek az eredményekben

A tanulói teljesítményeket vizsgáló kutatások visszatérő megállapítása, hogy a diákok eredményes-
ségében mutatkozó különbségek kapcsolódnak az iskola (illetve a lakóhely) területi jellemzőihez. 
A tanulók lakóhelyéül, illetve az iskola székhelyéül szolgáló földrajzi egységek (településtípus, ré-
gió stb.) természetesen nem közvetlenül függnek össze a teljesítménnyel, hanem a települést, régiót, 
térséget mérő változók közvetítik az adott helységet általánosságban jellemző gazdasági, szociális, 
kulturális adottságokat. A PIRLS 2016 felmérésben elért tanulói teljesítmények csoportosítása tele-
püléstípusonként, valamint a tágabb földrajzi egységek (régiók) szerint ugyanakkor azért fontos, 
mert a 4. évfolyamos tanulók döntő többsége még a lakóhelyén tanul, így a rendelkezésre álló adatok 
ténylegesen a magyarországi településkötött esélyegyenlőtlenségekről nyújtanak képet. 

A magyar tanulók átlageredményeinek regionális megoszlása a 9. táblázatban látható. A régiók 
kialakításakor Budapestet külön földrajzi egységként kezeltük, vagyis Közép-Magyarország régió 
nem tartalmazza a fővárosi iskolákban mért eredményeket. Az adatok alapján Budapest (583 pont) 
kiemelkedő, az összes magyar tanuló átlagos teljesítményénél (554 pont) is szignifikánsan magasabb 
teljesítményét, valamint Észak-Magyarország régió (504 pont) relatív lemaradását lehet kiemelni. 
Valamennyi régió átlageredménye változott a mérési ciklusok között, de tendenciózus javulásról vagy 
romlásról egyik esetben sem beszélhetünk. A 2011-es és 2016-os átlageredmények összehasonlítása 
azt mutatja, hogy valamennyi régióban javultak az átlageredmények, kivéve Észak-Magyar ország 
régió t – a változás mértéke ugyanakkor kizárólag a fővárosban szignifikáns, ahol átlagosan 23 ponttal 
teljesítettek jobban a tanulók, mint az előző PIRLS-vizsgálatban.

A településtípusok szerint csoportosított átlageredményeket a 10. táblázatban és a 14. ábrán fog-
laltuk össze. Látható, hogy a diákok átlagos teljesítménye a fővárosban volt a legmagasabb (583 pont) 
és a községekben a legalacsonyabb (513 pont); a Budapesten, illetve a községekben általános iskolába 
járó tanulók átlagteljesítménye között szignifikáns, 70 pontos a különbség. A megyeszékhelyen vagy 
városban tanulók átlageredménye lényegében azonos volt. 

A korábbi PIRLS-mérések eredményeinek áttekintése rávilágít arra is, hogy a fővárosi és a 
községi tanulók átlagteljesítménye közötti különbség nőtt a legutóbbi két vizsgálat között (2001-
ben és 2006-ban 44 pont, 2011-ben 49 pont, 2016-ban pedig 70 pont volt a differencia). Ez főleg 
annak a következménye, hogy míg a községi és a megyeszékhelyi iskolák tanulóinak átlagosan nem 
változott az eredménye 2011-hez képest, addig a városi és budapesti iskolák tanulóinak eredményei 
szignifikánsan magasabbak lettek. A községi iskolákban tanulók eredményének értelmezéséhez 
azonban hozzátartozik, hogy az ott tanulók aránya jelentősen csökkent a korábbi évekhez képest: 
2001-ben még a tanulók 34 százaléka, 2011-ben 30 százaléka, 2016-ban pedig már csak 24 százaléka 
járt községi iskolákba.
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Érdemes azt is hangsúlyozni, hogy a régióknál és a településtípusoknál megfigyelhető átlagtel-
jesítmény-különbségek az egyváltozós elemzésekben rajzolódnak ki, a többváltozós statisztikai mo-
dellekben a földrajzi egységek teljesítményre gyakorolt hatása 2-10 pontra csökken.9 Ez egyértelmű en 
arra utal, hogy Magyarországon a 4. évfolyamos tanulók szövegértés-eredményét olyan családi-ottho-
ni környezethez kapcsolódó, illetve szociokulturális jellemzők befolyásolják, amelyekkel a különböző 
településtípusokon élő és iskolába járó tanulók eltérő mértékben rendelkeznek.

Iskolai környezet és erőforrások

Az iskola tanulói összetétele

A Coleman-jelentés (1966) óta kiemelkedő érdeklődés övezi az iskolák tanulói összetétele és az 
egyéni tanulói teljesítmény közötti kapcsolatokat. James Coleman amerikai szociológus munkatár-
saival együtt az Egyesült Államokban készített nagymintás adatfelvételt az iskolákról. Munkájuk 
nyomán vált széles körben ismertté, hogy az iskolák tanulói összetétele erőteljesen összefügg az 
iskolai teljesítményekkel (esetükben a jobb módú fehér gyerekek jobb infrastruktúrával rendelkező, 
felkészültebb tanárokat alkalmazó iskolába jártak, míg a szegény fekete gyerekek szegregáltan és 
rosszabb ellátottságú intézményekben tanultak). Ezért az iskolák erőforrásaiban meglévő különb-
ségek kiegyenlítését, valamint a gyerekek vegyes csoportokban való tanítását javasolták. Az elmúlt 
50 évben könyvtárnyi irodalom született az iskolák és az osztályok összetételével kapcsolatban, az 
oktatáskutatók gyakran megkísérelték meghatározni a tanulók többsége számára előnyös csoport-
összetételt, a hátrányos és előnyös szociokulturális háttérrel rendelkező diákok olyan közösségét, 
amely a rosszabb helyzetben lévők felzárkózását eredményezi.

Magyar nézőpontból a tanulói összetétel kérdése leggyakrabban a középiskolák szelektált és így 
iskolánként homogén diákcsoportjai szempontjából vetődik fel. Ugyanakkor az általános iskolákban 
a felvételiztetés rendszerének tiltása után is különböző szelekciós mechanizmusok működnek, és a 
szülők saját tájékozottságuk, érdekérvényesítő képességük függvényében válogatnak az intézmények 
közül. Az általános iskolai egyenlőtlenségeket leginkább a településen elérhető iskolakínálat határoz-
za meg, és a rossz társadalmi helyzetben lévők – a várható többletköltségek miatt – kisebb eséllyel 
fognak lakóhelyüktől távol eső iskolába járni. Ennek következményeként azok az iskolák, amelyek 
egyébként is jobb oktatási feltételekkel, illetve tanszemélyzettel rendelkeznek, kedvezőbb helyzetű 
gyerekeket vesznek fel, tovább erősítve a hátrányosabb helyzetűekkel szembeni előnyeiket. A hátrá-
nyos szociokulturális helyzetű tanulókat oktató iskoláknak pedig jóval nagyobb erőfeszítéseket kell 
tenniük a jó eredmények elérése érdekében.

A kérdés elemzéséhez a PIRLS-vizsgálatban az iskolaigazgatókat kérdezték arról, hogyan jelle-
meznék az iskolájukba járó tanulókat a családok anyagi helyzete alapján. Az 11. táblázat bemutatja, 
hogyan oszlottak meg a tanulók az intézményvezetők válaszai alapján képzett kategóriák mentén, 
illetve milyen az egyes kategóriákba tartozó iskolákban a tanulók átlagos szövegértés-eredménye. 
Nemzetközi összehasonlításban a tanulók megközelítőleg egyenlő arányban oszlanak el a különböző 
kategóriákba tartozó iskolákban: a negyedikes tanulók 38 százaléka jár olyan iskolába, ahol na-
gyobb arányban vannak előnyös családi hátterű tanulók, és nekik van a legmagasabb eredményük is 
(530 pont). A skála másik végén, a tanulók 29 százaléka jár olyan intézménybe, ahol a hátrányosabb 
helyzetű tanulók vannak nagyobb arányban, és az ő teljesítményük a legalacsonyabb (487 pont). 
Oktatáspolitikai, oktatásszervezési szempontból az utóbbi kategóriába tartozó iskolák és tanulók 
aránya a legfontosabb, hiszen ezekben az iskolákban külön források, anyagi és szakmai segítség 
nélkül gyakran sokkal nehezebb a pedagógusok munkája, mint egy átlagos vagy előnyös anyagi 
helyzetű tanulókat oktató iskolában. A részt vevő országok átlagos adatai ebben a megközelítésben 
arra engednek következtetni, hogy a világ számos országában a tanulók majdnem egyharmada olyan 

9 A háromváltozós regressziós modellben (településtípus, tanuló neme, otthoni tanulást segítő javak) a településtípusok 
átlageredményei közötti különbség 6-14 pontra csökkent, az ötváltozós regressziós modellben (településtípus, tanuló neme, 
otthoni tanulást segítő javak, az iskola szociális összetétele, a tanulók iskola előtti olvasási aktivitása) pedig mindössze 
2-10 pont volt az eltérés.
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intézményben tanul már az általános iskolában, ahol a pedagógiai munka során a hátrányos helyzetű 
diákok speciális igényeit, illetve az eltérő családi-otthoni körülményekből származó tudásszerzési 
különbségeket is figyelembe kell venni.  

A korábbi mérésekhez hasonlóan az egyes oktatási rendszerek nagyon különböznek a szocio-
kulturálisan hátrányos összetételű iskolába járó diákok arányát tekintve, a skála 3 százaléktól (Málta) 
84 százalékig (Marokkó) szóródik. 

A nemzetközi átlageredményekhez hasonlóan az egyes oktatási rendszerek eredményei szinte 
kivétel nélkül azt mutatják, hogy a hátrányos anyagi helyzetű iskolai közösségtől a jó anyagi feltéte-
lekkel rendelkezők felé haladva növekszik a tanulók átlagos teljesítménye, vagyis az eredmények azt 
a klasszikus tételt igazolják, hogy a jobb anyagi-családi háttérrel rendelkező tanulók iskolai ered-
ményessége átlagosan magasabb, mint az előnytelen szociokulturális környezetből érkező társaiké. 
A skála alapján a két szélső kategóriába sorolt tanulók teljesítménykülönbsége némely országban 
kiemelkedően magas: a Dél-afrikai Köztársaságban 119, Szlovákiában 102, Marokkóban 91 pont-
tal voltak átlagosan eredményesebbek szövegértésből a szociokulturális szempontból előnyösebb 
összetételű iskolába járó diákok. A legkisebb különbség az európai országok közül Szlovéniában, 
Dániában, Norvégiában, és Olaszországban figyelhető meg (9-17 pont); két ázsiai oktatási rendszerben 
(Hongkong, Makaó-Kína) pedig gyakorlatilag indifferens volt az eredmények szempontjából, hogy 
milyen összetételű iskolába járnak a tanulók.

A magyar tanulók a nemzetközi átlagnál kisebb arányban járnak olyan iskolába, ahol a tanulók 
nagyobb része előnyös családi háttérrel rendelkezik (34 százalék), és nagyobb arányban járnak olyan 
iskolába, ahol a tanulók nagyobb aránya hátrányosabb helyzetű (37 százalék). Érdemes kiemelni, hogy 
nincs olyan európai ország, ahol ez utóbbi arány szignifikánsan magasabb volna; csak Portugáliá-
ban nagyobb arányú (42 százalék) ez a tanulócsoport, de a két ország közötti különbség statisztikai 
hibahatáron belül van. Ezek alapján ismét az látszik, hogy Magyarországon már a 4. évfolyamosok 
esetében is sok olyan iskola van (az intézmények több mint harmada), amelyben magas a hátrányos 
szociális helyzetű tanulók aránya, azaz iskolarendszerünkben már a 4. évfolyamon is jobban elkülö-
nülnek a kedvezőtlenebb anyagi helyzetű családok gyermekei, mint a legtöbb fejlett és jó eredményt 
elérő oktatási rendszerben. A két szélső kategóriában található tanulók szövegértés-eredménye (579 
és 522 pont) közötti különbség 57 pont, amely szintén magasabb a két szélső kategóriába tartozó 
tanulók közötti átlagos nemzetközi különbségnél (43 pont), vagyis hazánkban az általános iskola alsó 
tagozatán a szociális, gazdasági, kulturális tényezők, a családi-otthoni környezetből hozott előnyök 
és hátrányok továbbra is szignifikánsan befolyásolják az eredményességet.

Az iskola teljesítménybeli elvárásai

Az iskolák sikerességének fontos eleme, hogy milyen teljesítménybeli elvárásokat fogalmaznak meg, 
és miképpen közvetítik azokat a tanulók irányába. Ha a pontosan megfogalmazott és kommunikált 
tanulási célokhoz megfelelő pedagógiai munka és a szülők bevonása is társul, általában a tanulói 
eredményesség is pozitív irányba változik. A tanulás céljait és a követelményeket a tanulók felé az 
iskola személyzete, főként a tanárok közvetítik, ezért a célok megvalósításához elengedhetetlen, hogy 
a tanárok maguk is azonosuljanak a célokkal. Fontos, hogy a tanárok ösztönözzék és támogassák a 
tanulókat az iskola céljainak elérésében, és bízzanak tanítványaik képességeiben. Emellett a szülői 
támogatás is nagymértékben hozzájárul az iskola kollektív céljainak hatékony megvalósításához és 
a tanulók meggyőződéséhez, hogy a kitűzött oktatási célokat el tudják érni. 

A   PIRLS-mérés a tanulmányi eredményesség fontosságát az iskolai és a tanári kérdőívek se-
gítségével méri. A kérdőívekben mind az iskolaigazgatókat, mind a tanárokat megkérdezték, hogyan 
viszonyulnak a pedagógusok az iskola tantervi céljaihoz, milyen a tanárok, szülők és gyerekek viszo-
nya a tanulói teljesítményekhez. Mivel az iskolaigazgatók és a tanárok válaszainak elemzése hasonló 
eredményre vezet, kötetünkben csak az igazgatók válaszai alapján mutatjuk be az eredményeket. 
A 12. táblázat ismerteti a kérdések alapján képzett index megoszlását és a tanulók szövegértés-ered-
ményeit. Az index értékei alapján három kategóriát alakítottak ki (az iskola nagyon erősen ösztönzi, 
erősen ösztönzi, közepesen ösztönzi a tanulók teljesítményét), az országokat pedig aszerint rendezték 
sorba, hogy a tanulók mekkora aránya tartozott az előbbi kategóriába.
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A  részt vevő országok átlagát tekintve a tanulók 8 százaléka jár olyan iskolába, ahol a tanárok 
szerint nagyon erősen ösztönzik a tanulók teljesítményét. A tanulók 54 százaléka jár olyan iskolába, 
ahol erősen ösztönzik, és 38 százaléka olyanba, ahol közepesen ösztönzik a tanulókat a magasabb 
teljesítményre. A két szélső kategória átlageredménye (531 és 494 pont) közötti különbség 37 pont a 
célratörőbb iskolák javára, de számos oktatási rendszerben ennél nagyobb differencia van, ami arra 
utal, hogy az országok többségében erőteljes összefüggés mutatkozik a tanulók szövegértés-eredménye 
és az olyan tényezők között, mint a tanárok elvárásai a tanulókkal szemben, a diákok ösztönzése 
vagy a szülők elvárásai a gyermek teljesítményével kapcsolatban.

Magyarország esetében az intézményvezetők válaszai alapján a nemzetközi átlagnál valamivel 
kedvezőtlenebb arányokat láthatunk. Hazánkban mindössze a tanulók 3 százaléka jár olyan iskolá-
ba, ahol erősen ösztönző tanítási-tanulási légkör uralkodik, és a diákok több mint fele (53 százalé-
ka) olyan intézményben tanul, amelyet az igazgató válaszai alapján kevésbé jellemez a tanulmányi 
eredményesség fontosságának hangsúlyozása. Ezzel a szubjektív megítéléssel Magyarország nincs 
egyedül, a közép-európai országok közül Csehországban, Szlovákiában és Szlovéniában is hasonlóan 
vélekednek az igazgatók az iskola teljesítményösztönző szerepéről, csakúgy, mint jó néhány nyugat-
európai országban is (Belgium, Hollandia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália). A magyar 
tanulók szövegértés-teljesítményére a nemzetközi átlagnál erősebb hatással van az index értéke, a 
tanulói teljesítményeket nagyon erősen és közepesen ösztönző iskolák tanulóinak eredménye között 
81 pont a különbség, szemben a nemzetközi átlagok közötti 37 pontos különbséggel. Érdemes azt is 
hangsúlyozni, hogy a teljesítményt nagyon erősen ösztönző intézményekben tanuló magyar diákok 
átlageredménye (621 pont) a legmagasabb az adott kategóriában, csak a hasonlóan ösztönző isko-
lákba járó szingapúri (615 pont) és bolgár (596 pont) tanulók átlagos teljesítménye nem különbözik 
szignifikáns mértékben ettől.10 Ez arra utal, hogy az iskolák teljesítményösztönző klímájának javítása 
(a tanároknak az iskola céljaival való azonosulása, a tanulók ösztönzése, a szülők iskolai tevékeny-
ségekben való részvétele, a tanulók elkötelezettsége a jó teljesítmény iránt stb.) olyan tényezőnek 
bizonyul, amely Magyarországon a teljesítmények érzékelhető javulásához vezethet.

Tanítást-tanulást hátráltató tényezők

A tanítás és a tanulás minőségét természetesen befolyásolják az intézmény infrastrukturális feltételei 
is, az iskola épületének és tantermeinek állapotától kezdve a fűtés minőségén át egészen a technikai 
eszközökkel való felszereltségig. Magától értetődő, hogy azokban az iskolákban, amelyekben a ter-
mek felszereltsége, oktatási segédanyagokkal és technikai eszközökkel való ellátottsága magasabb 
fokú, jobban teljesítenek a diákok, mint azokban, ahol az erőforrások hiánya hátráltatja a tananyag 
oktatását.

A PIRLS-vizsgálat az iskolai kérdőív segítségével próbálta feltérképezni azokat a tényezőket, 
amelyek az olvasástanítást leginkább befolyásolják. Összesen tizenkét általános iskolai erőforrást 
(pl. iskolaépület állapota, oktatási helyiségek, technikai eszközök, fűtő-, hűtőberendezés, világítás) 
és olvasástanításhoz elengedhetetlen erőforrást (pl. tanítók, könyvtári anyagok) vettek számításba. 
Annak megfelelően, hogy az intézményvezetők szerint milyen mértékben befolyásolja e tényezők 
hiánya vagy elégtelensége az iskolában folyó oktatást, egy skálát alakítottak ki, és a tanulókat az 
indexértékek alapján három kategóriába sorolták (nem befolyásolja, kismértékben befolyásolja, nagy-
mértékben befolyásolja). 

Az eredmények az 13. táblázatban láthatók, amelyben az országok sorrendjét az határozza 
meg, hogy az adott oktatási rendszerben a tanulók hány százaléka tartozott abba a csoportba, ahol 
az igazgató véleménye szerint az oktatást egyáltalán nem befolyásolja az iskolai erőforrásokban 
mutatkozó hiány. A nemzetközi átlagok alapján a tanulók körülbelül egyharmada (31 százalék) 
tartozik ebbe a szerencsés csoportba, kétharmaduk (62 százalék) oktatását nehezíti valamilyen fokú 
erőforráshiány, és 6 százalékuk nagymértékű infrastrukturális hiányosságokkal kénytelen szembe-
nézni. A hétköznapi várakozásoknak megfelelően az átlagos tanulói teljesítmény annál magasabb, 
minél kevésbé terheli meg a tanítást az erőforrások hiánya; a két szélső kategória eredménye közötti 
különbség 47 pont.

10 Igaz ugyanakkor, hogy sok országban, köztük a legjobb eredményt elérő Oroszországban és Hongkongban annyira alacsony 
a nagyon erősen ösztönző iskolába járó tanulók aránya, hogy az átlageredményük nem számítható ki megbízhatóan.
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Magyarországon az intézményvezetők megítélése alapján a 4. évfolyamos tanulók 15 százaléka 
tanulhat úgy, hogy iskolájában az intézményi, valamint az olvasástanításhoz szükséges erőforrások 
hiánya nem nehezíti a pedagógiai munkát. Túlnyomó többségük (82 százalék) iskolai tudásszerzését 
és készségfejlődését kismértékben hátráltatja az erőforrás-hiányos környezet, és mindössze négy 
százalékuk kénytelen jelentős akadályokkal, nehézségekkel terhelt iskolai viszonyok között folytatni 
tanulmányait. Ezzel együtt az adatok azt mutatják, hogy az iskolai erőforrások rendelkezésre állása 
és minősége nem gyakorol statisztikailag kimutatható hatást a tanulók szövegértés-teljesítményére, 
hiszen a három csoportba tartozó tanulók átlagteljesítménye nem tér el szignifikánsan egymástól. 
Ennek számtalan oka lehet (pl. az intézményvezetők egy része alul-, más része felülértékeli az in-
tézmény infrastruktúráját, vagy a pedagógusok az iskola általános állapota és eszközfelszereltsége 
ellenére is ugyanolyan magas minőségben képesek végezni munkájukat), a rendelkezésre álló adatok 
alapján azonban ennek pontos meghatározására nincs lehetőségünk.

A minőségi és eredményes tanítás-tanulás elemi feltétele az is, hogy a tanulók ne szenvedje-
nek hiányt alapvető szükségleteikben (kipihentség, táplálkozás). A tanárok visszajelzései alapján 
(14. táblázat) a magyar tanulók 35 százalékának tanítását igen kis mértékben korlátozzák az alapvető 
szükségletekben mutatkozó hiányok. Ugyanakkor a diákok majdnem kétharmadánál (64 százalék) 
valamennyire nehezíti a tanítást az előzetes ismeretek hiánya, az alapvető táplálkozási hiányosságok, 
a kialvatlanság vagy a hiányzó, közönyös, esetleg rendbontó tanulók csoportja. Ezek az arányok 
megegyeznek a nemzetközi átlagokkal, a részt vevő országok átlagához viszonyítva nem rosszabb, 
de nem is jobb a helyzet a vizsgált változók tekintetében. Ezzel együtt az átlageredmények azt mu-
tatják, hogy azok a tanulók, akiknek a tanítási környezetét kismértékben terhelik a szükségletekben 
mutatkozó hiányok, átlagosan 29 ponttal teljesítettek jobban, mint azok a diákok, akiknek iskolai 
munkáját valamennyire nehezíti az oktatáshoz alapvetően szükséges körülmények hiánya. 

A tanulók válaszai alapján a részt vevő országokban, így Magyarországon is a fáradtság, a 
kialvatlanság gyakrabban jelent problémát, mint az éhség érzése (15. táblázat). Hazánkban a 4. év-
folyamos diákok 43 százaléka mindennap vagy szinte mindennap (a nemzetközi átlag 32 százalék), 
48 százaléka néha (a nemzetközi átlag 50 százalék) fáradtnak érzi magát, és mindössze 9 százalékuk 
nem panaszkodik fáradtságra. Ami a táplálkozást illeti, a diákok 19 százaléka (a nemzetközi átlag 
26 százalék) mindennap vagy szinte mindennap éhesen érkezik az iskolába, további 44 százalékukra 
(a nemzetközi átlag 41 százalék) ez néha jellemző, és 37 százalékuk (a nemzetközi átlag 33 százalék) 
soha nem panaszkodik éhségre.11 Az adatok arra is rávilágítanak, hogy a magyar tanulók esetében 
a fáradtság nem gyakorol szignifikáns hatást az olvasásteljesítményre, az éhség és az eredmények 
között azonban kapcsolat mutatkozik: azok a tanulók, akik soha nem érkeznek éhesen az iskolába, 
átlagosan 24 ponttal teljesítettek jobban, mint azok a társaik, akik mindennap vagy szinte mindennap 
éhesen érnek az intézménybe.

Fegyelmezési és biztonsági problémák a tanárok szerint

A pedagógiai munkának a tudásközvetítés és készségfejlesztés mellett valamilyen mértékben mindig 
része a társas viselkedési normák elfogadtatása és betartatása, különböző fegyelmezési eszközök hasz-
nálata. Nyilvánvaló, hogy az iskola akkor működik eredményesen, ha a fegyelmezés és a normaszegő 
magatartásformák kezelése a tanító, tanár munkájának elenyésző részét teszi ki, az iskolai klímát 
pedig a diáktársak és a tanárok kölcsönös tisztelete, a szülők és a pedagógusok közötti konstruktív 
együttműködés jellemzi. Nem igényel empirikus bizonyítást, hogy a kevés fegyelmezési problémával 
terhelt iskolai közeg, ahol a tanárok és a diákok is biztonságban és kényelemesen érzik magukat, 
eredményes teret biztosít a tanítási-tanulási folyamathoz. Ezzel szemben azokban az intézményekben, 
ahol több fegyelmezési probléma van, kevésbé tudják érvényesíteni a magasabb teljesítményelvárá-
sokat, mivel a tanulók biztonság- és komfortérzete hatással van a teljesítményükre.

A PIRLS 2016 mérés a tanári kérdőívek vonatkozó kérdéseivel vizsgálta meg, hogy a pedagógu-
sok mennyire tartják biztonságosnak az iskolát, illetve hogyan ítélik meg a tanulók magatartását. Az 
eredményeket a 16. táblázat foglalja össze. A tanárok válaszai alapján három kategóriába sorolták be 
a tanulókat (biztonságos és fegyelmezett, valamennyire biztonságos és fegyelmezett, nem biztonságos 
és fegyelmezett). A kategóriák kialakítását az határozta meg, hogy az iskola biztonságos voltával és a 
11 A Tanulói kérdőív kérdése az éhség és a fáradtság tekintetében is arra vonatkozott, hogy az iskolába megérkezve milyen 

gyakran szembesül a tanuló ezekkel az érzésekkel. („Milyen gyakran érzel így, amikor megérkezel az iskolába?”)
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diákok fegyelmezettségével kapcsolatos állításokkal milyen mértékben értettek egyet a válaszadók. 
A táblázatban az országok a legbiztonságosabb kategóriába tartozó diákok aránya alapján csökkenő 
sorrendben szerepelnek. A pedagógusok tapasztalatai alapján a leginkább biztonságos és fegyelmezett 
oktatási légkör Kazahsztánban, Grúziában, Azerbajdzsánban van, az európai országok közül pedig 
Észak-Írország és Anglia emelkedik ki. 

A nemzetközi átlag szerint a tanulók többsége (62 százalék) olyan iskolába jár, amelyet a taná-
rok biztonságosnak és fegyelmezettnek ítéltek meg. Szinte az összes többi tanuló (35 százalék) olyan 
intézménybe jár, amelyet valamennyire biztonságosnak és fegyelmezettnek ítéltek, és a tanulóknak 
mindössze 3 százaléka tanul olyan intézményben, amelyet nem biztonságos és nem fegyelmezett 
iskolának ítéltek a tanárok. A két szélső kategóriába tartozó tanulócsoport átlagteljesítménye (517, 
illetve 466 pont) közötti különbség 51 pont. A részt vevő országok összesített adatai alapján igazoltnak 
tűnik, hogy a biztonságos iskolai környezetben magasabb átlagteljesítményt nyújtanak a tanulók. Az 
összefüggés ugyanakkor fordítva is igaz lehet, vagyis azokban az intézményekben, ahol jól teljesítenek 
a diákok, kevesebb fegyelmezési problémával kell megküzdeniük a tanároknak.

A  magyar tanulók esetében valamivel gyengébb arányokat láthatunk: hazánkban a negyedike-
sek 51 százaléka olyan intézménybe jár, amelyet a tanárok biztonságosnak és fegyelmezettnek érez-
nek, 46 százaléka kisebb biztonsági és fegyelmi problémákkal küszködő iskolában tanul, és csupán 
3 százaléka kényszerül nem biztonságos környezetben folytatni tanulmányait. Az iskola légköre és 
a szövegértés-teljesítmény közötti kapcsolat a nemzetközinél valamivel erősebb: Magyarországon 
a  fegyelmezési-biztonsági problémáktól legkevésbé terhelt iskolákban a diákok átlagosan 66 pont-
tal teljesítettek jobban, mint az ebből a szempontból leginkább előnytelen helyzetben lévő társaik; 
a biztonsági problémákkal valamennyire küszködő közegben tanulókkal szemben viszont mindössze 
15 pont előnyük volt. Ezek a számok azt sugallják, hogy ha a biztonsági és fegyelmi szempontból 
problémás intézményekben valamilyen módon rá lehet vezetni a tanulókat arra, hogy társaikat és 
taná raikat jobban tiszteljék, és az iskola viselkedéssel kapcsolatos szabályai következetesen érvénye-
sülnek, nagy valószínűséggel a szóban forgó iskolákban is a teljesítmények javulását várhatjuk.

Fegyelmezési és biztonsági problémák az igazgatók szerint

A tanároknak az iskola biztonságosságára és a tanulók fegyelmezettségére vonatkozó véleménye 
mellett a PIRLS 2016 vizsgálat az iskolai kérdőívek segítségével az igazgatókat is megkérdezte, ho-
gyan ítélik meg a tanulók körében jelentkező fegyelmi problémákat. A kérdés az intézményvezetők 
esetében arra irányult, hogy egyes magatartásformák, mint például a késés, a lopás, a csúnya beszéd 
vagy éppen a verekedés milyen mértékben jelentenek problémát az iskolában. Az igazgatók válaszai 
alapján három kategóriába sorolták be a tanulókat (alig van probléma, enyhe problémák, közepes 
problémák). Az eredményeket a 17. táblázat foglalja össze. A táblázatban az országok a legbiztonsá-
gosabb kategóriába tartozó diákok aránya alapján csökkenő sorrendben szerepelnek.

A nemzetközi átlageredmények alapján a tanulók többsége (62 százalék) itt is olyan iskolában 
tanul, ahol alig vannak fegyelmezési-magatartási problémák, 30 százalékuk enyhe problémákkal 
szembesül, és 8 százalékuk jár olyan intézménybe, ahol az iskolaigazgatók véleménye szerint köze-
pesek a problémák. Ez utóbbi kategóriában a tanulók átlagos szövegértés-eredménye 63 ponttal volt 
alacsonyabb, mint azoké, akik az alig van probléma kategóriában szerepeltek. 

A magyar tanulók esetében a nemzetközi átlaghoz hasonló arányokat láthatunk: hazánkban a 
tanulók 58 százaléka olyan iskolába jár, ahol alig okoznak problémát a negatív magatartásformák, 
36  százaléka enyhe problémákkal szembesülő intézményekben tanul, és mindössze 6 százaléka 
kényszerül olyan közösségben tanulni, ahol komolyabb problémát okoznak a normaszegő viselkedés-
formák. A skála két végpontján elhelyezkedő tanulók átlagos teljesítménye között a nemzetközinél 
(63 pont) valamivel kisebb, de nem szignifikáns mértékben kisebb a különbség (53 pont). A magyar 
tanulóknak az a 6 százaléka, amely leginkább ki van téve a tanulást hátráltató és a közérzetet rom-
boló magatartásformáknak az iskolában, szignifikánsan rosszabbul teljesített (512 pont) a magyar 
tanulók átlageredményénél (554 pont). Ennek hátterében részben az állhat, hogy hazánkban a sú-
lyosabb magatartási problémákkal küzdő iskolákba szocioökonómiai szempontból hátrányosabb 
helyzetű tanulók járhatnak, és a családi háttér és a teljesítmény között tapasztalt erős összefüggés a 
fegyelmezési és biztonsági problémák indexének hatásában is megmutatkozik. 
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Tanítók, tanárok

Tanítási tapasztalat

Az oktatás eredményességét nagymértékben meghatározzák a jól felkészült tanítók és tanárok. A pe-
dagógusok formális képzettsége mellett meghatározó a tanítási tapasztalat, de a pályán eltöltött idő 
tanulói teljesítményekre gyakorolt hatását nehéz egyértelműen meghatározni. Gyakori jelenség, hogy 
a tapasztaltabb, régóta tanító pedagógusok a jobb képességű, jobb magaviseletű diákokat tanítják. 
A kutatások nem egységesek a tanítással töltött évek és a tanulói teljesítmény közötti kapcsolat 
erősségének megítélésében, de abban konszenzus mutatkozik, hogy ideális helyzetben az oktatási 
rendszerben sok a nagy tapasztalatú, régóta dolgozó pedagógus, ugyanakkor fontos, hogy megfelelő 
arányban képviselve legyenek a fiatal, pályakezdő tanítók is. 

A 18. táblázat a tanítási évek számát foglalja össze a 4. évfolyamon olvasást tanító pedagógusok 
esetében. A tanítókat négy kategóriába sorolták be úgy, hogy a táblázatban balról jobbra haladva 
látjuk az egyre rövidebb tapasztalattal rendelkező tanárok arányát az országokban. A nemzetközi 
átlagot figyelve látható, hogy a tanulók 42 százalékát több mint húsz éve a pályán lévő pedagógus 
tanítja, és további 30 százalékának a tanítója legalább tíz éve dolgozik tanárként, vagyis a mérésben 
részt vevő tanulók több mint kétharmada nagy tapasztalattal rendelkező pedagógustól tanul olvasni. 
Ugyanakkor az is szembeötlő, hogy a tanulók teljesítményében nincs jelentős különbség a tanítók 
pályán eltöltött idejét tekintve: a legmagasabb átlagos teljesítménye azoknak a diákoknak van, akiket 
húsz éve a pályán lévő tanár tanít (513 pont), és a legalacsonyabb annak a 13 százaléknak, akiket öt 
évnél kevesebb gyakorlattal rendelkező pedagógusok tanítanak (505 pont), de a különbség a statisz-
tikai hibahatáron belül van (8 pont).

Az országokban eltérő arányban képviseltetik magukat a hosszabb és rövidebb tanítási ta-
pasztalattal rendelkező pedagógusok, de kirajzolódik az országoknak két olyan csoportja is, ahol a 
kevésbé tapasztalt vagy a nagyon tapasztalt tanárok vannak többségben. Több közel-keleti országban 
(Bahrain, Egyesült Arab Emírségek, Katar), illetve az európai országok közül Angliában okozhat 
gondot a tapasztalt pedagógusok hiánya: ezekben az országokban a tanulók több mint felét olyan 
tanárok tanítják, akiknek legfeljebb tíz év tapasztalatuk van.

A tanítói kar elöregedése viszont jellemzően a volt szocialista országokban, köztük Magyarorszá-
gon okozhat komoly problémákat a következő évtizedekben. A részt vevő országok közül kilencben a 
4. évfolyamos tanulók legalább 60 százalékát olyan pedagógusok tanítják olvasásból, akik több mint 
20 éve dolgoznak a tanári pályán; közülük Bulgáriában (87 százalék), Litvániában (86 százalék) és 
Lettországban (81 százalék) a legmagasabb az arányuk. A nyugat-európai országok közül Olaszország 
érintett ebben, ahol a tanulók 71 százaléka tanul olyan pedagógustól, aki legalább húsz éve foglal-
kozik olvasástanítással. Magyarországon a tanulók 61 százalékának tanítója legalább húsz éve van a 
pedagóguspályán, és további 22 százalék legalább tíz éve a pályán lévő pedagógustól tanul, miközben 
az öt évnél kevesebb tapasztalattal rendelkezők tanítványainak aránya csupán 4 százalék. Az egyes 
oktatási rendszerek adatait böngészve nincsen egyirányú és erős összefüggés a tanulók teljesítménye 
és a tanítók pályán eltöltött ideje között. 

A PIRLS 2016 adatai alapján arra is lehetőségünk nyílik, hogy a tanárok átlagos tanítási tapasz-
talatát összegezzük. Eszerint azt látjuk, hogy a felmérésben részt vevő 4. évfolyamosok tanítóinak 
pályán töltött ideje átlagosan 17 év. A legtapasztaltabb tanítókkal Bulgária rendelkezik (átlagosan 
28 év a pedagógiai pályán), azt követi Lettország és Litvánia (27 év), Oroszország és Olaszország (25 
év), illetve Magyarország és Szlovénia (24 év); ami azt is jelenti, hogy a negyedikes magyar diákoknak 
olvasást tanító pedagógusok átlagéletkora 45-50 év között van.

Szakmai továbbképzések

Az egyes pedagógus-munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési követelmények előírása mellett 
az oktatási rendszerek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a tanárok rendszeres szakmai továbbkép-
zésére. A tantárgyi és módszertani ismeretek, valamint a pedagógiai eszköztár fejlesztésére számos 
formában kerülhet sor; ebbe beletartoznak a különböző szemináriumok, workshopok, tréningek, 
szakmai napok, konferenciák, de a szakmai folyóiratok tanulmányozása is segítheti a tanárokat 
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szaktudásuk bővítésében (Yoon–Duncan–Lee–Scarloss–Shapley 2007). Korunkban egyre inkább 
meghatározóvá válik, hogy a szakmai ismereteken túl a tanárok olyan tudással is rendelkezzenek, 
amelynek a segítségével a tanulók egyéni szükségleteihez, valamint sajátos nevelési igényeihez ké-
pesek igazítani a tananyagot. Ezzel párhuzamosan növekszik az információtechnológiai ismeretek 
jelentősége, miután a technikai eszközök alkalmazása szinte mindennapossá válik az ismeretanyag 
átadása során (Ertmer 2003; Darling-Hammond 2006). Nem véletlen, hogy a tanári hivatás gyakran 
az élethosszig tartó tanulás kontextusában jelenik meg, és a hatékony pedagógus képéhez hozzákap-
csolódik a szakmai tudás és kompetenciák folyamatos fejlesztésének igénye.

A PIRLS-mérés a tanári kérdőívek segítségével gyűjtött adatokat a szakmai továbbképzésekről, 
pontosabban arról, hogy a tanárok az elmúlt két évben összesen hány órát töltöttek az olvasással vagy 
az olvasástanítással kapcsolatos szaktárgyi továbbképzéseken. Ennek megfelelően a 19. táblázatban 
négy csoportba sorolva látjuk az egyes csoportokba tartozó pedagógusok diákjainak arányát, illetve 
átlageredményét.

A nemzetközi átlagértékek azt mutatják, hogy a tanulók 36 százalékának a tanítója több mint 
16  órát töltött szakmai továbbképzésekkel, 27 százalékának a tanítója 6-15 órát, 22 százalékának 
a tanítója 6 óránál kevesebbet, és a tanulók 16 százalékának a tanítója egyáltalán nem vett részt 
szakmai programokon. A továbbképzéseken töltött idő és a tanulók szövegértés-eredménye között 
nincsen kapcsolat, a diákok az őket tanító pedagógusok szakmai képzéseken való részvételétől füg-
getlenül azonos átlageredményt értek el. Az országok nagy változatosságot mutatnak, ezért nehéz 
volna a továbbképzéseken töltött idő szerint jellegzetes országcsoportokat kialakítani. Érdekességként 
kiemelhető, hogy Azerbajdzsánban, Grúziában és Makaó-Kínában volt a legmagasabb azoknak a 
tanulóknak az aránya (62-68 százalék), akiknek a tanítója 16 óránál több időt töltött továbbképzé-
sekkel az elmúlt két évben. A skála másik végén Finnországot és Marokkót találjuk, ahol a tanulók 
59, illetve 66 százalékának a tanítója egyáltalán nem vett részt szakmai továbbképzéseken.

Az adatok azt mutatják, hogy Magyarországon a tanárok a nemzetközi átlaghoz viszonyítva 
kevesebb időt töltöttek továbbképzéssel. Hazánkban a negyedikesek egynegyedének a tanítója for-
dított legalább 16 órát továbbképzésekre, 15 százalékának a tanítója 6-15 órát, 25 százalékának a 
tanítója 6 óránál kevesebbet töltött ilyen elfoglaltsággal a tanítási időn túl, ugyanakkor a tanulók 
36 százaléka tanult olyan pedagógustól, aki egyáltalán nem vett részt továbbképzéseken a mérést 
megelőző két évben. Ezzel együtt a továbbképzésekre fordított idő és a tanulók teljesítménye között 
Magyarországon sincsen szignifikáns kapcsolat; úgy tűnik, hogy az olvasás olyan területnek bizo-
nyul, amelynek eredményes tanításához a hazánkban elérhető továbbképzési programok kevéssé 
járulnak hozzá.

A tanárok elégedettsége a munkájukkal

Mind ez idáig azokról a tényezőkről beszéltünk, amelyek a tanári munka jellemzésének objektív 
és viszonylag könnyen megragadható részét képezik. Ugyanakkor legalább ilyen fontos szempont 
a pedagógiai munka szubjektív oldala, nevezetesen, hogy maguk a tanárok mennyire elégedettek 
munkájukkal, mennyire pozitívan tudnak részt venni a tanítás-tanulás folyamatában. Nyilvánvaló, 
hogy azok a tanárok, akik szeretik hivatásukat és elégedettek az iskola nyújtotta munkafeltételekkel, 
motiváltabbak a tanításra és a tanórákra való felkészülésre is. A szakirodalom szerint a pedagógusok 
leginkább az iskola belső világában találnak motivációt és okot az elégedettségre (a tanulók fejlődése, 
tanulás iránti elkötelezettsége, a diákokkal fenntartott pozitív kapcsolat, a szakmai kompetenciák 
fejlődése, támogató tanári közösség stb.), míg az elégedetlenség jellemzően olyan külső tényezők-
höz kapcsolódik, mint a politikai nyomásgyakorlás vagy a szakmájuk, státuszuk negatív megítélése 
(Dinham 1993, 1995). 

Az eredményes tanítási-tanulási folyamatnak természetesen elengedhetetlen eleme, hogy meg-
felelő munkakörülmények között dolgozzanak a tanárok. Az optimális munkateher, magas színvonalú 
infrastruktúra és a jó minőségű tanítási eszközök együttesen teremtenek olyan munkakörülménye-
ket, amelyekben a tanárok elégedettek és produktívak tudnak lenni (Johnson–Kraft–Papay 2012). 
A pozitív iskolai klíma növeli a pedagógusok elégedettségét, ezen keresztül a teljesítőképességét, ami 
rendszerint a tanulói teljesítmények emelkedésében is tetten érhető (Caprara–Barbaranelli–Steca–
Malone 2006).
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A PIRLS-mérés a tanári kérdőívek segítségével vizsgálta meg a kérdéskört, és a tanárokat három 
csoportba sorolta a pedagógusi hivatással, illetve a munkával való elégedettség alapján (nagyon elé-
gedett, elégedett, nem elégedett). Az eredményeket a 20. táblázatban foglaltuk össze. A táblázatban 
a leginkább elégedett tanárok aránya alapján sorba rendezve szerepelnek az országok, így első pil-
lantásra is látszik, hogy a pedagógusi pályával elégedett tanárok legnagyobb arányban a közel-keleti 
országokban (Irán, Szaud-Arábia, Omán, Kuvait, Katar stb.), valamint Chilében vannak. A táblázat 
alján főként európai országokat (Franciaország, Csehország, Németország, Szlovénia), valamint ázsiai 
országokat (Hongkong, Szingapúr) találunk. Ennek hátterében részben gazdasági és infrastrukturális 
különbségek, részben kulturális különbségek is állhatnak. A pedagógusokkal kapcsolatos társadalmi 
elvárások és ebből következően a tanárok elvárásai saját magukkal szemben jelentősen eltérnek a 
mérésben részt vevő országokban.

Összességében a nemzetközi átlagok alapján a tanárok több mint fele (57 százaléka) nagyon 
elégedett a munkájával, további 37 százalékuk elégedett, és mindössze 6 százalékuk nevezhető elé-
gedetlennek. Az oktatási rendszerek összesített átlageredményeit vizsgálva nincsen összefüggés 
a  tanárok és a diákok teljesítménye között; egyes országokban az elégedettség növekedésével vala-
melyest emelkedik a tanulók átlageredménye, míg másokban éppen fordított összefüggés látható, de 
a kapcsolat a legtöbb esetben statisztikailag nem szignifikáns.

A magyar pedagógusok elégedettsége a nemzetközi átlagtól kismértékben eltér. Hazánkban az 
átlagosnál (57 százalék) kevesebb a nagyon elégedett tanító (48 százalék), ugyanakkor az elégedet t 
kategóriába az átlagosnál (37 százalék) több pedagógust lehetett besorolni a válaszaik alapján (49 szá-
zalék). Biztató adat, hogy Magyarországon a 4. évfolyamosokat oktatók mindössze 3 százalékáról 
mondható, hogy elégedetlen a tanári hivatással és az iskolában végzett munkájával, miközben ez 
az arány a részt vevő országok átlagában 6 százalék (a különbség azonban nem szignifikáns). A ta-
nárok elégedettségét mérő skálaérték (9,6) alapján Magyarország nagyjából a középmezőnyben 
foglal helyet.

Ha figyelembe vesszük, hogy a magyar pedagógusok nemzetközi összehasonlításban is idő-
sebbek (átlagosan 24 év tanítási tapasztalattal rendelkeznek), mindenképpen pozitívumként érté-
kelhetjük, hogy döntő többségük elégedett a hivatásával és jelenlegi munkájával. A hasonlóan nagy 
tapasztalatú tanárokkal működő lett, litván, szlovén és bolgár oktatási rendszerben összességében 
elégedetlenebbek a tanárok, Oroszországban a magyarországihoz hasonló elégedettségi arányokról 
beszélhetünk, a szintén elöregedő tanári karral szembesülő Olaszországban viszont jóval nagyobb 
arányban találunk hivatásukkal elégedett pedagógusokat.

A pedagógusok elégedettsége és a tanulók teljesítménye közötti kapcsolat hazánkban sem jelen-
tős, a két szélső csoport eredménye közötti 19 pontos különbség statisztikailag nem szignifikáns. Az 
adatok azt sugallják, hogy a magyar általános iskolában tanítók döntő többsége az adott lehetőségek 
között lelkiismeretesen és eredményesen végzi a munkáját, hiszen azok a tanulók, akik nagyon elé-
gedett tanítótól tanulnak olvasni, lényegében ugyanolyan eredményt érnek el, mint azok a diákok, 
akik a „csak” elégedett kategóriába sorolt pedagógusokkal dolgoznak a tanórákon.

Tanulói attitűdök

A tanulók bevonása a tanítási folyamatba

Bármilyen életkorú tanulókról és bármilyen ismeretszerzésről van szó, az eredményes tudásszerzés és 
készségfejlesztés fontos feltétele, hogy a diákok elkötelezettek legyenek a tanulás iránt, a pedagógus 
pedig motiválja, aktiválja és érdekeltté tegye őket ebben a folyamatban. A szakirodalom lényeges-
nek tartja, hogy a tanárok világos tanulási célokat határozzanak meg, hogy a tanulók számára is 
egyértelmű legyen, miért fontos ezeknek a céloknak az elérése (Martin 2006; Hattie 2009). A ta-
nulók bevonása a tanítási folyamatba arra utal, hogy a pedagógus az ismeretek átadása során olyan 
módszereket alkalmaz, amelyek alkalmasak a tananyag iránti érdeklődés, valamint a gyerekek aktív, 
kognitív részvételének fenntartására (Klieme–Pauli–Reusser 2009). A kutatások azt mutatják, hogy 
a tanórák eredményes, a diákok aktív bevonásával történő megtartása és az időben jól strukturált 
tananyag felhasználása magasabb tanulói teljesítményekhez vezet (Marzano–Marzano–Pickering 
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2003), és azok a tanárok bizonyulnak hatékonynak, akik egyszersmind bizalmat sugároznak a diákok 
felé, és minimalizálják a tananyagtól eltérő vagy ahhoz nem kapcsolódó interakciókat (Stronge–
Ward–Grant 2011).

A PIRLS-mérés a tanulói kérdőív segítségével vizsgálta a diákok bevonását a tanítási folyamatba. 
A tanulóknak kilenc, tanórai feladatokkal, illetve pedagógusokkal kapcsolatos állítást kellett értékel-
niük, és válaszaik alapján alakították ki a tanulók bevonása a tanítási folyamatba elnevezésű skálát. 
A skálaértékek azt jelölik, mennyire kötik le a diákokat az olvasásórák; ennek megfelelően három 
csoportba sorolták őket (lekötik, valamennyire lekötik, nem kötik le). Az eredményeket a 21.  táb-
lázat foglalja össze. A táblázatban a tanulásba sikeresen bevont tanulók aránya alapján csökkenő 
sorrendben szerepelnek az országok.

A nemzetközi átlagok alapján a 4. évfolyamosok körében a tanórába sikeresen bekapcsolódó 
tanulók aránya 60 százalék, további 35 százalék közepes mértékben vonódott be, és van 5 százalék-
nyi olyan diák is, akit saját megítélése szerint nem sikerült érdekeltté tenni a tanítás folyamatában. 
A tanulásba sikeresen bevont, a tanórák által lekötött tanulók aránya és az országok átlagteljesítménye 
közötti korreláció -0,49, ami arra utal, hogy jellemzően a magasabb átlagteljesítményű országokban 
érzik úgy a diákok, hogy kevésbé vonták be őket a tanítási folyamatba. Ezt támasztja alá, hogy a 
táblázat alján találjuk az ázsiai oktatási rendszereket (Hongkong, Makaó-Kína, Szingapúr, Tajvan), 
amelyek egyébként messze az átlag felett teljesítő oktatási rendszerek közé tartoznak szövegértésből. 
Ezekben a kultúrákban a tanárok megbecsültsége jellemzően nagyon magas, a tanár-diák viszonyt 
erőteljesebben jellemzi az alá-, fölérendeltség, és olyan szigorú teljesítményelvárásokat támasztó 
pedagógia i környezet alakult ki, amelyben a tanulók az átlagosnál jobb, gyakran kiemelkedő ered-
ményeket érnek el, mégis úgy érzik, hogy a tanítás során kevésbé veszik figyelembe egyéni szükségle-
teiket. A nemzetközi átlageredmények alapján az is látszik, hogy minél inkább bevonják a tanulókat 
az oktatási folyamatba, és minél inkább egyéni készségeiket figyelembe véve aktivizálják őket, annál 
magasabb átlagos eredményeket érnek szövegértésből (490, 506, illetve 516 pont).

A  magyar negyedikeseket a nemzetközi átlagnál jobban leköti és aktivizálja az órai munka: 
a tanulók 67 százaléka (nemzetközi átlag 60 százalék) érzi úgy, hogy a tanárok nagymértékben 
odafigyelnek tanulási igényeikre, és egyértelműen közlik velük elvárásaikat, további 29 százaléku-
kat (nemzetközi átlag 35 százalék) valamennyire lekötik és aktivizálják a tanórákon. Ugyanakkor 
hazánkban is vannak olyan tanulók (4 százalék), akik úgy érzik, nem sikerült megfelelően bevonni 
őket a tanítási-tanulási folyamatba. Utóbbiak átlagos szövegértés-eredménye 24 ponttal marad el 
azon társaikétól, akik úgy érzik, sikeresen bevonták őket az órai munkába. Az adatok arra engednek 
következtetni, hogy a változatos tudásközvetítés, az aktív részvétel lehetősége, a világos tanulási 
célok meghatározása, az egyéni szükségletek figyelembevétele, valamint a gyakori visszacsatolások 
az eredmények javulása irányába hathatnak, és a szóban forgó változók hatása a szövegértés-telje-
sítményre a nemzetközi átlaggal megegyező mértékű hazánkban is.

Az olvasás szeretete

A tanulók tantárgyakkal, tudásterületekkel, képességterületekkel kapcsolatos attitűdjei kétségtelenül 
összefüggnek az eredményességgel. A szakirodalom az olvasással kapcsolatos motivációt számos 
összetevőből, motívumból álló entitásként azonosítja, amelyek együttesen az olvasási tevékenység 
elindításában és fenntartásában játszanak szerepet (Baker–Wigfield 1999; Guthrie–Hoa–Wigfield–
Tonks–Humenick–Littles 2006). Az olvasással kapcsolatos attitűdök kialakulásában két szocializációs 
közeg (az otthon és az iskola) tölt be jelentős szerepet. Az otthoni kontextusban lényeges a szülők 
és a gyerekek közös olvasási tevékenysége, a szülők otthoni nyelvhasználata, iskolai végzettsége és 
olvasással kapcsolatos érdeklődése (Baker–Scher 2002). Az iskolai közegben az oktatás formális jel-
lemzői (tanterv, tanítók képzettségi előírásai) mellett meghatározóak a rendelkezésre álló erőforrások 
(könyvtárak, olvasószobák stb.), valamint az osztálynak mint közösségnek az olvasással kapcsolatos 
jellemzői (McQuillan–Au 2001; Wigfield–Eccles–Rodriguez 1997).

A szóban forgó jelenség feltérképezéséhez a PIRLS-mérés egyrészt azt vizsgálta, hogy a tanulók 
milyen gyakran olvasnak az iskolán kívül, másrészt különböző, olvasáshoz fűződő élményekkel és 
érzésekkel kapcsolatos állításokat értékeltetett a gyerekekkel a tanulói kérdőívben. A válaszok alapján 
alakították ki az olvasás szeretetét mérő indexet, és az index értéke alapján három csoportba sorolták 
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a tanulókat (nagyon szeret olvasni, valamennyire szeret olvasni, nem szeret olvasni). Az eredménye-
ket a 22. táblázatban látjuk, ahol az oktatási rendszerek sorrendjét az határozza meg, hogy az adott 
országban a tanulók mekkora hányada szeret nagyon olvasni.

Nemzetközi szinten a 4. évfolyamos tanulók 43 százaléka nagyon szeret olvasni, 41 százaléka 
valamennyire szeret olvasni, és mintegy 16 százaléka nem szeret olvasni. Az olvasás szeretete és 
az átlagos teljesítmény közötti összefüggés a várakozásoknak megfelelően azt mutatja, hogy minél 
pozitívabban viszonyulnak a tanulók az olvasáshoz, annál magasabb átlageredményt érnek el a 
szövegértés-vizsgálatban (486, 507, illetve 523 pont). Az összefüggés minden bizonnyal fordítva is 
igaz, vagyis azok a tanulók, akik a visszajelzések (mindenekelőtt az osztályzatok) alapján gyakorlott 
és jó olvasónak minősülnek, nagyobb valószínűséggel kötődnek pozitívan az olvasáshoz. Érdekes-
ségként ki lehet emelni, hogy az olvasáshoz való viszonyulás tekintetében legpozitívabb arányok 
Portugáliában, Kazahsztánban, illetve Iránban vannak: ezekben az országokban a tanulók legalább 
70 százaléka nagyon szeret olvasni. A skála másik végén, a táblázat alján a skandináv országokat 
(Svédország, Dánia, Norvégia) találjuk, ahol a tanulók alig ötöde szeret nagyon olvasni, miközben 
harmaduk nem szeret olvasni.

Az olvasás szeretete alapján Magyarország a táblázat alsó harmadában foglal helyet, hazánkban 
a nemzetközi átlagnál kevesebben (a tanulók 35 százaléka) szeretnek nagyon olvasni; ugyanakkor a 
diákok majdnem ötöde (19 százaléka) az olvasni nem szeretők csoportjába tartozik. A 2011-es PIRLS-
méréshez viszonyítva ezek az arányok javulásról árulkodnak, akkor ugyanis a tanulók 26 százaléka 
szeretett nagyon olvasni, és mintegy 22 százaléka nem szeretett olvasni. A magyar tanulók esetében 
is szignifikáns kapcsolat van az olvasás szeretete és az átlagteljesítmény között, az összefüggés erős-
sége lényegében megegyezik a nemzetközi átlagok jellemzőivel: hazánkban az olvasni nagyon szerető 
tanulók 41 ponttal teljesítettek jobban azoknál a diáktársaiknál, akik nem szeretnek olvasni.

Magabiztosság az olvasás, szövegértés terén

A tanulók teljesítménye erőteljesen összekapcsolódik a képesség- vagy tudásterülethez, illetve tan-
tárgyhoz fűződő énképükkel. Ha a diákok úgy érzik, hogy egy iskolai feladatot nem tudnak sikeresen 
teljesíteni, akkor azt hiábavalónak, feleslegesnek érzik, csökken a motivációjuk, és fokozatosan el-
távolodnak a tantárgytól is. Az összefüggés fordítva is igaz: ha a tanulók magabiztosak, akkor na-
gyobb eséllyel megoldják a feladatokat, vagy addig próbálkoznak, amíg végül sikerrel járnak (Bandura 
1997). A tantárgyakhoz vagy ismeretkörökhöz fűződő énkép gyakran összefügg a tanulók korábbi 
tapasztalataival, észlelt kompetenciáikkal és hatékonyságukkal, illetve az osztálytársak attitűdjei is 
jelentős hatást gyakorolnak rá (Marsh–Craven 2006).

A PIRLS 2016 mérés az eredmények értelmezésekor a hangsúlyt a tanulók olvasással kapcsolatos 
magabiztosságára helyezte. A tanulói kérdőív hat, az olvasás folyamatát, minőségét, hatékonyságát 
vizsgáló állítást tartalmazott, ezek megítélése alapján alakították ki a magabiztosságot mérő skálát. 
A skálaértékek alapján a tanulókat három csoportba sorolták (nagyon magabiztos, valamennyire 
magabiztos, nem magabiztos), és az átlagteljesítményeket e szempont alapján is kiértékelték. Az ered-
ményeket a 23. táblázatban látjuk, ahol az oktatási rendszerek sorrendjét az határozza meg, hogy az 
adott országban a tanulók mekkora hányada tartozott a nagyon magabiztos kategóriába.

Nemzetközi szinten a felmérésben részt vevő tanulók 45 százaléka nagyon magabiztos az ol-
vasás területén, további 35 százaléka valamennyire magabiztos, és 21 százaléka küzd komolyabb 
bizonytalansággal ezen a területen. A magabiztosság és a teljesítmény között meglehetősen erős 
kapcsolat mutatkozik: a bizonytalan tanulóktól a magabiztos tanulók felé haladva az átlageredmény 
szignifikánsan javul (455, 503, illetve 545 pont). Az adatok tehát azt tükrözik, hogy a gyakorlott, jó 
olvasó tanulók magabiztosnak érzik magukat, az olvasás-szövegértésből gyengébben teljesítők viszont 
egyszersmind a magabiztosság hiányával is küszködnek. 

Magyarországon a nemzetközi átlaghoz hasonlóan oszlanak meg a diákok: a tanulók 48 szá-
zaléka nagyon magabiztos, 33 százaléka valamennyire magabiztos, ha olvasásról és szövegértésről 
van szó, ugyanakkor 19 százaléka bizonytalanságról adott számot az olvasással kapcsolatos állítások 
értékelésekor. Ezzel párhuzamosan a magabiztosság és a felmérésen elért átlageredmények közöt-
ti összefüggés a magyar tanulók esetében is jól látható: a nagyon magabiztos tanulók 91 ponttal 
magasabb eredményt értek el átlagosan, mint az e téren határozatlan, bizonytalan társaik (a nem-

  
95–96. oldal

  
93–94. oldal



62 Az eredményeket befolyásoló társadalmi, kulturális  és gazdasági tényezők

zetközi átlageredmények közötti differencia 90 pont). A környező országokban Ausztria kivételével 
(Csehország, Szlovákia, Szlovénia) hasonló számokat láthatunk mind a bizonytalanok aránya (16-22 
százalék), mind a két változó közötti összefüggés nagyságát illetően (79-92 pont).

Az iskolai közösséghez tartozás

A tanulók iskolai teljesítményét természetesen nemcsak a tantárgyakhoz vagy a különböző képesség- 
vagy tudásterületekhez fűződő affektív jellemzők határozzák meg, hanem az iskolai közegben és 
kortárscsoporti közösségben történő létezés minősége, szubjektív megítélése is. Ennek megfelelően 
az iskola társas közegét, a kortárscsoportok befolyását, valamint a pedagógus-diák viszonyt egyre 
növekvő érdeklődés övezi a nemzetközi és a hazai oktatáskutatásban. Az iskola és benne a kortárs-
csoport a család mellett a legfontosabb szocializációs közeget jelenti, amely alapvetően hatással van 
a tanulók közérzetére, hangulatára, önbizalmára, motivációira, mentalitására, valamint testi-lelki 
egészségi állapotára.

Ennek a szubjektív, érzelmi légkörnek a megragadása a különböző nemzetközi, nagymintás ta-
nulói teljesítményvizsgálatokban is rendre megjelenik. A PIRLS-mérésben a tanulói kérdőív vonatkozó 
része arra kereste a választ, hogy a diákok mennyire érzik magukat az iskolai közösséghez, illetve a 
kortárscsoporthoz tartozónak. Az „közösséghez tartozás” (sense of school belonging) fogalma annak 
a pszichológiai-érzelmi közösségnek a tapasztalását és megélését jelenti, ami az iskolában vagy az 
osztályteremben alakul ki, és amelyben a tanuló személy szerint elfogadva és tisztelve érzi magát, 
valamint számíthat a közösséghez tartozók támogatására (Goodenow 1993). Empirikus eredmények 
bizonyítják, hogy azok a diákok, akik osztálytársaik, iskolatársaik közösségéhez tartozónak érzik 
magukat, boldogabbak, nagyobb érdeklődést mutatnak a tanulás iránt, és rendszerint magabizto-
sabbak is az iskolai feladatok megoldásában, mint azok, akik elszigeteltnek érzik magukat, és ebből 
kifolyólag kedvetlenek vagy frusztráltak a feladatok megoldása során (Furrer–Skinner 2003).

A PIRLS-mérésben a 4. évfolyamos tanulók öt, az iskola közegével és az osztály közösségével 
kapcsolatos állítást értékeltek. Válaszaik alapján alakították ki a közösséghez tartozást mérő indexet, 
amelynek értéke alapján három csoportba sorolták őket (magas, átlagos, illetve alacsony a közös-
séghez tartozás érzése). Az eredményeket a 24. táblázat foglalja össze. A táblázatban az országok 
csökkenő sorrendben szerepelnek aszerint, hogy milyen a közösséghez tartozás magas indexértéké vel 
rendelkező tanulóik aránya, így a tábla első felében találjuk azokat az oktatási rendszereket, ame-
lyekben a tanulók leginkább szeretnek iskolába járni és közösségük megbecsült, elfogadott tagjának 
érzik magukat.

Nemzetközi szinten az adatok azt mutatják, hogy a tanulók 59 százalékánál magas, 33 szá-
zalékánál átlagos és 8 százalékánál alacsony a közösséghez tartozás érzése. A számokat úgy lehet 
lefordítani, hogy a diákok több mint kilenctized része sikeresen integrálódik az iskolai közösség-
be, többé-kevésbé szeret az iskolában lenni, és úgy érzi, a tanárok is tisztességesen bánnak vele az 
intézményben. Ugyanakkor minden tizenegyedik tanuló (tehát egy átlagos osztályban 2-3 tanuló) 
nem érzi jól magát az iskolában és az osztálytársai körében. A közösséghez tartozást mérő index és 
az átlagteljesítmény között nem túl erős összefüggés van, a két szélső kategóriába tartozó diákok 
átlagteljesítménye között 23 pont a különbség.

Magyarországon mind az arányok, mind a változók közötti kapcsolat tekintetében a nemzet-
közi átlaggal megegyező számokat találunk. A szomszédos országokhoz (Ausztria, Szlovákia, Szlo-
vénia) viszonyítva sem rajzolódnak ki számottevő eltérések, sőt ezekben az országokban néhány 
százalékponttal kevesebb a magas közösségi hovatartozással rendelkező tanulók aránya. Bár a 
nemzetközi átlaggal megegyező azoknak a magyar negyedikeseknek az aránya (8 százalék), akik 
az iskolában nem érzik jól magukat, és úgy gondolják, hogy a tanárok igazságtalanul bánnak ve-
lük, részarányuk csökkentését mindenképpen oktatáspolitikai célnak kell tekinteni. Közérzetük, a 
kortársakhoz, illetve a társas normákhoz való viszonyuk javítása ugyanis az ő teljesítményüket is 
pozitívan befolyásolhatja.
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4. táblázat Tanulást segítő otthoni erőforrások  P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország
Sok erőforrás Valamennyi erőforrás Kevés erőforrás

Átlag-
indexérték

Az átlag - 
 indexérték 

eltérése 2011-hez 
képest

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Norvégia  45 (1,2) 581 (2,3) 54 (1,2) 544 (2,5) 1 (0,1) ~ ~ 11,4 (0,04)  – –  
Svédország r 43 (1,7) 586 (2,3) 56 (1,7) 542 (2,7) 1 (0,1) ~ ~ 11,4 (0,05) r 0,0 (0,08)  
Dánia  41 (1,4) 575 (2,2) 58 (1,4) 535 (2,5) 1 (0,2) ~ ~ 11,4 (0,05)  0,0 (0,07)  
Finnország  37 (1,2) 594 (2,0) 63 (1,1) 555 (2,0) 0 (0,1) ~ ~ 11,2 (0,03)  0,0 (0,06)  
Kanada r 35 (0,1) 579 (1,9) 65 (1,0) 536 (1,9) 1 (0,1) ~ ~ 10,8 (0,03) r –0,5 (0,05) i
Írország  33 (1,4) 607 (2,5) 66 (1,4) 555 (2,2) 1 (0,3) ~ ~ 11,0 (0,05)  0,2 (0,08)  
Hollandia s 33 (1,5) 577 (2,5) 67 (1,5) 541 (2,5) 0 (0,1) ~ ~ 11,0 (0,05) s 0,2 (0,08)  
Belgium (francia)  30 (1,3) 540 (2,5) 67 (1,2) 486 (3,0) 4 (0,4) 439 (7,5) 10,7 (0,05)  0,1 (0,10)  
Szingapúr  29 (0,9) 624 (3,3) 69 (0,8) 562 (3,3) 2 (0,2) ~ ~ 10,9 (0,03)  0,2 (0,05) h
Magyarország  28 (1,7) 603 (2,8) 65 (1,7) 543 (2,5) 6 (0,8) 467 (6,6) 10,6 (0,09)  0,5 (0,13) h
Belgium (flamand)  27 (1,2) 560 (2,1) 71 (1,1) 519 (1,9) 2 (0,3) ~ ~ 10,8 (0,05)  – –  
Németország s 25 (1,5) 591 (3,4) 74 (1,5) 539 (2,8) 1 (0,2) ~ ~ 10,8 (0,06) s 0,1 (0,09)  
Franciaország  24 (1,3) 552 (3,5) 73 (1,3) 505 (2,1) 2 (0,3) ~ ~ 10,6 (0,05)  0,0 (0,08)  
Málta  23 (0,7) 486 (2,9) 76 (0,7) 455 (2,0) 1 (0,2) ~ ~ 10,7 (0,02) r 0,6 (0,03) h
Izrael  22 (1,3) 588 (3,0) 76 (1,3) 523 (2,9) 1 (0,2) ~ ~ 10,9 (0,06) r 0,1 (0,08)  
Ausztria  22 (1,2) 584 (2,8) 77 (1,1) 533 (2,2) 2 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,05)  0,2 (0,08)  
Szlovénia  22 (1,1) 587 (2,6) 77 (1,1) 534 (2,1) 1 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,04)  0,2 (0,06) h
Csehország  21 (1,2) 587 (2,0) 77 (1,2) 536 (1,8) 2 (0,3) ~ ~ 10,5 (0,05)  0,0 (0,07)  
Lengyelország  21 (0,9) 605 (3,1) 76 (1,0) 556 (2,1) 3 (0,4) 509 (10,1) 10,4 (0,05)  – –  
Tajvan  21 (1,3) 593 (2,8) 74 (1,2) 553 (1,9) 5 (0,4) 513 (6,7) 10,3 (0,06)  0,1 (0,08)  
Hongkong  21 (1,8) 579 (4,9) 74 (1,8) 568 (3,0) 5 (0,5) 553 (7,3) 10,3 (0,08)  0,6 (0,11) h
Lettország  21 (1,0) 589 (2,4) 77 (1,0) 552 (1,8) 2 (0,3) ~ ~ 10,6 (0,04)  – –  
Spanyolország  19 (0,7) 565 (1,8) 77 (0,8) 526 (1,7) 4 (0,5) 476 (5,1) 10,3 (0,04)  0,0 (0,07)  
Portugália  18 (1,0) 568 (4,2) 76 (0,9) 523 (2,2) 6 (0,5) 487 (4,3) 10,1 (0,05)  0,2 (0,08) h
Litvánia  16 (1,0) 594 (3,5) 81 (1,1) 543 (2,6) 3 (0,6) 466 (8,1) 10,2 (0,05)  0,4 (0,07) h
Szlovákia  16 (0,9) 592 (3,4) 77 (1,4) 539 (2,2) 8 (1,1) 397 (13,5) 10,1 (0,05)  0,1 (0,08)  
Bulgária  15 (1,1) 610 (3,9) 71 (1,8) 558 (3,4) 14 (1,8) 466 (10,3) 9,8 (0,09)  0,4 (0,15)  
Oroszország  14 (0,8) 618 (3,2) 84 (0,8) 576 (2,2) 2 (0,3) ~ ~ 10,3 (0,04)  –0,1 (0,06)  
Egyesült Arab Emírségek  12 (0,5) 539 (4,7) 85 (0,5) 450 (3,0) 3 (0,2) 369 (8,3) 10,2 (0,03)  0,3 (0,05) h
Grúzia  12 (0,9) 529 (4,3) 82 (1,2) 488 (2,9) 6 (0,9) 439 (7,9) 10,0 (0,05)  0,1 (0,09)  
Katar r 11 (0,5) 519 (3,9) 86 (0,6) 449 (2,0) 3 (0,3) 363 (8,6) 10,2 (0,02) r 0,0 (0,05)  
Makaó-Kína  11 (0,4) 581 (3,7) 81 (0,6) 542 (1,1) 7 (0,4) 530 (3,4) 9,8 (0,02)  – –  
Trinidad és Tobago r 10 (0,8) 554 (5,1) 86 (0,9) 480 (3,6) 4 (0,4) 430 (10,2) 10,0 (0,04) r 0,2 (0,07) h
Olaszország  8 (0,8) 595 (3,3) 86 (0,9) 550 (2,2) 6 (0,6) 507 (6,2) 9,7 (0,05)  0,0 (0,07)  
Bahrein  8 (0,6) 519 (6,2) 87 (0,6) 447 (2,7) 5 (0,4) 388 (7,2) 9,8 (0,03)  – –  
Kazahsztán  8 (0,9) 573 (7,1) 88 (1,0) 534 (2,3) 4 (0,6) 516 (7,4) 9,9 (0,05)  – –  
Chile  6 (0,4) 557 (4,4) 85 (0,8) 497 (2,6) 10 (0,7) 461 (6,8) 9,3 (0,05)  – –  
Omán  5 (0,4) 505 (7,8) 81 (0,7) 427 (3,3) 14 (0,6) 368 (4,7) 9,3 (0,03)  0,6 (0,05) h
Irán  4 (0,5) 525 (5,8) 67 (1,4) 449 (3,5) 29 (1,4) 373 (5,4) 8,5 (0,06)  0,4 (0,11) h
Kuvait r 3 (0,6) 479 (12,3) 92 (0,9) 401 (4,2) 5 (0,7) 365 (13,7) 9,6 (0,05)  – –  
Szaúd-Arábia  2 (0,3) ~ ~ 85 (1,0) 436 (4,0) 13 (1,1) 418 (11,5) 9,1 (0,05)  0,1 (0,09)  
Azerbajdzsán  2 (0,2) ~ ~ 75 (1,0) 486 (3,6) 24 (1,1) 440 (6,4) 8,7 (0,05)  0,2 (0,07)  
Marokkó r 1 (0,1) ~ ~ 38 (1,2) 401 (3,5) 61 (1,2) 342 (4,8) 6,9 (0,06) s –0,3 (0,11)  
Egyiptom  0 (0,1) ~ ~ 61 (1,8) 366 (5,4) 38 (1,8) 277 (8,3) 7,9 (0,08)  – –  
Anglia  – – – – – – – – – – – – – –  – –  
Egyesült Államok  – – – – – – – – – – – – – –  – –  
Ausztrália x 46 (1,6) 592 (3,4) 53 (1,6) 541 (3,1) 1 (0,2) ~ ~ 11,6 (0,06) x 0,0 (0,08)  
Észak-Írország x 42 (1,5) 615 (4,3) 57 (1,5) 569 (3,7) 1 (0,2) ~ ~ 11,4 (0,05) x 0,5 (0,09) h
Új-Zéland x 39 (1,4) 581 (3,2) 60 (1,4) 522 (3,0) 2 (0,4) ~ ~ 11,2 (0,05) x 0,0 (0,07)  
Dél-afrikai Köztársaság x 1 (0,4) ~ ~ 70 (1,5) 354 (6,4) 29 (1,6) 295 (5,6) 8,3 (0,07) x –0,1 (0,10)  
Nemzetközi átlag  20 (0,2) 572 (0,6) 73 (0,2) 509 (0,4) 7 (0,1) 432 (1,5)

Az indexet a szülői kérdőívben és a tanulói kérdőívben szereplő öt, az otthoni erőforrásokra vonatkozó kérdés alapján alakították ki. Legalább 11,8-as indexértéket kaptak azok a 
tanulók, akiknek az otthonában sok erőforrás található, ez az indexérték azokat a tanulókat jelöli, akiknek az otthonában átlagosan 100-nál több könyv és mindkét tanulást se gítő 
eszköz megtalálható, a szülei azt nyilatkozták, hogy 25-nél több gyerekkönyv van az otthonukban, legalább az egyik szülő egyetemi végzettséggel rendelkezik, és legalább az egyiknek 
van munkája. Legfeljebb 7,5-es indexértéket kaptak azok a tanulók, akiknek az otthonában kevés erőforrás található meg, ez az indexérték azokat a tanulókat jelöli, akiknek az 
otthonában átlagosan 25 vagy annál kevesebb könyv található, és a két tanulást segítő eszköz közül egyik sem, a szülei azt nyilatkozták, hogy 10 vagy annál kevesebb gyerekkönyv 
van az otthonukban, egyik szülőnek sincs érettséginél magasabb végzettsége, és egyik szülő sem kisvállalkozó, vagy nem rendelkezik egyházi vagy más munkával. A többi tanuló 
otthonában valamennyi erőforrás megtalálható.
Az indexet a PIRLS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála 
középpontját a 10-es értékre állították be, ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.

( ) A standard hiba a zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Az összehasonlításhoz nem áll rendelkezésre adat.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat. 
s A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb mint 70%-áról van adat. 
x A tanulók kevesebb mint 50%-áról van adat. 
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.

Folytatás a következő oldalon
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Könyvek száma otthon Gyerekkönyvek száma otthon
1. 0–10 1. 0–10
2. 11–25 2. 11–25
3. 26–100 3. 26–50
4. 101–200 4. 51–100
5. Több mint 200 5. Több mint 100

Tanulást segítő eszközök Szülők legmagasabb iskolai végzettsége
1. Egyik sem 1. Nem járt iskolába, vagy csupán néhány általános iskolai
2. Internetkapcsolat és saját szoba  osztály, vagy a középiskola első két éve
3. Mindkettő 2. Több mint a középiskola első két éve

3. Befejezett középiskola
Szülők munkaerőpiaci helyzete 4. Befejezett érettségire épülő szakképzés
1. Sosem volt fizetett állása, vagy betanított munkás 5. Befejezett főiskola, egyetem vagy annál magasabb
2. Hivatalnok vagy szolgáltatásban, kereskedelemben dolgozó
3. Kisvállalkozó
4. Diplomás szakember

Sok erőforrás Valamennyi erőforrás Kevés erőforrás
11,8 7,5
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A teljesítmény szórásnégyzetének az otthoni erőforrások által megmagyarázott része

Az otthoni erőforrások és a teljesítmény kapcsolatának erőssége nemzetközi átlag feletti

Az otthoni erőforrások és a teljesítmény kapcsolatának erőssége nem különbözik szignifikánsan a nemzetközi átlagtól
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Az otthoni erőforrások hatásának erőssége átlag feletti
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Az otthoni erőforrások hatásának erőssége átlag alatti

A szövegértés-eredmény átlag alatti
Az otthoni erőforrások hatásának erőssége átlag feletti

A szövegértés-eredmény átlag alatti
Az otthoni erőforrások hatásának erőssége átlag alatti
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  7 Lettország
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  2 Svédország
  4 Tajvan

11. ábra Az otthoni erőforrások és a teljesítmény kapcsolatának erőssége
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12. ábra Az otthoni erőforrások teljesítményre gyakorolt hatásának nagysága
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Az otthoni erőforrások teljesítményre gyakorolt hatása nem különbözik szignifikánsan a nemzetközi átlagtól

Az otthoni erőforrások teljesítményre gyakorolt hatása nemzetközi átlag alatti
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A szövegértés-eredmény átlag feletti
Az otthoni erőforrások hatása átlag feletti

A szövegértés-eredmény átlag feletti
Az otthoni erőforrások hatása  átlag alatti

A szövegértés-eredmény átlag alatti
Az otthoni erőforrások hatása átlag feletti

A szövegértés-eredmény átlag alatti
Az otthoni erőforrások hatása átlag alatti
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 6 Ausztria
 5 Ausztrália
 3 Csehország
 17 Dánia
 9 Észak-Írország
 10 Finnország
 18 Hollandia
 7 Írország
 15 Kanada
 8 Lengyelország
 12 Lettország
 1 Litvánia
 4 Németország
 13 Norvégia
 16 Olaszország
 11 Svédország
 2 Szlovénia
 14 Tajvan
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13. ábra A tanulást segítő otthoni erőforrások és a szövegértés-eredmények közötti összefüggés

Forrás: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.
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5. táblázat A szülők olvasási szokásai P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország

Nagyon szeretnek olvasni Szeretnek olvasni Nem szeretnek olvasni
Átlag-

indexérték

Az átlag- 
indexérték 
eltérése 

2011-hez képest
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám

Írország  47 (1,1) 588 (2,9) 40 (1,0) 560 (2,9) 13 (0,7) 544 (5,2) 10,3 (0,05)  –0,4 (0,07) i
Hollandia s 46 (1,5) 566 (2,8) 39 (1,2) 548 (3,1) 16 (0,9) 525 (4,3) 10,0 (0,05) s –0,4 (0,08) i
Málta  45 (0,8) 471 (2,3) 42 (0,9) 451 (2,6) 13 (0,5) 439 (3,9) 10,2 (0,03)  –0,4 (0,05) i
Dánia  44 (1,1) 564 (2,3) 38 (1,0) 542 (2,7) 17 (0,7) 530 (3,6) 10,1 (0,05)  –0,6 (0,06) i
Svédország  44 (1,1) 576 (2,9) 42 (1,1) 551 (3,0) 13 (0,8) 529 (4,4) 10,1 (0,05)  –0,8 (0,07) i
Azerbajdzsán  44 (1,3) 481 (5,1) 46 (1,1) 470 (4,4) 10 (0,9) 453 (6,8) 10,4 (0,06)  0,7 (0,08) h
Norvégia  42 (1,0) 574 (2,6) 44 (0,9) 556 (2,5) 15 (0,9) 532 (3,9) 10,1 (0,05)  – –  
Trinidad és Tobago  41 (1,0) 499 (3,6) 49 (0,9) 478 (4,3) 10 (0,6) 468 (6,1) 10,2 (0,04)  –0,5 (0,06) i
Finnország  41 (1,0) 585 (2,2) 43 (0,9) 563 (2,5) 16 (0,7) 542 (3,4) 10,0 (0,05)  –0,5 (0,07) i
Spanyolország  41 (0,8) 545 (2,1) 43 (0,7) 524 (2,3) 16 (0,7) 512 (2,5) 10,0 (0,04)  0,0 (0,05)  
Izrael  40 (1,1) 554 (3,1) 47 (0,9) 522 (3,2) 13 (0,6) 519 (6,4) 10,0 (0,04) r –0,5 (0,06) i
Ausztria  40 (1,1) 564 (2,3) 42 (0,8) 534 (2,7) 18 (0,8) 516 (3,7) 9,9 (0,05)  –0,4 (0,08) i
Kanada r 40 (0,8) 566 (2,1) 46 (0,7) 540 (2,5) 15 (0,5) 531 (3,3) 10,0 (0,03) r –0,5 (0,05) i
Bulgária  39 (1,4) 587 (3,1) 43 (1,4) 548 (4,2) 19 (1,7) 493 (9,1) 9,8 (0,09)  –0,2 (0,13)  
Magyarország  38 (1,4) 583 (3,0) 45 (1,2) 547 (3,3) 17 (1,0) 516 (4,6) 9,8 (0,06)  –0,1 (0,08)  
Csehország  37 (1,0) 565 (2,4) 45 (0,7) 540 (2,2) 18 (0,8) 514 (4,2) 9,8 (0,05)  –0,2 (0,06) i
Olaszország  37 (1,0) 566 (2,5) 47 (0,9) 546 (2,7) 16 (0,8) 530 (3,8) 9,9 (0,04)  0,1 (0,06)  
Németország r 36 (1,1) 578 (2,7) 44 (0,9) 540 (3,3) 20 (0,9) 509 (5,0) 9,7 (0,05) r –0,4 (0,08) i
Lengyelország  35 (0,8) 581 (2,9) 50 (0,8) 561 (2,3) 14 (0,8) 540 (4,3) 9,9 (0,04)  – –  
Szlovákia  35 (1,0) 566 (2,6) 46 (1,0) 532 (3,2) 19 (1,0) 489 (9,5) 9,6 (0,06)  –0,3 (0,08) i
Portugália  35 (0,9) 546 (3,0) 50 (0,9) 522 (2,4) 15 (0,7) 510 (5,4) 9,8 (0,04)  0,2 (0,05) h
Grúzia  32 (1,0) 512 (2,9) 60 (1,1) 482 (2,9) 8 (0,8) 460 (11,3) 9,9 (0,04)  –0,2 (0,06) i
Belgium (francia)  29 (0,9) 526 (2,8) 48 (0,9) 495 (3,2) 23 (0,8) 473 (3,6) 9,4 (0,04)  –0,4 (0,07) i
Belgium (flamand)  28 (0,8) 546 (2,0) 48 (0,8) 527 (2,1) 24 (0,7) 509 (2,9) 9,3 (0,04)  – –  
Litvánia  27 (1,0) 572 (3,2) 48 (1,3) 546 (3,5) 25 (1,1) 530 (3,9) 9,3 (0,04)  –0,3 (0,06) i
Szlovénia  27 (0,9) 571 (3,0) 58 (1,1) 539 (2,2) 16 (0,7) 517 (3,6) 9,5 (0,03)  –0,3 (0,05) i
Bahrein  26 (0,7) 471 (3,2) 60 (0,9) 444 (2,9) 14 (0,6) 417 (4,3) 9,6 (0,02)  – –  
Kazahsztán  26 (1,1) 545 (3,2) 67 (1,1) 533 (2,9) 7 (0,5) 531 (4,7) 9,9 (0,04)  – –  
Lettország  26 (0,8) 579 (2,6) 52 (0,9) 557 (2,2) 22 (0,8) 541 (3,3) 9,4 (0,04)  – –  
Kuvait  25 (1,0) 425 (6,1) 57 (1,0) 395 (4,5) 18 (0,8) 378 (7,5) 9,5 (0,04)  – –  
Oroszország  25 (0,8) 602 (2,5) 56 (0,8) 578 (2,3) 20 (0,7) 560 (3,6) 9,4 (0,03)  –0,2 (0,05) i
Szingapúr  25 (0,6) 603 (3,3) 57 (0,7) 572 (3,2) 18 (0,6) 561 (4,0) 9,4 (0,02)  –0,3 (0,03) i
Irán  25 (1,1) 459 (4,9) 62 (1,1) 429 (3,5) 14 (1,0) 374 (11,2) 9,5 (0,05)  –0,3 (0,06) i
Dél-afrikai Köztársaság s 24 (0,7) 359 (7,0) 63 (1,1) 322 (5,3) 13 (0,9) 307 (7,0) 9,7 (0,03) s –0,2 (0,05) i
Katar  24 (0,7) 489 (3,3) 62 (0,8) 441 (2,0) 14 (0,4) 428 (4,3) 9,5 (0,02)  –0,2 (0,05) i
Franciaország  22 (0,8) 539 (3,2) 56 (0,8) 513 (2,2) 21 (0,9) 491 (4,0) 9,3 (0,04)  –0,2 (0,06) i
Egyesült Arab Emírségek  22 (0,5) 496 (3,6) 65 (0,5) 445 (3,4) 13 (0,4) 436 (4,5) 9,5 (0,02)  –0,1 (0,03) i
Marokkó  22 (0,9) 397 (4,3) 47 (1,5) 365 (4,4) 31 (1,8) 330 (6,0) 9,0 (0,06)  –0,3 (0,10) i
Chile  21 (0,8) 529 (3,3) 52 (0,9) 491 (2,8) 27 (0,9) 480 (3,7) 9,2 (0,04)  – –  
Omán  21 (0,5) 450 (4,7) 67 (0,6) 418 (3,3) 12 (0,5) 380 (5,3) 9,5 (0,02)  0,0 (0,03)  
Szaúd-Arábia  21 (0,9) 454 (4,7) 62 (1,0) 428 (4,8) 17 (0,8) 414 (6,2) 9,4 (0,04)  –0,2 (0,06) i
Tajvan  19 (0,8) 584 (2,9) 61 (0,7) 556 (2,5) 20 (0,8) 548 (2,8) 9,2 (0,03)  –0,2 (0,05) i
Hongkong  17 (0,8) 580 (3,1) 61 (0,9) 569 (3,2) 22 (0,8) 562 (3,5) 9,1 (0,03)  –0,2 (0,04) i
Makaó-Kína  17 (0,6) 563 (2,4) 62 (0,8) 544 (1,4) 22 (0,6) 538 (2,7) 9,1 (0,02)  – –  
Egyiptom  13 (1,0) 385 (8,1) 54 (1,6) 345 (5,0) 33 (1,8) 286 (8,4) 8,7 (0,07)  – –  
Anglia  – – – – – – – – – – – – – –  – –  
Egyesült Államok  – – – – – – – – – – – – – –  – –  
Észak-Írország x 49 (1,5) 602 (3,9) 36 (1,5) 577 (5,1) 15 (1,0) 568 (6,0) 10,3 (0,07) x –0,4 (0,08) i
Ausztrália x 48 (1,4) 582 (3,5) 40 (1,3) 551 (3,6) 12 (0,9) 535 (5,3) 10,3 (0,06) x –0,4 (0,09) i
Új-Zéland x 47 (1,6) 567 (3,0) 40 (1,5) 524 (4,0) 13 (0,7) 511 (6,2) 10,3 (0,06) x –0,6 (0,07) i
Nemzetközi átlag  32 (0,1) 535 (0,5) 51 (0,1) 508 (0,5) 17 (0,1) 488 (0,8)       

Az index a szülői kérdőívben szereplő, olvasással kapcsolatos nyolc kérdésre adott válaszok, valamint az olvasás gyakoriságára vonatkozó válaszok alapján készült. Legalább 10,5-es 
indexértéket kaptak azok a tanulók, akiknek a szülei nagyon szeretnek olvasni, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a szülei nagyrészt egyetértenek a nyolc állításból 
néggyel, és inkább egyetértenek a másik néggyel, továbbá átlagosan mindennap vagy majdnem mindennap olvasnak a saját örömükre. Legfeljebb 8,1-es indexértéket kaptak azok a tanulók, 
akiknek a szülei nem szeretnek olvasni, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a szülei inkább nem értenek egyet a nyolc állításból néggyel, és inkább egyetértenek a másik 
néggyel, továbbá átlagosan havonta egyszer vagy kétszer olvasnak a saját örömükre. A többi tanuló szülei valamennyire szeretnek olvasni.
Az indexet a PIRLS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 
10-es értékre állították be, ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.

( ) A standard hiba a zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Az összehasonlításhoz nem áll rendelkezésre adat.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat. 
s A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb mint 70%-áról van adat. 
x A tanulók kevesebb mint 50%-áról van adat. 
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.
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Kérjük, jelölje meg, mennyire ért egyet az olvasással kapcsolatos alábbi kijelentésekkel!
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem 
értek egyet

1. Csak akkor olvasok, ha muszáj.*
2. Szeretek másokkal arról beszélgetni, amit olvasok.
3. Szeretem a szabadidőmet olvasással tölteni.
4. Csak akkor olvasok, ha információra van szükségem.*
5. Nálunk otthon az olvasás fontos elfoglaltság.
6. Szeretném, ha több időm jutna olvasásra.
7. Szeretek olvasni.
8. Az olvasás az egyik kedvenc időtöltésem.
* Fordítva kódolva.

10,5 8,1

Szeret Valamennyire 
szeret

Nem szeret

Mindennap 
vagy
szinte 

mindennap

Hetente 
egyszer vagy 

kétszer

Havonta 
egyszer vagy 

kétszer
Soha vagy 
szinte soha

Amikor otthon van, milyen gyakran olvas Ön a saját örömére?

10,5 8,1
Szeret Valamennyire szeret Nem szeret
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6. táblázat A gyermekkel közösen végzett szövegértési, olvasási tevékenységek az általános iskola előtt P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország
Gyakran Néha Soha vagy szinte soha

Átlag-
indexérték

Az átlag- 
indexérték 
eltérése 

2011-hez képest
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Oroszország  65 (1,0) 587 (2,3) 34 (1,0) 569 (3,1) 1 (0,1) ~ ~ 11,3 (0,04)  0,2 (0,07) h
Kazahsztán  65 (1,3) 539 (2,7) 35 (1,3) 531 (3,0) 0 (0,1) ~ ~ 11,2 (0,06)  – –  
Grúzia  56 (1,5) 496 (3,0) 42 (1,4) 482 (3,5) 2 (0,4) ~ ~ 10,8 (0,06)  0,1 (0,09)  
Írország  55 (0,8) 586 (2,4) 45 (0,8) 554 (2,9) 1 (0,2) ~ ~ 10,9 (0,04)  0,1 (0,06)  
Trinidad és Tobago  53 (1,3) 504 (3,5) 46 (1,2) 467 (4,0) 1 (0,2) ~ ~ 10,8 (0,05)  0,2 (0,07) h
Szlovákia  51 (0,9) 548 (3,1) 48 (0,8) 529 (3,7) 1 (0,5) ~ ~ 10,6 (0,05)  0,1 (0,07)  
Lengyelország  51 (0,9) 572 (2,5) 49 (1,0) 558 (2,5) 0 (0,2) ~ ~ 10,7 (0,03)  – –  
Málta  51 (0,9) 473 (2,4) 48 (0,9) 445 (2,3) 1 (0,1) ~ ~ 10,7 (0,03)  0,3 (0,05) h
Izrael  50 (1,1) 546 (2,9) 49 (1,0) 525 (3,2) 1 (0,2) ~ ~ 10,7 (0,05) r 0,0 (0,06)  
Spanyolország  50 (0,7) 542 (2,0) 49 (0,7) 519 (2,0) 1 (0,1) ~ ~ 10,6 (0,03)  0,3 (0,05) h
Kanada r 50 (0,8) 561 (1,9) 49 (0,8) 539 (2,3) 1 (0,2) ~ ~ 10,7 (0,04) r 0,0 (0,05)  
Lettország  50 (0,9) 566 (2,2) 50 (0,9) 552 (2,1) 0 (0,1) ~ ~ 10,7 (0,03)  – –  
Olaszország  49 (1,0) 558 (2,1) 50 (1,0) 544 (2,9) 1 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,04)  0,1 (0,05)  
Szlovénia  48 (1,1) 557 (2,3) 51 (1,1) 532 (2,6) 1 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,04)  0,0 (0,06)  
Csehország  46 (0,8) 552 (2,4) 54 (0,8) 539 (2,3) 1 (0,1) ~ ~ 10,5 (0,03)  0,2 (0,04) h
Chile  45 (0,9) 513 (3,0) 54 (0,9) 483 (2,9) 1 (0,2) ~ ~ 10,4 (0,04)  – –  
Bulgária  43 (1,3) 580 (3,2) 49 (1,3) 545 (4,6) 8 (1,3) 453 (14,6) 10,0 (0,10)  0,3 (0,16)  
Magyarország  42 (1,0) 562 (3,7) 57 (1,0) 553 (2,8) 2 (0,6) ~ ~ 10,3 (0,05)  0,0 (0,07)  
Hollandia s 41 (1,3) 560 (2,7) 58 (1,3) 547 (2,6) 1 (0,2) ~ ~ 10,3 (0,04) s 0,1 (0,05)  
Litvánia  41 (1,0) 560 (3,0) 58 (1,0) 544 (3,0) 1 (0,3) ~ ~ 10,3 (0,04)  0,2 (0,05) h
Németország r 39 (0,9) 561 (2,8) 60 (0,9) 539 (4,0) 1 (0,2) ~ ~ 10,2 (0,04) r 0,0 (0,05)  
Norvégia  38 (0,7) 573 (2,5) 61 (0,7) 552 (2,6) 1 (0,2) ~ ~ 10,1 (0,03)  – –  
Ausztria  38 (0,9) 557 (2,9) 61 (0,8) 534 (2,4) 1 (0,2) ~ ~ 10,1 (0,03)  0,1 (0,05) h
Franciaország  38 (1,0) 523 (3,3) 61 (1,0) 510 (2,4) 2 (0,2) ~ ~ 10,1 (0,04)  0,1 (0,05)  
Portugália  38 (1,0) 542 (2,8) 61 (0,9) 521 (2,5) 1 (0,2) ~ ~ 10,1 (0,04)  0,2 (0,06) h
Dánia  36 (1,0) 564 (2,8) 63 (1,0) 542 (2,3) 1 (0,2) ~ ~ 10,0 (0,04)  0,1 (0,05)  
Svédország  35 (0,9) 575 (2,9) 63 (0,9) 552 (2,7) 2 (0,3) ~ ~ 10,0 (0,03)  0,0 (0,05)  
Dél-afrikai Köztársaság s 34 (1,6) 341 (7,8) 62 (1,4) 327 (5,0) 4 (0,7) 269 (13,0) 9,9 (0,08) s 0,1 (0,10)  
Finnország  32 (0,8) 583 (2,5) 67 (0,8) 562 (1,9) 1 (0,2) ~ ~ 9,9 (0,03)  0,2 (0,04) h
Egyesült Arab Emírségek  31 (0,7) 488 (3,7) 67 (0,6) 442 (3,3) 2 (0,2) ~ ~ 9,8 (0,03)  0,2 (0,04) h
Bahrein  31 (0,6) 476 (3,2) 68 (0,6) 436 (2,5) 1 (0,2) ~ ~ 9,9 (0,02)  – –  
Szingapúr  30 (0,7) 601 (2,9) 66 (0,7) 569 (3,3) 4 (0,2) 542 (7,1) 9,7 (0,03)  0,2 (0,05) h
Belgium (francia)  29 (0,8) 515 (3,0) 69 (0,8) 493 (3,0) 2 (0,3) ~ ~ 9,7 (0,04)  0,0 (0,05)  
Katar  29 (0,6) 483 (2,7) 68 (0,6) 439 (2,1) 3 (0,2) 410 (9,8) 9,7 (0,02)  0,1 (0,05)  
Azerbajdzsán  28 (1,2) 490 (4,8) 67 (1,3) 468 (4,6) 5 (0,9) 447 (8,9) 9,5 (0,07)  0,0 (0,10)  
Kuvait  27 (0,9) 424 (5,7) 70 (0,8) 391 (4,6) 3 (0,3) 357 (13,7) 9,6 (0,03)  – –  
Belgium (flamand)  25 (0,6) 543 (2,8) 72 (0,7) 524 (1,9) 3 (0,3) 499 (7,3) 9,5 (0,03)  – –  
Szaúd-Arábia  24 (0,8) 454 (4,4) 73 (0,8) 426 (4,5) 3 (0,5) 396 (13,6) 9,5 (0,04)  –0,1 (0,07)  
Omán  23 (0,7) 453 (4,3) 74 (0,7) 413 (3,5) 3 (0,2) 341 (6,5) 9,5 (0,03)  0,3 (0,04) h
Egyiptom  21 (1,6) 384 (6,2) 63 (1,5) 331 (5,3) 16 (1,6) 260 (11,2) 8,7 (0,13)  – –  
Irán  20 (1,0) 451 (5,7) 73 (1,2) 430 (3,5) 7 (1,1) 348 (13,8) 9,1 (0,08)  0,3 (0,10) h
Tajvan  17 (0,7) 586 (2,8) 75 (0,7) 556 (2,1) 7 (0,6) 536 (5,2) 9,0 (0,04)  0,3 (0,06) h
Hongkong  13 (0,6) 580 (3,6) 81 (0,7) 568 (3,0) 6 (0,4) 568 (6,0) 8,9 (0,04)  0,2 (0,05) h
Marokkó  12 (0,6) 385 (7,0) 60 (1,3) 371 (3,9) 29 (1,5) 327 (6,3) 7,7 (0,09)  –0,7 (0,16) i
Makaó-Kína  10 (0,4) 560 (3,7) 82 (0,6) 545 (1,2) 9 (0,4) 535 (3,3) 8,5 (0,03)  – –  
Anglia  – – – – – – – – – – – – – –  – –  
Egyesült Államok  – – – – – – – – – – – – – –  – –  
Észak-Írország x 65 (1,5) 597 (3,9) 34 (1,4) 571 (4,0) 0 (0,2) ~ ~ 11,5 (0,06) x 0,3 (0,08) h
Új-Zéland x 57 (1,0) 560 (3,1) 42 (1,0) 521 (3,3) 1 (0,2) ~ ~ 11,1 (0,05) x 0,1 (0,07)  
Ausztrália x 57 (1,4) 572 (3,9) 43 (1,4) 553 (3,3) 1 (0,2) ~ ~ 11,0 (0,07) x 0,2 (0,09)  
Nemzetközi átlag  39 (0,1) 529 (0,5) 58 (0,1) 505 (0,5) 3 (0,1) 419 (2,6)       

Az indexet a gyermekkel közösen végzett tevékenységek gyakorisága alapján alakították ki. A szüleikkel közös tevékenységeket gyakran végző tanulók legalább 10,7-es indexértéket 
kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a szülei a vizsgált kilenc tevékenységből átlagosan ötöt gyakran és négyet néha végeztek közösen a gyermekükkel. A szüleikkel 
közös tevékenységeket soha vagy szinte soha nem végző tanulók legfeljebb 6,2-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a szülei a vizsgált kilenc 
tevékenységből átlagosan ötöt soha vagy szinte soha és négyet néha végeztek közösen a gyermekükkel. A többi tanuló néha végzett közösen tevékenységeket a szüleivel az általános iskola 
megkezdése előtt.
Az indexet a PIRLS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját 
a 10-es értékre állították be, ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.

( ) A standard hiba a zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Az összehasonlításhoz nem áll rendelkezésre adat.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat. 
s A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb mint 70%-áról van adat. 
x A tanulók kevesebb mint 50%-áról van adat. 
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.
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Mielőtt gyermeke elkezdte az általános iskolát, milyen gyakran végezte vele  
Ön vagy valaki más otthon a következő tevékenységeket?

Gyakran Néha Soha vagy 
szinte soha

1. Könyvet olvastak.
2. Meséltek neki.
3. Énekeltek.
4. Ábécés játékokkal játszottak (pl. betűkockákkal).
5. Olyan dolgokról, eseményekről beszélgettek, amelyek Önnel történtek korábban.
6. Arról beszélgettek, amiket Ön olvasott.
7. Szójátékokat játszottak.
8. Betűket vagy szavakat írtak.
9. Feliratokat vagy címkéket olvastak fel.

10,7 6,2

Gyakran Néha Soha vagy 
szinte soha
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7. táblázat Bölcsődébe, óvodába járás P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország

Járt bölcsődébe, óvodába Nem járt bölcsődébe, 
óvodába3 vagy több évig 2 évig Legfeljebb 1 évig

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Dánia  96 (0,4) 552 (2,1) 3 (0,3) 521 (9,0) 1 (0,2) ~ ~ 1 (0,2) ~ ~
Magyarország  93 (0,8) 558 (2,8) 4 (0,6) 535 (8,0) 2 (0,2) ~ ~ 1 (0,3) ~ ~
Belgium (francia)  93 (0,4) 502 (2,6) 5 (0,4) 480 (6,1) 2 (0,3) ~ ~ 0 (0,0) ~ ~
Svédország  91 (0,6) 563 (2,3) 3 (0,3) 542 (7,9) 3 (0,4) 528 (7,4) 2 (0,3) ~ ~
Belgium (flamand)  89 (0,7) 532 (1,7) 5 (0,5) 506 (6,8) 3 (0,3) 508 (5,8) 3 (0,4) 488 (5,3)
Olaszország  87 (0,8) 555 (2,2) 8 (0,6) 528 (5,4) 3 (0,4) 531 (8,1) 3 (0,3) 530 (9,4)
Hollandia s 84 (1,2) 555 (2,2) 11 (1,0) 538 (6,2) 3 (0,5) 538 (9,5) 2 (0,4) ~ ~
Hongkong  84 (0,7) 570 (2,8) 3 (0,3) 574 (6,3) 7 (0,5) 568 (5,7) 5 (0,5) 566 (5,7)
Izrael  83 (0,9) 549 (2,6) 10 (0,7) 477 (5,6) 4 (0,4) 477 (10,1) 3 (0,3) 456 (14,0)
Lettország  83 (0,9) 562 (1,7) 10 (0,8) 540 (4,5) 5 (0,4) 541 (6,2) 1 (0,2) ~ ~
Norvégia  82 (0,9) 565 (2,2) 5 (0,4) 530 (6,6) 10 (0,7) 549 (4,5) 3 (0,3) 537 (8,9)
Szlovénia  81 (1,1) 549 (2,1) 9 (0,7) 524 (6,5) 5 (0,4) 525 (6,6) 5 (0,5) 512 (10,6)
Szingapúr  81 (0,6) 586 (2,9) 12 (0,4) 549 (5,0) 4 (0,2) 541 (6,8) 4 (0,3) 521 (8,0)
Franciaország  80 (0,8) 519 (2,5) 6 (0,5) 509 (5,7) 6 (0,4) 490 (5,1) 8 (0,5) 494 (5,6)
Csehország  80 (1,0) 549 (2,0) 13 (0,7) 542 (4,0) 5 (0,4) 523 (8,8) 3 (0,5) 481 (16,6)
Ausztria  79 (1,1) 548 (2,2) 14 (0,8) 533 (3,6) 5 (0,4) 524 (6,2) 2 (0,3) ~ ~
Bulgária  79 (1,7) 564 (3,9) 8 (0,6) 527 (8,8) 10 (1,1) 511 (9,1) 3 (0,6) 489 (14,5)
Makaó-Kína  77 (0,7) 547 (1,3) 7 (0,3) 547 (4,4) 12 (0,5) 541 (2,9) 5 (0,3) 533 (5,2)
Szlovákia  76 (1,5) 550 (2,4) 11 (0,8) 517 (7,0) 9 (0,8) 507 (8,4) 5 (1,0) 415 (27,8)
Oroszország  75 (1,1) 586 (1,9) 7 (0,5) 581 (4,6) 5 (0,3) 573 (5,6) 13 (0,9) 553 (5,3)
Portugália  73 (1,0) 532 (2,5) 15 (0,8) 527 (3,8) 6 (0,5) 525 (5,6) 5 (0,4) 503 (5,6)
Litvánia  69 (1,3) 558 (2,4) 7 (0,5) 546 (8,1) 16 (0,8) 520 (5,5) 9 (0,7) 534 (8,5)
Finnország  68 (1,1) 569 (1,9) 12 (0,6) 565 (3,7) 18 (1,0) 571 (3,4) 1 (0,2) ~ ~
Lengyelország  65 (1,5) 572 (2,3) 19 (0,8) 556 (3,5) 16 (1,2) 546 (4,1) 0 (0,1) ~ ~
Németország r 64 (1,1) 555 (2,7) 9 (0,6) 542 (5,5) 17 (0,9) 541 (6,3) 10 (0,7) 520 (6,4)
Spanyolország  60 (0,8) 538 (1,6) 17 (0,6) 528 (2,5) 13 (0,5) 519 (3,5) 10 (0,5) 513 (3,6)
Grúzia  56 (1,4) 496 (3,1) 20 (0,9) 492 (4,6) 9 (0,7) 488 (6,7) 16 (1,4) 468 (6,5)
Chile  53 (1,3) 499 (2,9) 28 (0,9) 495 (3,4) 12 (0,7) 486 (5,7) 6 (0,6) 493 (7,0)
Tajvan  53 (1,0) 564 (2,2) 35 (0,8) 561 (2,4) 8 (0,5) 549 (5,1) 4 (0,3) 523 (7,1)
Dél-afrikai Köztársaság s 47 (1,4) 337 (6,8) 16 (0,9) 337 (8,2) 22 (0,8) 319 (5,5) 15 (0,9) 311 (4,8)
Kanada r 43 (0,8) 558 (2,0) 25 (0,7) 550 (2,6) 15 (0,5) 542 (2,9) 16 (0,6) 534 (2,6)
Kazahsztán  38 (1,7) 550 (3,1) 14 (0,8) 533 (3,2) 22 (1,5) 533 (3,9) 26 (1,6) 522 (3,7)
Bahrein  32 (0,8) 455 (3,5) 32 (0,8) 451 (3,0) 17 (0,7) 451 (5,8) 20 (0,8) 431 (3,9)
Írország  31 (0,8) 578 (3,0) 40 (1,1) 573 (3,1) 24 (1,0) 565 (3,4) 4 (0,4) 543 (7,9)
Egyiptom  31 (2,1) 359 (6,2) 26 (1,8) 355 (6,7) 10 (1,0) 312 (9,3) 33 (2,3) 290 (9,6)
Málta  28 (0,8) 464 (3,5) 59 (0,8) 462 (2,1) 9 (0,5) 445 (4,9) 5 (0,4) 442 (7,0)
Trinidad és Tobago r 27 (1,0) 479 (4,6) 55 (1,2) 494 (3,6) 11 (0,9) 482 (7,8) 6 (0,5) 466 (8,4)
Marokkó  27 (1,2) 397 (3,4) 22 (1,1) 385 (4,8) 16 (0,9) 352 (5,3) 35 (1,7) 324 (6,5)
Katar r 25 (0,4) 461 (2,3) 33 (0,6) 464 (2,7) 22 (0,7) 459 (3,6) 20 (0,4) 413 (3,6)
Kuvait r 20 (1,1) 409 (5,2) 39 (1,2) 396 (5,2) 18 (1,1) 412 (8,4) 22 (1,4) 390 (6,1)
Azerbajdzsán  20 (1,2) 490 (5,0) 10 (0,7) 493 (5,7) 16 (0,8) 480 (6,3) 55 (1,8) 462 (5,5)
Egyesült Arab Emírségek  18 (0,4) 483 (4,2) 42 (1,0) 450 (3,5) 21 (0,7) 463 (4,3) 19 (0,9) 434 (4,0)
Omán  14 (0,5) 443 (6,0) 31 (0,8) 442 (3,9) 28 (0,8) 420 (4,2) 28 (0,8) 385 (3,7)
Irán  12 (0,7) 469 (5,9) 16 (0,8) 454 (5,8) 49 (1,6) 429 (4,5) 22 (1,1) 387 (6,4)
Szaúd-Arábia  6 (0,5) 453 (8,9) 15 (1,1) 454 (5,7) 35 (1,2) 434 (4,6) 45 (1,6) 422 (5,7)
Anglia  – – – – – – – – – – – – – – – –
Észak-Írország  – – – – – – – – – – – – – – – –
Egyesült Államok  – – – – – – – – – – – – – – – –
Új-Zéland x 60 (1,3) 549 (2,9) 31 (1,1) 544 (3,3) 6 (0,7) 525 (7,7) 3 (0,4) 507 (13,7)
Ausztrália x 41 (1,2) 565 (4,3) 33 (0,9) 568 (3,6) 22 (1,3) 565 (4,9) 5 (0,5) 525 (10,9)
Nemzetközi átlag  59 (0,2) 520 (0,5) 18 (0,1) 507 (0,8) 12 (0,1) 498 (0,9) 11 (0,1) 472 (1,5)

A szülők válaszai alapján.

( ) A standard hiba a zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Az összehasonlításhoz nem áll rendelkezésre adat.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat. 
s A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb mint 70%-áról van adat. 
x A tanulók kevesebb mint 50%-áról van adat. 
Forrás: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.
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8. táblázat Milyen mértékben volt képes a tanuló olvasási feladatok megoldására  
az általános iskola megkezdése előtt P IRLS2016

S z ö v e g é r t é s4

Ország
Nagymértékben Közepes mértékben Kismértékben

Átlag-
indexérték

Az átlag- 
indexérték 
eltérése 

2011-hez képest
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Írország  61 (1,1) 590 (2,2) 29 (0,9) 548 (3,2) 10 (0,6) 519 (5,7) 12,0 (0,04)  – –  
Bahrein  53 (0,8) 477 (2,1) 31 (0,6) 432 (3,5) 16 (0,6) 383 (5,1) 11,5 (0,03)  – –  
Trinidad és Tobago  52 (1,1) 513 (3,3) 38 (1,0) 465 (3,7) 10 (0,7) 432 (7,3) 11,6 (0,04)  0,3 (0,05) h
Szingapúr  50 (1,2) 608 (2,8) 38 (0,8) 561 (3,0) 12 (0,7) 503 (5,1) 11,6 (0,05)  0,5 (0,06) h
Spanyolország  48 (1,0) 551 (1,5) 35 (0,9) 519 (2,5) 17 (0,7) 496 (3,6) 11,3 (0,04)  0,4 (0,06) h
Katar  45 (0,7) 478 (2,3) 36 (0,7) 444 (2,7) 19 (0,5) 402 (4,4) 11,2 (0,02)  0,2 (0,04) h
Egyesült Arab Emírségek  44 (0,7) 492 (3,5) 36 (0,5) 451 (3,4) 20 (0,6) 388 (3,5) 11,1 (0,03)  0,5 (0,04) h
Kuvait r 43 (1,3) 432 (3,7) 34 (0,9) 393 (4,7) 23 (1,1) 352 (7,2) 10,9 (0,05)  – –  
Izrael  42 (1,0) 539 (3,2) 31 (0,8) 531 (3,1) 26 (0,9) 535 (3,9) 10,9 (0,05) r 0,0 (0,07)  
Omán  42 (0,7) 459 (3,7) 39 (0,5) 409 (3,4) 20 (0,6) 358 (4,3) 11,0 (0,03)  0,2 (0,05) h
Lengyelország  41 (1,1) 587 (2,5) 35 (1,0) 558 (2,7) 24 (0,8) 540 (3,0) 10,9 (0,04)  – –  
Lettország  41 (1,1) 581 (1,9) 41 (0,9) 553 (1,9) 18 (0,8) 522 (3,5) 11,1 (0,04)  – –  
Szaúd-Arábia  37 (1,2) 453 (4,2) 36 (0,9) 426 (4,9) 27 (1,3) 414 (7,8) 10,7 (0,06)  0,0 (0,11)  
Dél-afrikai Köztársaság s 35 (1,0) 349 (6,5) 39 (0,8) 335 (6,1) 25 (1,3) 297 (7,0) 10,8 (0,06) s 0,5 (0,07) h
Kanada r 34 (0,7) 576 (2,0) 38 (0,7) 546 (2,1) 28 (0,7) 522 (3,0) 10,7 (0,03)  – –  
Makaó-Kína  33 (0,6) 570 (1,9) 52 (0,7) 539 (1,6) 15 (0,6) 513 (2,8) 11,0 (0,02)  – –  
Egyiptom  33 (1,8) 392 (5,0) 35 (1,3) 332 (5,3) 32 (2,0) 267 (9,4) 10,4 (0,10)  – –  
Tajvan  33 (0,7) 586 (2,3) 52 (0,8) 555 (2,1) 16 (0,7) 520 (4,0) 11,0 (0,03)  0,4 (0,04) h
Finnország  31 (0,8) 602 (2,4) 25 (0,9) 569 (3,0) 44 (0,9) 546 (2,2) 10,3 (0,03)  0,1 (0,06)  
Kazahsztán  31 (1,2) 553 (3,2) 47 (1,1) 532 (2,7) 22 (1,0) 523 (3,3) 10,8 (0,05)  – –  
Svédország  29 (0,9) 591 (2,8) 37 (1,1) 561 (2,8) 34 (1,2) 532 (2,9) 10,4 (0,04)  0,1 (0,06)  
Chile  28 (0,8) 529 (3,6) 35 (0,8) 497 (3,3) 37 (0,9) 472 (2,7) 10,3 (0,04)  – –  
Marokkó  28 (1,1) 417 (3,9) 32 (1,0) 362 (4,4) 40 (1,6) 321 (4,9) 9,8 (0,11)  –0,4 (0,15)  
Dánia  27 (0,9) 579 (3,1) 42 (1,1) 550 (2,6) 31 (1,1) 524 (3,0) 10,5 (0,04)  0,2 (0,05) h
Hongkong  27 (1,2) 591 (3,1) 57 (1,0) 572 (2,4) 16 (0,9) 524 (4,8) 10,9 (0,05)  –0,1 (0,06)  
Litvánia  26 (0,7) 591 (2,9) 44 (1,0) 551 (3,4) 30 (0,9) 512 (3,2) 10,5 (0,03)  0,4 (0,05) h
Bulgária  25 (1,0) 591 (3,8) 34 (1,3) 567 (4,1) 40 (1,8) 518 (6,1) 9,9 (0,10)  0,1 (0,15)  
Málta  24 (0,8) 490 (2,6) 37 (0,9) 466 (2,8) 39 (1,0) 433 (2,3) 10,1 (0,04)  0,1 (0,05)  
Irán  24 (1,2) 453 (5,2) 31 (1,1) 433 (4,6) 46 (1,9) 415 (4,9) 9,7 (0,11)  0,0 (0,12)  
Azerbajdzsán  23 (0,9) 495 (4,0) 33 (0,7) 479 (5,3) 44 (1,2) 460 (5,0) 9,8 (0,07)  0,3 (0,11)  
Grúzia  23 (1,1) 506 (3,7) 31 (0,9) 497 (3,4) 46 (1,4) 479 (3,4) 9,7 (0,08)  0,1 (0,09)  
Oroszország  23 (0,8) 613 (2,6) 39 (0,9) 587 (2,3) 39 (1,1) 556 (3,1) 10,1 (0,05)  0,3 (0,08) h
Csehország  22 (0,7) 567 (3,5) 34 (0,9) 542 (2,8) 44 (0,9) 537 (2,4) 9,9 (0,04)  0,2 (0,05) h
Franciaország  20 (0,7) 532 (2,9) 42 (1,0) 517 (2,8) 38 (1,1) 501 (3,1) 10,1 (0,04)  –0,1 (0,05)  
Szlovénia  14 (0,7) 585 (3,1) 25 (0,8) 556 (3,0) 61 (1,0) 530 (2,9) 9,1 (0,05)  –0,2 (0,06) i
Hollandia s 13 (0,8) 576 (4,4) 36 (1,2) 556 (3,1) 51 (1,4) 544 (2,4) 9,5 (0,05) s 0,3 (0,07) h
Olaszország  13 (0,7) 565 (3,6) 32 (0,9) 554 (3,3) 55 (0,8) 546 (2,5) 9,4 (0,04)  0,1 (0,05)  
Portugália  13 (0,6) 548 (3,0) 36 (0,9) 531 (2,7) 51 (0,9) 522 (2,9) 9,6 (0,04)  0,2 (0,06) h
Ausztria  13 (0,7) 549 (4,2) 26 (0,7) 535 (3,6) 62 (0,9) 545 (2,0) 9,2 (0,04)  0,1 (0,05)  
Norvégia  12 (0,6) 594 (3,8) 24 (0,8) 569 (3,1) 64 (0,8) 550 (2,3) 9,1 (0,03)  – –  
Magyarország  11 (0,5) 578 (6,1) 19 (0,7) 561 (4,5) 70 (1,0) 551 (2,8) 8,6 (0,06)  –0,2 (0,07) i
Belgium (flamand)  10 (0,6) 527 (4,7) 29 (0,9) 522 (2,6) 61 (1,2) 531 (1,7) 9,0 (0,05)  – –  
Belgium (francia)  10 (0,6) 513 (4,2) 30 (0,8) 501 (3,5) 60 (1,0) 496 (2,8) 9,3 (0,04)  –0,1 (0,05)  
Németország r 8 (0,6) 571 (5,6) 25 (0,9) 549 (4,1) 67 (1,0) 545 (3,5) 9,0 (0,04) r –0,2 (0,05) i
Szlovákia  8 (0,6) 542 (9,0) 19 (0,6) 551 (3,4) 73 (0,7) 532 (3,8) 8,6 (0,04)  0,1 (0,06)  
Anglia  – – – – – – – – – – – – – –  – –  
Észak-Írország  – – – – – – – – – – – – – –  – –  
Egyesült Államok  – – – – – – – – – – – – – –  – –  
Új-Zéland x 24 (1,1) 562 (5,2) 45 (1,2) 542 (4,0) 31 (1,1) 531 (3,7) 10,4 (0,05) x 0,6 (0,07) h
Ausztrália x 19 (1,0) 594 (5,5) 36 (1,2) 565 (4,0) 45 (1,1) 551 (3,6) 9,9 (0,04) x 0,2 (0,06) h
Nemzetközi átlag  29 (0,1) 537 (0,6) 35 (0,1) 510 (0,5) 36 (0,2) 485 (0,6)       

Az indexet annak alapján alakították ki, hogy a szülők szerint gyermekük milyen mértékben volt képes a felsorolt hat olvasási feladat elvégzésére. Azok a tanulók, akik nagymértékben 
képesek voltak az olvasási feladatok elvégzésére, legalább 11,6-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik a vizsgált hat tevékenységből hármat 
nagymértékben, hármat közepes mértékben voltak képesek elvégezni. Azok a tanulók, akik kismértékben voltak képesek az olvasási feladatok elvégzésére, legfeljebb 9,5-es indexértéket 
kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik a vizsgált hat tevékenységből hármat kismértékben, hármat közepes mértékben voltak képesek elvégezni. A többi tanulót 
abba a csoportba sorolták, ahol a tanulók közepes mértékben voltak képesek az olvasási feladatokat elvégezni az általános iskola megkezdése előtt. 
Az indexet a PIRLS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála 
középpontját a 10-es értékre állították be, ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.

( ) A standard hiba a zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Az összehasonlításhoz nem áll rendelkezésre adat.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat. 
s A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb mint 70%-áról van adat. 
x A tanulók kevesebb mint 50%-áról van adat. 
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.

Folytatás a következő oldalon
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Mennyire volt képes a gyermeke az alábbiakra, amikor elkezdte az általános iskolát?
Nagyon Közepesen Nem nagyon Egyáltalán nem

1. Az ábécé legtöbb betűjének felismerése.
2. Néhány szó kiolvasása.
3. Mondatok kiolvasása.
4. Egy történet elolvasása.
5. Az ábécé betűinek leírása.
6. Néhány szó leírása.

11,6 9,5

Nagy- 
mértékben

Közepes 
mértékben

Kis- 
mértékben

9. táblázat A magyar tanulók átlageredménye régiók szerint az eddigi PIRLS-vizsgálatokban P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Régió

2016 2011 2006 2001
Tanulók 
aránya

Átlag-
eredmény

Tanulók 
aránya

Átlag-
eredmény

Tanulók 
aránya

Átlag-
eredmény

Tanulók 
aránya

Átlag-
eredmény

% (S.H.) Átlag (S.H.) % (S.H.) Átlag (S.H.) % (S.H.) Átlag (S.H.) % (S.H.) Átlag (S.H.)
Budapest 22 (3,1) 583 (5,8) 15 (0,8) i    560 (5,4) 13 (0,9) 576 (4,8) 14 (0,7) 568 (4,8)
Közép-Dunántúl 9 (2,4) 565 (7,0) 12 (2,0) 551 (5,1) 10 (2,4) 560 (9,4) 10 (1,8) 549 (6,8)
Nyugat-Dunántúl 11 (2,7) 564 (6,6) 9 (1,2) 555 (7,7) 11 (2,3) 562 (8,7) 10 (1,6) 552 (8,0)
Közép-Magyarország 15 (2,9) 562 (7,0) 12 (1,6) 555 (6,9) 12 (1,9) 566 (6,4) 11 (0,7) i    540 (6,5)
Dél-Alföld 10 (2,5) 545 (4,6) 15 (1,3) 536 (5,6) 12 (1,8) 539 (7,4) 14 (1,6) 540 (7,5)
Dél-Dunántúl 8 (2,1) 544 (10,3) 9 (1,7) 542 (9,6) 12 (2,5) 560 (9,4) 11 (1,6) 533 (9,0)
Észak-Alföld 18 (2,9) 529 (10,1) 17 (1,2) 512 (9,3) 17 (2,5) h   562 (8,7) 16 (1,5) 534 (6,5)
Észak-Magyarország 7 (1,9) 504 (17,2) 11 (1,1) 512 (10,5) 12 (1,4) h   542 (6,9) 14 (2,3) 533 (8,6)

h Az eredmény szignifikánsan magasabb a 2016-os eredménynél.
i Az eredmény szignifikánsan alacsonyabb a 2016-os eredménynél.

10. táblázat A magyar tanulók átlageredménye településtípusok szerint az eddigi PIRLS-vizsgálatokban P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Településtípus

2016 2011 2006 2001
Tanulók 
aránya

Átlag-
eredmény

Tanulók 
aránya

Átlag-
eredmény

Tanulók 
aránya

Átlag-
eredmény

Tanulók 
aránya

Átlag-
eredmény

% (S.H.) Átlag (S.H.) % (S.H.) Átlag (S.H.) % (S.H.) Átlag (S.H.) % (S.H.) Átlag (S.H.)
Község 24 (1,0) 513 (6,9) 30 (1,0) 511 (6,5) 33 (1,3) h   532 (4,6) 34 (1,0) 524 (3)
Város 38 (1,0) 559 (3,6) 33 (0,9) i    539 (4) 35 (1,4) 554 (4,9) 32 (1,4) i    543 (4,9)
Megyeszékhely 15 (2,8) 566 (5,5) 22 (0,9) 565 (5) 19 (1,4) 559 (8,9) 20 (1,3) 559 (5,5)
Budapest 22 (3,1) 583 (5,8) 15 (0,8) i    560 (5,4) 13 (0,9) 576 (4,8) 14 (0,7) 568 (4,8)

h Az eredmény szignifikánsan magasabb a 2016-os eredménynél.
i Az eredmény szignifikánsan alacsonyabb a 2016-os eredménynél.

14. ábra A magyar tanulók átlageredménye településtípusok szerint az eddigi PIRLS-vizsgálatokban
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11. táblázat Az iskola összetétele a tanulók családi háttere alapján P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország

Jó anyagi hátterű iskolák 
(a tanulók több mint 25%-a jó anyagi 

feltételekkel rendelkező és nem 
több mint 25%-a hátrányos anyagi 

helyzetű családból származik)

Se nem jó, se nem hátrányos 
anyagi hátterű iskolák

Hátrányos anyagi hátterű iskolák 
(a tanulók több mint 25%-a hátrányos 

anyagi helyzetű és nem több mint 
25%-a jó anyagi feltételekkel rendel-

kező családból származik)
Tanulók aránya 

(%) Átlag pontszám Tanulók aránya 
(%) Átlag pontszám Tanulók aránya 

(%) Átlag pontszám
Anglia  38 (3,6) 575 (3,5) 30 (3,9) 563 (3,3) 32 (3,7) 539 (3,5)
Ausztrália  35 (3,2) 570 (4,6) 38 (3,3) 545 (3,2) 26 (2,9) 509 (4,3)
Ausztria  29 (4,0) 558 (3,5) 45 (3,9) 545 (2,3) 25 (3,6) 512 (5,7)
Azerbajdzsán r 11 (2,1) 502 (13,6) 23 (4,0) 469 (8,5) 66 (4,1) 471 (4,9)
Bahrein  31 (1,6) 473 (5,5) 36 (3,0) 446 (3,4) 33 (3,0) 419 (5,4)
Belgium (flamand)  67 (4,0) 535 (2,0) 23 (3,6) 515 (4,2) 10 (2,7) 487 (6,1)
Belgium (francia)  56 (3,6) 515 (3,2) 24 (3,8) 493 (4,5) 21 (3,0) 461 (5,4)
Bulgária  15 (3,5) 585 (7,9) 51 (4,3) 565 (5,4) 34 (3,6) 520 (7,9)
Chile  18 (2,3) 546 (3,1) 9 (2,7) 500 (9,3) 74 (3,1) 481 (3,5)
Csehország  42 (3,7) 554 (2,6) 51 (4,1) 540 (2,5) 7 (1,9) 506 (15,8)
Dánia  63 (4,1) 554 (2,9) 29 (3,8) 538 (4,0) 7 (2,1) 538 (5,7)
Dél-afrikai Köztársaság r 9 (2,0) 428 (23,1) 16 (3,0) 310 (17,3) 75 (3,7) 309 (4,8)
Egyesült Államok  15 (3,0) 588 (4,3) 21 (3,7) 566 (5,4) 63 (4,0) 532 (3,7)
Egyesült Arab Emírségek r 50 (2,2) 473 (6,2) 25 (1,9) 453 (6,5) 25 (2,0) 409 (6,5)
Egyiptom  25 (3,7) 375 (14,6) 16 (3,6) 344 (14,9) 59 (4,7) 306 (7,4)
Észak-Írország s 36 (5,2) 583 (4,3) 34 (5,8) 562 (5,1) 30 (3,9) 547 (5,0)
Finnország  42 (3,7) 570 (3,0) 49 (4,1) 567 (2,9) 9 (1,8) 544 (8,0)
Franciaország  41 (4,5) 524 (3,4) 30 (4,1) 517 (4,4) 29 (3,3) 489 (3,9)
Grúzia  23 (3,5) 507 (5,6) 31 (3,7) 484 (5,5) 46 (3,9) 486 (4,7)
Hollandia r 55 (4,9) 555 (2,4) 33 (4,8) 543 (3,3) 12 (3,1) 515 (7,2)
Hongkong  32 (3,8) 570 (4,6) 28 (4,2) 573 (5,1) 39 (3,4) 571 (5,1)
Irán  28 (3,9) 462 (6,8) 18 (3,0) 457 (8,1) 55 (4,2) 400 (7,0)
Írország  43 (4,5) 582 (3,5) 32 (4,4) 570 (3,5) 25 (3,6) 534 (4,0)
Izrael  30 (3,0) 561 (5,1) 33 (3,8) 549 (6,8) 36 (3,1) 489 (5,4)
Kanada  42 (2,7) 556 (2,2) 38 (2,3) 546 (2,9) 21 (2,1) 513 (4,5)
Katar r 70 (0,4) 449 (2,4) 22 (0,4) 450 (3,8) 8 (0,2) 422 (11,9)
Kazahsztán  70 (3,8) 542 (3,3) 24 (3,5) 517 (5,6) 6 (2,0) 524 (7,2)
Kuvait r 39 (4,1) 408 (8,4) 27 (4,0) 382 (10,4) 34 (4,5) 385 (11,7)
Lengyelország  19 (3,9) 572 (6,3) 60 (4,7) 566 (2,6) 21 (3,2) 545 (5,6)
Lettország  21 (3,7) 562 (4,7) 69 (4,4) 560 (2,3) 10 (2,4) 533 (7,8)
Litvánia  65 (3,4) 560 (2,8) 23 (3,3) 539 (5,3) 13 (2,6) 503 (8,7)
Magyarország  34 (3,6) 579 (4,9) 29 (4,2) 562 (4,1) 37 (3,5) 522 (5,2)
Makaó-Kína  37 (0,1) 541 (2,1) 26 (0,1) 548 (1,9) 36 (0,1) 549 (2,0)
Málta  39 (0,1) 441 (2,6) 58 (0,1) 461 (2,1) 3 (0,1) 415 (8,2)
Marokkó r 8 (1,9) 434 (14,1) 8 (1,7) 404 (13,2) 84 (1,9) 343 (5,0)
Németország  22 (3,1) 560 (4,3) 48 (4,1) 547 (3,9) 30 (3,6) 504 (9,1)
Norvégia  54 (4,7) 563 (3,2) 38 (4,3) 555 (2,9) 8 (2,2) 546 (6,8)
Olaszország  32 (4,2) 555 (4,2) 50 (4,6) 547 (3,2) 18 (3,1) 539 (6,1)
Omán  44 (3,1) 430 (5,6) 39 (3,1) 413 (5,2) 18 (2,7) 402 (5,4)
Oroszország  71 (3,3) 585 (2,9) 24 (3,2) 578 (5,7) 5 (1,4) 558 (9,4)
Portugália  14 (2,4) 543 (5,3) 45 (4,7) 529 (4,2) 42 (4,8) 521 (3,2)
Spanyolország  54 (3,0) 535 (1,9) 31 (2,7) 520 (4,3) 15 (2,1) 511 (5,1)
Svédország  78 (3,9) 562 (2,8) 18 (3,5) 539 (4,0) 4 (1,4) 508 (18,7)
Szaúd-Arábia r 43 (3,7) 437 (8,8) 29 (3,8) 424 (9,0) 28 (4,1) 424 (10,6)
Szingapúr  42 (0,0) 597 (4,8) 44 (0,0) 568 (4,9) 13 (0,0) 536 (10,4)
Szlovákia  37 (3,6) 551 (3,7) 51 (4,1) 542 (3,6) 11 (2,7) 449 (16,7)
Szlovénia  35 (4,6) 546 (3,8) 38 (4,2) 543 (3,4) 27 (4,8) 537 (4,5)
Tajvan  23 (3,4) 575 (3,8) 62 (4,3) 558 (2,3) 15 (2,9) 536 (3,9)
Trinidad és Tobago r 25 (3,7) 526 (6,8) 21 (3,8) 493 (8,6) 54 (4,5) 463 (5,7)
Új-Zéland r 40 (3,4) 551 (2,9) 31 (3,6) 527 (6,0) 29 (3,0) 484 (7,5)
Nemzetközi átlag  38 (0,5) 530 (0,9) 33 (0,5) 513 (0,9) 29 (0,4) 487 (1,1)

( ) A standard hiba a zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat. 
s A tanulók legalább 50%-áról, de kevesebb mint 70%-áról van adat. 
Forrás: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.

Az iskola tanulóinak megközelítőleg hány százaléka rendelkezik az alábbi háttérrel?
0–10% között 11–25% között 26–50% között Több mint 50%

1. Gazdaságilag hátrányos helyzetű családból származik.
2. Jó anyagi feltételekkel rendelkező családból származik.
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12. táblázat Mennyire ösztönzi az iskola a tanulók teljesítményét az igazgatók szerint? P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország
Nagyon erősen ösztönzi Erősen ösztönzi Közepesen ösztönzi

Átlag-
indexértékTanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Egyesült Arab Emírségek  28 (1,9) 504 (7,3) 50 (2,5) 437 (4,2) 22 (1,8) 412 (6,8) 11,3 (0,07)
Katar  25 (0,3) 468 (2,4) 62 (0,3) 439 (2,6) 13 (0,2) 405 (3,9) 11,6 (0,01)
Anglia  24 (3,3) 572 (4,4) 62 (4,1) 559 (3,0) 15 (2,5) 535 (4,9) 11,3 (0,15)
Észak-Írország r 23 (3,7) 571 (5,3) 67 (4,8) 565 (3,5) 9 (3,1) 547 (12,4) 11,7 (0,17)
Írország  23 (3,0) 580 (3,6) 66 (4,0) 569 (2,9) 12 (2,9) 527 (5,9) 11,4 (0,17)
Bahrein  19 (1,7) 488 (5,1) 55 (2,8) 447 (3,1) 26 (2,5) 414 (5,5) 10,8 (0,11)
Új-Zéland  17 (3,1) 547 (5,1) 66 (3,9) 528 (3,2) 17 (2,8) 491 (9,5) 11,2 (0,14)
Szaúd-Arábia  16 (2,7) 468 (8,9) 54 (3,9) 438 (5,9) 30 (3,2) 397 (8,6) 10,5 (0,17)
Svédország  15 (3,5) 571 (5,1) 47 (4,1) 561 (3,8) 38 (4,0) 541 (3,2) 10,3 (0,20)
Ausztrália  14 (2,3) 567 (6,0) 49 (3,8) 556 (3,8) 36 (2,9) 519 (4,4) 10,4 (0,15)
Omán  14 (1,9) 444 (9,6) 69 (2,6) 421 (3,7) 17 (2,1) 388 (8,5) 10,9 (0,10)
Irán  13 (2,7) 458 (11,4) 58 (3,8) 435 (4,6) 29 (3,3) 400 (10,8) 10,4 (0,18)
Szingapúr  12 (0,0) 615 (8,8) 59 (0,0) 576 (3,7) 30 (0,0) 560 (6,7) 10,4 (0,00)
Kuvait  11 (2,3) 433 (12,7) 54 (3,7) 409 (6,2) 35 (3,3) 359 (6,5) 10,2 (0,16)
Egyesült Államok  11 (1,9) 574 (8,4) 52 (4,2) 555 (4,4) 36 (4,1) 533 (5,1) 10,1 (0,17)
Kazahsztán  11 (2,4) 537 (8,8) 76 (3,2) 538 (3,0) 14 (2,7) 524 (8,2) 11,0 (0,14)
Izrael  10 (2,5) 536 (12,6) 70 (3,9) 538 (4,0) 20 (3,5) 499 (9,5) 10,6 (0,14)
Málta  9 (0,1) 462 (5,1) 61 (0,1) 453 (2,1) 30 (0,1) 447 (2,6) 10,4 (0,01)
Litvánia  8 (2,2) 584 (3,8) 70 (3,7) 552 (3,1) 21 (3,1) 522 (6,7) 10,5 (0,12)
Tajvan  8 (2,1) 575 (5,7) 69 (4,0) 561 (2,1) 24 (3,4) 546 (4,5) 10,6 (0,14)
Kanada  8 (1,0) 564 (4,8) 63 (2,9) 551 (2,5) 30 (2,7) 523 (3,1) 10,3 (0,09)
Ausztria  7 (1,9) 569 (6,1) 66 (3,9) 547 (2,5) 28 (3,8) 519 (5,1) 10,3 (0,12)
Dánia  6 (1,8) 568 (6,2) 50 (3,6) 551 (3,2) 43 (3,7) 539 (3,2) 9,8 (0,13)
Spanyolország  6 (1,1) 557 (4,8) 61 (2,6) 531 (1,6) 33 (2,2) 516 (3,8) 10,1 (0,08)
Lengyelország  6 (2,0) 583 (15,0) 58 (4,2) 570 (2,6) 36 (3,7) 554 (3,9) 9,9 (0,12)
Dél-afrikai Köztársaság r 5 (1,8) 396 (26,6) 37 (3,7) 311 (8,4) 58 (3,7) 319 (6,0) 9,2 (0,17)
Egyiptom  5 (1,7) 378 (9,7) 50 (4,2) 344 (10,0) 45 (4,2) 310 (8,1) 9,5 (0,18)
Finnország  4 (1,7) 592 (8,2) 69 (4,2) 566 (2,4) 26 (3,9) 562 (4,4) 10,2 (0,13)
Franciaország  4 (1,7) 523 (12,3) 61 (4,0) 513 (3,0) 35 (3,5) 508 (4,9) 10,0 (0,13)
Bulgária  4 (1,7) 596 (11,7) 49 (4,3) 572 (4,3) 47 (4,1) 526 (6,4) 9,5 (0,14)
Azerbajdzsán  4 (1,7) 461 (36,1) 48 (4,0) 481 (7,0) 48 (4,1) 464 (5,5) 9,5 (0,15)
Magyarország  3 (1,6) 621 (6,7) 44 (3,9) 564 (5,1) 53 (3,6) 540 (3,9) 9,2 (0,11)
Lettország  3 (1,4) 548 (11,9) 64 (4,1) 565 (2,3) 33 (4,0) 546 (3,3) 10,0 (0,11)
Portugália  3 (1,3) 562 (6,9) 48 (3,8) 534 (3,8) 49 (3,6) 520 (3,3) 9,3 (0,10)
Chile  3 (1,2) 529 (17,0) 26 (3,9) 515 (6,1) 71 (3,9) 485 (3,3) 8,0 (0,19)
Szlovénia  2 (1,6) ~ ~ 44 (4,5) 547 (3,7) 53 (4,5) 538 (2,4) 9,4 (0,13)
Olaszország  2 (0,8) ~ ~ 39 (3,9) 552 (3,5) 58 (3,8) 547 (3,0) 9,1 (0,11)
Oroszország  2 (1,0) ~ ~ 48 (3,8) 594 (3,8) 49 (3,6) 568 (3,9) 9,5 (0,10)
Hongkong  2 (1,2) ~ ~ 56 (4,0) 571 (3,7) 42 (3,9) 566 (4,7) 9,6 (0,11)
Marokkó  2 (1,0) ~ ~ 17 (1,9) 429 (7,0) 81 (2,0) 341 (4,3) 8,0 (0,11)
Trinidad és Tobago  2 (1,4) ~ ~ 32 (3,9) 513 (5,4) 66 (3,9) 469 (4,2) 8,7 (0,15)
Norvégia  2 (1,1) ~ ~ 56 (4,5) 566 (2,8) 42 (4,4) 548 (3,2) 9,6 (0,14)
Grúzia  2 (1,0) ~ ~ 46 (3,6) 492 (4,6) 52 (3,6) 485 (3,5) 9,4 (0,11)
Hollandia  2 (1,2) ~ ~ 46 (4,6) 552 (2,9) 52 (4,6) 540 (2,7) 9,3 (0,12)
Belgium (flamand)  2 (0,9) ~ ~ 62 (3,8) 532 (2,5) 36 (3,7) 515 (3,7) 9,7 (0,11)
Németország  2 (1,1) ~ ~ 62 (3,5) 552 (3,0) 37 (3,3) 509 (7,9) 9,7 (0,09)
Belgium (francia)  1 (0,8) ~ ~ 51 (4,3) 512 (3,1) 48 (4,1) 483 (3,9) 9,3 (0,11)
Csehország  1 (0,9) ~ ~ 35 (3,8) 550 (3,2) 64 (3,9) 540 (2,7) 8,9 (0,12)
Szlovákia  1 (0,7) ~ ~ 33 (3,7) 556 (4,4) 66 (3,8) 524 (4,7) 8,9 (0,09)
Makaó-Kína  0 (0,0) ~ ~ 63 (0,1) 553 (1,3) 37 (0,1) 533 (1,6) 9,6 (0,00)
Nemzetközi átlag  8 (0,3) 531 (1,9) 54 (0,5) 518 (0,6) 38 (0,5) 494 (0,8)  

Az index az iskolaigazgatók tizenkét állításra vonatkozó értékelése alapján készült, amelyek arról szóltak, hogy az iskola mennyire ösztönzi a tanulók teljesítményét. Azok a tanulók, akiknek az 
igazgatója úgy ítélte meg, hogy az iskola nagyon erősen ösztönzi a tanulók teljesítményét, legalább 12,9-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanára 
a tizenkét tevékenységből átlagosan hatot nagyon magasnak, további hatot magasnak értékelt. Azok a tanulók, akiknek az igazgatója szerint az iskola közepesen ösztönzi a teljesítményt, 
legfeljebb 9,2-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanára a tizenkét tevékenységből átlagosan hatot közepesnek és további hatot magasnak értékelt. 
A többi tanuló iskolája erősen ösztönzi a tanulók teljesítményét.
Az indexet a PIRLS 2016 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2016-ban. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját 
a 10-es értékre állították be, ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.

( ) A standard hiba a zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat. 
Forrás: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.

Folytatás a következő oldalon
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Hogyan jellemezné az alábbiakat az Önök iskolájában?
Nagyon 
magas Magas Közepes Alacsony Nagyon

alacsony
 1. Annak mértéke, hogy a tanárok mennyire értik az iskola tantervi céljait.
 2. A tanárok sikeressége az iskola tantervi céljainak megvalósításában.
 3. A tanárok elvárásai a tanulók teljesítményét illetően.
 4. A tanárok milyen mértékben tudják motiválni a tanulókat.
 5. Az iskolavezetés (beleértve a tanári munkaközösségek vezetőit) és a tanárok közötti együttműködés 

 a tanítás megtervezésében.
 6. A szülők részvétele az iskolai tevékenységekben.
 7. A szülők elkötelezettsége annak biztosítására, hogy a tanulók készek legyenek tanulni.
 8. A szülők elvárása a tanulók teljesítményével kapcsolatban.
 9. A szülők támogatása a tanulók teljesítményére vonatkozóan.
10. A tanulók vágya, hogy jól szerepeljenek az iskolában.
11. A tanulók képessége, hogy teljesítsék az iskola tanulmányi céljait.
12. A tanulók tisztelete a kiválóan tanuló osztálytársaik iránt.

12,9 9,2

Nagyon 
magas

Közepes Nagyon 
alacsony
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13. táblázat Milyen mértékben befolyásolja az iskolai oktatást  
az olvasástanításhoz szükséges erőforrások hiánya vagy elégtelensége? P IRLS2016

S z ö v e g é r t é s4

Ország

Nem 
befolyásolja

Kismértékben 
befolyásolja

Nagymértékben 
befolyásolja Átlag-

indexérték

Az átlag- 
indexérték 
eltérése 

2011-hez képest
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Ausztrália  64 (3,4) 552 (3,1) 35 (3,3) 530 (4,7) 2 (0,9) ~ ~ 11,5 (0,15)  0,3 (0,21)  
Szingapúr  63 (0,0) 574 (4,0) 32 (0,0) 575 (6,1) 6 (0,0) 601 (11,8) 11,2 (0,00)  0,8 (0,00) h
Szlovénia  62 (4,6) 545 (2,7) 38 (4,6) 539 (3,3) 0 (0,0) ~ ~ 11,3 (0,14)  –0,4 (0,18)  
Hollandia  62 (4,4) 547 (2,4) 38 (4,4) 544 (4,6) 0 (0,0) ~ ~ 11,3 (0,10) r 0,3 (0,15)  
Svédország  55 (4,3) 560 (3,5) 44 (4,3) 549 (3,1) 0 (0,5) ~ ~ 11,3 (0,16)  0,6 (0,22)  
Kanada  55 (2,5) 545 (2,4) 44 (2,5) 542 (3,1) 2 (0,7) ~ ~ 11,0 (0,08)  0,2 (0,12)  
Bulgária  54 (3,7) 559 (5,7) 45 (3,6) 541 (6,8) 1 (0,7) ~ ~ 11,1 (0,12)  0,1 (0,18)  
Új-Zéland  54 (3,7) 530 (4,2) 45 (3,7) 522 (5,3) 2 (1,0) ~ ~ 10,9 (0,12)  –0,3 (0,18)  
Lengyelország  53 (4,3) 568 (2,9) 47 (4,3) 561 (3,4) 0 (0,0) ~ ~ 11,0 (0,14)  – –  
Egyesült Államok  52 (4,0) 555 (4,0) 46 (4,1) 540 (5,3) 2 (1,0) ~ ~ 11,0 (0,16)  –0,2 (0,20)  
Csehország  51 (3,4) 543 (2,5) 48 (3,4) 544 (3,5) 1 (0,6) ~ ~ 11,0 (0,10)  0,4 (0,16) h
Anglia  51 (4,1) 561 (2,9) 49 (4,1) 557 (3,2) 0 (0,0) ~ ~ 10,9 (0,12)  0,0 (0,22)  
Dánia  47 (4,2) 550 (3,3) 53 (4,1) 545 (2,9) 0 (0,5) ~ ~ 10,9 (0,12)  0,0 (0,17)  
Észak-Írország r 44 (5,6) 564 (4,3) 54 (5,6) 564 (3,9) 2 (1,3) ~ ~ 10,6 (0,16) r 0,0 (0,24)  
Norvégia  42 (4,5) 566 (3,1) 57 (4,5) 554 (2,9) 0 (0,3) ~ ~ 10,7 (0,10)  – –  
Németország  40 (3,7) 547 (3,4) 59 (3,8) 530 (5,6) 1 (0,6) ~ ~ 10,5 (0,10)  0,0 (0,14)  
Szlovákia  40 (3,8) 535 (4,3) 59 (3,7) 534 (5,0) 1 (0,7) ~ ~ 10,4 (0,10)  0,5 (0,14) h
Bahrein  38 (3,0) 463 (4,8) 48 (3,1) 432 (3,8) 14 (2,1) 449 (7,0) 10,0 (0,15)  – –  
Spanyolország  36 (2,9) 537 (2,5) 62 (3,0) 524 (2,1) 2 (0,8) ~ ~ 10,5 (0,09)  –0,2 (0,17)  
Finnország  36 (4,0) 567 (3,8) 62 (4,1) 566 (2,5) 2 (1,2) ~ ~ 10,5 (0,12)  0,2 (0,20)  
Ausztria  36 (4,1) 548 (3,5) 64 (4,0) 536 (3,1) 0 (0,5) ~ ~ 10,6 (0,11)  –0,2 (0,17)  
Lettország  35 (4,3) 554 (3,5) 58 (4,2) 560 (2,5) 7 (2,0) 554 (10,8) 10,0 (0,16)  – –  
Írország  34 (4,0) 570 (3,1) 66 (4,0) 565 (3,2) 0 (0,0) ~ ~ 10,3 (0,14)  –0,2 (0,20)  
Chile  34 (4,6) 508 (5,2) 62 (4,8) 485 (3,8) 4 (1,9) 505 (8,5) 10,1 (0,16)  – –  
Egyesült Arab Emírségek  31 (1,8) 495 (5,7) 53 (2,4) 426 (4,1) 16 (1,7) 448 (9,4) 9,7 (0,10) r 0,1 (0,14)  
Katar  31 (0,4) 480 (3,8) 34 (0,3) 435 (2,8) 35 (0,3) 416 (2,8) 8,7 (0,02)  –0,4 (0,26)  
Oroszország  30 (3,4) 585 (5,0) 65 (3,6) 579 (3,1) 4 (1,4) 576 (15,2) 10,1 (0,14)  0,2 (0,21)  
Litvánia  30 (3,8) 554 (4,8) 68 (3,9) 546 (3,7) 2 (1,3) ~ ~ 10,0 (0,11)  –0,2 (0,15)  
Belgium (flamand)  30 (3,9) 530 (4,3) 70 (3,9) 524 (2,7) 0 (0,2) ~ ~ 10,3 (0,11)  – –  
Grúzia  29 (3,3) 500 (5,0) 70 (3,2) 485 (3,8) 1 (0,6) ~ ~ 10,2 (0,11)  –0,4 (0,19)  
Kazahsztán  27 (4,2) 543 (5,0) 51 (4,2) 531 (4,3) 22 (3,5) 541 (5,2) 9,4 (0,22)  – –  
Izrael  26 (3,7) 559 (4,6) 60 (4,3) 530 (5,1) 14 (2,7) 481 (10,6) 9,4 (0,16)  –0,2 (0,23)  
Málta  24 (0,1) 454 (3,3) 72 (0,1) 451 (1,9) 5 (0,1) 464 (4,3) 9,7 (0,00)  –0,6 (0,01) i
Omán  21 (2,3) 439 (5,3) 62 (2,9) 413 (4,3) 17 (2,3) 414 (7,1) 9,1 (0,12) r 0,7 (0,15) h
Belgium (francia)  20 (3,3) 500 (4,9) 80 (3,3) 498 (3,3) 0 (0,0) ~ ~ 10,0 (0,09)  0,2 (0,14)  
Portugália  20 (3,6) 537 (7,4) 78 (4,0) 526 (2,3) 2 (1,9) ~ ~ 9,7 (0,11)  0,0 (0,19)  
Tajvan  17 (3,3) 562 (4,2) 69 (4,1) 559 (2,3) 14 (2,9) 553 (5,3) 8,9 (0,14)  0,4 (0,21)  
Franciaország  17 (3,3) 520 (5,3) 83 (3,3) 510 (2,8) 0 (0,0) ~ ~ 9,7 (0,10)  –0,2 (0,15)  
Magyarország  15 (3,1) 551 (10,5) 82 (3,5) 553 (3,0) 4 (1,6) 560 (19,2) 9,6 (0,13)  –0,9 (0,21) i
Olaszország  11 (2,2) 553 (8,3) 88 (2,1) 548 (2,4) 1 (0,9) ~ ~ 9,5 (0,09)  –0,2 (0,13)  
Egyiptom  10 (2,1) 366 (22,5) 81 (3,2) 329 (6,0) 9 (2,6) 308 (22,0) 9,0 (0,15)  – –  
Azerbajdzsán  8 (2,7) 439 (27,2) 84 (3,3) 471 (3,9) 7 (2,2) 514 (14,5) 8,8 (0,16)  0,5 (0,20)  
Marokkó  8 (2,3) 326 (12,8) 84 (3,1) 360 (4,1) 8 (2,3) 358 (23,8) 8,9 (0,13)  –0,7 (0,17) i
Irán  7 (1,7) 482 (10,0) 78 (2,8) 425 (5,0) 15 (2,5) 414 (10,3) 8,7 (0,11)  0,3 (0,16)  
Trinidad és Tobago  6 (2,2) 517 (21,1) 88 (3,1) 482 (4,1) 6 (2,2) 483 (13,1) 8,7 (0,12)  0,2 (0,16)  
Dél-afrikai Köztársaság r 6 (1,6) 410 (24,4) 89 (2,2) 314 (4,4) 4 (1,5) 302 (31,9) 9,1 (0,10) r 0,0 (0,14)  
Kuvait  4 (1,5) 444 (34,0) 59 (4,8) 388 (6,6) 37 (4,7) 400 (7,4) 7,6 (0,16)  – –  
Makaó-Kína  4 (0,0) 521 (3,9) 89 (0,1) 546 (1,1) 7 (0,1) 553 (4,3) 8,4 (0,00)  – –  
Szaúd-Arábia  2 (0,8) ~ ~ 77 (2,6) 426 (4,5) 21 (2,5) 446 (10,5) 8,1 (0,10)  –0,8 (0,21) i
Hongkong  1 (0,8) ~ ~ 88 (2,5) 571 (2,9) 12 (2,4) 559 (6,8) 8,2 (0,08)  0,2 (0,11)  
Nemzetközi átlag  31 (0,5) 521 (1,4) 62 (0,5) 507 (0,6) 6 (0,2) 474 (2,8)       

Az indexet az iskolaigazgatók tizenkét iskolai és osztálytermi erőforrás elérhetőségére vonatkozó válaszai alapján alakították ki. Azok a tanulók, akik olyan iskolába járnak, ahol az 
oktatást nem befolyásolják az erőforrásokban mutatkozó hiányok, legalább 10,8-es indexértéket kaptak, ami azt jelenti, hogy az igazgatók szerint a tizenkét erőforrásból hat egyáltalán 
nem, a másik hat erőforrás pedig kismértékben befolyásolja a tanítást. Azok a tanulók, akik olyan iskolába járnak, ahol az oktatást nagymértékben befolyásolják az erőforráshiányok, 
legfeljebb 7,1-es indexértéket kaptak, ami azt jelenti, hogy az igazgatók szerint a tizenkét erőforrásból hat nagymértékben, a másik hat erőforrás pedig valamennyire befolyásolja a 
tanítást. A többi tanulót abba a csoportba sorolták, ahol az erőforrások elégtelensége vagy hiánya kismértékben befolyásolja az oktatást.
Az indexet a PIRLS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála 
középpontját a 10-es értékre állították be, ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.

( ) A standard hiba a zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Az összehasonlításhoz nem áll rendelkezésre adat.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat. 
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.

Folytatás a következő oldalon
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Milyen mértékben befolyásolja az iskolában folyó oktatást az alábbi területeken  
mutatkozó hiány vagy elégtelenség?

Egyáltalán nem Kicsit Valamennyire Nagyon
A. Az iskola erőforrásai
1. Oktatási anyagok (pl. tankönyvek)
2. Eszközkészletek (pl. papír, ceruza)
3. Iskolaépület és -udvar 
4. Fűtő-, hűtő-berendezés és világítás
5. Oktatási helyiségek (pl. tantermek)
6. Műszaki személyzet 
7. Audiovizuális eszközök az oktatáshoz (pl. interaktív táblák, digitális írásvetítők)
8. Számítógépes eszközök a tanításhoz és a tanuláshoz (pl. számítógépek, táblagépek, 
    amelyeket a diákok használhatnak) 
9. Erőforrások fogyatékos tanulók részére

B. Az olvasástanításhoz szükséges erőforrások
1. Olvasástanításért felelős tanítók
2. Számítógépszoftverek/-alkalmazások az olvasástanításhoz
3. Könyvtári könyvek (pl. könyvek, e-könyvek, magazinok)
4. Olvasástanításhoz szükséges segédanyagok (pl. olvasókönyvek, szövegkönyvek)

Egyáltalán 
nem 
befolyásolja

Valamennyire befolyásolja Nagy
mértékben 

befolyásolja
10,8 7,1
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14. táblázat Milyen mértékben korlátozzák a tanítást a szükségletekben mutatkozó hiányok? P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország
Nagyon kis mértékben Valamennyire Nagymértékben

Átlag-
indexértékTanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Olaszország  63 (3,9) 550 (3,1) 37 (3,9) 546 (3,8) 0 (0,0) ~ ~ 11,3 (0,12)
Hollandia  57 (4,2) 551 (2,2) 41 (4,2) 540 (2,8) 2 (0,7) ~ ~ 11,0 (0,16)
Szlovákia  57 (3,6) 548 (3,1) 42 (3,8) 521 (5,3) 1 (0,4) ~ ~ 11,3 (0,13)
Csehország  56 (3,1) 549 (2,4) 44 (3,1) 536 (3,9) 0 (0,0) ~ ~ 11,0 (0,09)
Kazahsztán  55 (3,0) 530 (3,7) 43 (3,2) 543 (4,6) 3 (1,1) 558 (9,1) 10,9 (0,15)
Belgium (flamand)  53 (3,9) 535 (2,2) 47 (3,8) 514 (3,2) 1 (0,4) ~ ~ 10,8 (0,13)
Finnország  50 (3,6) 572 (2,3) 50 (3,6) 560 (2,5) 0 (0,1) ~ ~ 10,9 (0,12)
Norvégia  48 (4,4) 569 (2,7) 52 (4,4) 549 (2,8) 0 (0,0) ~ ~ 10,6 (0,16)
Lengyelország  47 (3,7) 573 (3,3) 52 (3,8) 557 (2,8) 1 (0,5) ~ ~ 10,7 (0,13)
Írország  47 (3,6) 579 (3,0) 52 (3,6) 557 (3,2) 1 (0,8) ~ ~ 10,6 (0,14)
Észak-Írország  45 (4,5) 575 (4,1) 54 (4,6) 556 (3,3) 1 (1,0) ~ ~ 10,7 (0,19)
Azerbajdzsán  44 (3,3) 475 (5,8) 55 (3,3) 471 (6,6) 0 (0,3) ~ ~ 10,6 (0,10)
Spanyolország  43 (3,1) 537 (2,0) 54 (3,0) 521 (2,6) 3 (0,8) 524 (5,9) 10,4 (0,11)
Makaó-Kína  43 (0,1) 554 (1,4) 55 (0,1) 540 (1,5) 2 (0,0) ~ ~ 10,4 (0,00)
Németország  42 (3,3) 557 (3,0) 57 (3,4) 521 (5,3) 2 (1,0) ~ ~ 10,2 (0,14)
Ausztria  41 (3,7) 551 (2,9) 57 (3,6) 535 (3,2) 2 (0,9) ~ ~ 10,3 (0,16)
Svédország  40 (4,2) 562 (3,0) 59 (4,3) 551 (3,6) 1 (0,7) ~ ~ 10,5 (0,15)
Szingapúr  38 (2,7) 610 (4,7) 59 (2,8) 555 (4,0) 3 (0,8) 563 (21,8) 10,2 (0,12)
Bulgária  38 (4,0) 575 (5,7) 60 (4,0) 538 (5,2) 1 (0,9) ~ ~ 10,4 (0,13)
Anglia  38 (3,5) 572 (3,1) 61 (3,7) 550 (2,8) 1 (0,9) ~ ~ 10,3 (0,12)
Új-Zéland r 37 (2,8) 551 (3,1) 61 (2,7) 516 (3,4) 3 (0,9) 489 (23,3) 10,1 (0,09)
Hongkong  36 (4,6) 579 (5,3) 63 (4,7) 562 (3,2) 1 (0,8) ~ ~ 10,2 (0,12)
Izrael  35 (3,3) 556 (6,0) 50 (3,9) 525 (4,6) 14 (2,8) 486 (10,9) 9,5 (0,18)
Magyarország  35 (4,1) 574 (4,9) 64 (4,2) 545 (4,0) 2 (1,1) ~ ~ 10,1 (0,18)
Grúzia  34 (3,6) 496 (5,0) 61 (3,7) 484 (3,7) 6 (1,7) 495 (12,3) 9,9 (0,15)
Egyesült Arab Emírségek  34 (2,1) 498 (6,1) 63 (2,1) 435 (4,4) 3 (0,8) 382 (12,3) 9,9 (0,08)
Málta  33 (0,1) 469 (2,3) 57 (0,1) 444 (2,6) 10 (0,1) 450 (4,2) 9,6 (0,01)
Dánia  32 (3,4) 553 (3,4) 66 (3,6) 546 (2,7) 2 (1,0) ~ ~ 10,1 (0,16)
Ausztrália  31 (3,5) 571 (4,8) 65 (3,6) 533 (3,2) 4 (1,2) 531 (9,7) 9,9 (0,15)
Lettország  30 (3,5) 560 (3,2) 64 (3,6) 555 (2,4) 6 (1,6) 577 (4,9) 9,8 (0,14)
Portugália  28 (2,7) 538 (5,7) 68 (2,6) 524 (2,2) 4 (1,2) 528 (12,0) 9,8 (0,12)
Franciaország  27 (3,2) 529 (3,5) 66 (3,6) 505 (2,9) 6 (1,9) 506 (9,6) 9,4 (0,14)
Katar  27 (2,1) 479 (5,9) 70 (2,3) 430 (2,9) 3 (0,7) 411 (17,8) 9,8 (0,07)
Bahrein  25 (3,8) 470 (7,2) 72 (4,1) 440 (3,7) 3 (1,4) 432 (21,9) 9,5 (0,10)
Belgium (francia)  24 (3,5) 516 (4,6) 73 (3,5) 494 (3,3) 3 (0,8) 454 (9,2) 9,7 (0,11)
Szaúd-Arábia  24 (3,7) 465 (8,3) 76 (3,7) 420 (4,7) 0 (0,0) ~ ~ 9,6 (0,13)
Tajvan  24 (3,6) 558 (3,6) 76 (3,6) 559 (2,5) 1 (0,6) ~ ~ 9,9 (0,10)
Litvánia  21 (3,1) 557 (4,8) 69 (3,8) 547 (3,5) 9 (2,2) 534 (12,2) 9,2 (0,13)
Omán  21 (2,4) 436 (7,0) 64 (3,1) 415 (4,4) 15 (2,4) 410 (7,9) 8,8 (0,13)
Trinidad és Tobago  20 (2,7) 524 (7,3) 76 (2,9) 469 (4,1) 3 (1,5) 475 (24,0) 9,6 (0,15)
Kanada  20 (2,1) 561 (3,9) 76 (2,3) 540 (2,2) 4 (0,8) 515 (8,8) 9,3 (0,09)
Irán  19 (2,9) 441 (9,5) 75 (3,2) 423 (5,6) 6 (1,6) 442 (14,7) 9,1 (0,13)
Oroszország  19 (2,5) 590 (6,2) 65 (3,0) 583 (2,8) 17 (2,5) 563 (5,9) 8,6 (0,15)
Egyesült Államok  19 (3,0) 581 (4,8) 76 (3,4) 545 (3,4) 5 (1,8) 506 (12,3) 9,3 (0,13)
Kuvait  17 (3,8) 414 (16,5) 80 (4,9) 388 (6,6) 3 (3,0) 440 (88,4) 9,4 (0,17)
Szlovénia  15 (2,9) 543 (3,6) 73 (3,6) 542 (2,5) 12 (2,5) 545 (6,1) 8,8 (0,16)
Chile  13 (2,8) 537 (5,7) 79 (3,7) 494 (3,3) 8 (2,8) 461 (13,4) 8,7 (0,16)
Dél-afrikai Köztársaság  13 (2,4) 342 (17,4) 83 (2,9) 318 (5,8) 4 (1,4) 309 (16,5) 9,0 (0,10)
Marokkó  12 (2,0) 419 (12,8) 82 (2,3) 350 (4,4) 6 (1,2) 332 (9,0) 8,8 (0,09)
Egyiptom  9 (2,1) 384 (16,0) 85 (2,4) 326 (6,3) 6 (1,6) 323 (26,8) 8,7 (0,12)
Nemzetközi átlag  34 (0,5) 528 (0,9) 63 (0,5) 504 (0,5) 4 (0,2) 473 (4,1)  

Az indexet a tanárok hét tanítást-tanulást korlátozó tényezővel kapcsolatos válaszai alapján alakították ki. Azok a tanulók, akik olyan iskolába járnak, ahol az oktatást nagyon kis mértékben 
korlátozzák az alapvető szükségletekben mutatkozó hiányok, legalább 11,0-es indexértéket kaptak, ami azt jelenti, hogy a tanárok szerint a hét tényezőből négy egyáltalán nem, a másik három 
valamennyire korlátozza a tanítást. Azok a tanulók, akik olyan iskolába járnak, ahol az oktatást nagymértékben korlátozzák az alapvető szükségletekben mutatkozó hiányok, legfeljebb 6,2-es 
indexértéket kaptak, ami azt jelenti, hogy a tanárok szerint a hét tényezőből négy nagyon, a másik három valamennyire korlátozza a tanítást. A többi tanulót abba a csoportba sorolták, ahol az 
alapvető szükségletekben mutatkozó hiányok valamennyire korlátozzák az oktatást.
Az indexet a PIRLS 2016 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2016-ban. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját a 
10-es értékre állították be, ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.

( ) A standard hiba a zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat. 
Forrás: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.

Folytatás a következő oldalon
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Véleménye szerint milyen mértékben korlátozzák Önt az alábbiak  
az osztály tanítása során?

Egyáltalán nem Valamennyire Nagyon
1. A tanulók nem rendelkeznek a szükséges előzetes ismeretekkel vagy készségekkel.
2. A tanulók alapvető táplálkozási hiányosságoktól szenvednek.
3. A tanulók kialvatlanságtól szenvednek.
4. Hiányzó tanulók.
5. Fegyelmezetlen, rendbontó tanulók.
6. Közönyös tanulók.
7. Mentálisan, érzelmileg vagy pszichikailag sérült tanulók.

11,0 6,2

Nagyon kis 
mértékben

Valamennyire Nagy 
mértékben
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15. táblázat Milyen gyakran érkeznek a tanulók fáradtan vagy éhesen az iskolába? P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország

A tanuló fáradt A tanuló éhes

Soha Néha Mindennap vagy 
szinte mindennap Soha Néha Mindennap vagy 

szinte mindennap
Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag-
pont-
szám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag-
pont-
szám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag-
pont-
szám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag-
pont-
szám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag-
pont-
szám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag-
pont-
szám

Anglia  11 (0,6) 554 (4,6) 53 (0,9) 570 (2,3) 36 (0,9) 546 (2,6) 31 (0,8) 579 (2,6) 44 (0,8) 562 (2,3) 25 (0,8) 534 (2,9)
Ausztrália  13 (0,6) 539 (5,4) 56 (1,0) 553 (2,7) 31 (0,9) 534 (3,3) 28 (1,0) 563 (3,7) 45 (0,8) 550 (2,7) 27 (0,9) 522 (3,5)
Ausztria  10 (0,6) 533 (4,7) 51 (0,9) 547 (2,8) 39 (1,0) 536 (2,8) 31 (0,9) 556 (3,0) 44 (0,8) 542 (2,6) 25 (0,8) 523 (3,4)
Azerbajdzsán  36 (1,6) 489 (3,7) 44 (1,2) 477 (4,6) 20 (1,1) 445 (7,1) 37 (1,2) 489 (4,2) 39 (1,1) 478 (4,3) 24 (1,3) 460 (5,2)
Bahrein  22 (1,3) 456 (5,0) 41 (1,0) 455 (3,0) 37 (1,1) 436 (3,1) 25 (1,0) 475 (3,7) 36 (0,9) 454 (3,0) 39 (1,2) 430 (2,8)
Belgium (flamand)  15 (0,7) 523 (3,7) 60 (1,0) 529 (2,0) 24 (0,8) 517 (3,0) 40 (1,1) 535 (2,2) 40 (0,8) 524 (2,3) 19 (0,7) 509 (3,4)
Bulgária  17 (1,2) 535 (7,8) 51 (1,4) 563 (4,4) 33 (1,5) 545 (4,8) 38 (1,9) 568 (4,5) 36 (1,1) 556 (4,8) 26 (1,5) 531 (5,5)
Chile  20 (1,0) 488 (3,8) 46 (1,1) 506 (2,8) 34 (0,9) 485 (3,5) 24 (0,7) 514 (3,5) 43 (0,9) 497 (3,1) 33 (0,9) 484 (3,4)
Csehország  10 (0,5) 543 (4,8) 47 (0,9) 552 (2,3) 43 (0,8) 534 (2,4) 39 (0,8) 560 (2,5) 38 (0,8) 545 (2,7) 23 (0,7) 518 (3,5)
Dánia  7 (0,6) 542 (6,0) 55 (1,1) 553 (2,3) 38 (1,3) 542 (3,1) 35 (1,0) 564 (2,8) 45 (0,9) 544 (2,6) 20 (0,8) 528 (3,8)
Dél-afrikai Köztársaság  36 (1,0) 321 (3,5) 31 (0,9) 352 (5,6) 33 (0,8) 304 (6,4) 33 (1,1) 331 (4,9) 33 (0,8) 344 (4,6) 34 (0,9) 308 (4,9)
Egyesült Államok  9 (0,6) 540 (5,8) 44 (1,0) 560 (3,5) 47 (1,0) 544 (3,4) 21 (0,9) 573 (3,8) 43 (0,8) 556 (3,5) 36 (0,9) 536 (3,6)
Egyesült Arab Emírségek  24 (0,7) 460 (3,9) 46 (0,7) 462 (3,8) 31 (0,8) 435 (4,1) 25 (0,7) 479 (3,8) 41 (0,6) 461 (3,8) 34 (0,7) 428 (4,1)
Egyiptom  29 (1,7) 337 (8,1) 54 (1,8) 340 (6,1) 17 (1,3) 307 (7,8) 23 (1,7) 342 (6,8) 36 (1,9) 345 (7,6) 41 (2,4) 321 (6,5)
Észak-Írország  9 (0,5) 555 (5,3) 51 (1,2) 578 (2,6) 40 (1,3) 553 (2,9) 32 (1,2) 584 (3,2) 43 (0,9) 571 (2,5) 25 (1,1) 533 (3,3)
Finnország  6 (0,4) 567 (5,6) 63 (0,9) 573 (2,0) 31 (1,0) 552 (2,8) 23 (0,7) 581 (2,8) 55 (0,9) 571 (2,1) 22 (0,7) 541 (3,1)
Franciaország  15 (0,9) 497 (4,1) 52 (1,1) 515 (2,5) 33 (1,4) 513 (3,1) 28 (1,0) 516 (3,4) 40 (1,0) 518 (2,7) 32 (1,2) 500 (2,8)
Grúzia  22 (1,3) 502 (4,6) 51 (1,3) 493 (3,0) 27 (1,2) 475 (4,5) 23 (1,3) 505 (4,8) 42 (1,4) 492 (3,3) 35 (1,3) 484 (4,0)
Hollandia  11 (0,6) 541 (5,0) 63 (1,1) 548 (1,8) 27 (1,0) 540 (2,8) 40 (1,1) 556 (2,1) 44 (0,9) 542 (2,2) 17 (0,8) 528 (3,5)
Hongkong  21 (0,9) 573 (4,1) 53 (0,9) 571 (2,8) 25 (0,9) 562 (4,0) 31 (1,0) 573 (3,3) 47 (1,1) 569 (3,1) 22 (0,9) 564 (4,0)
Irán 39 (1,7) 421 (6,4) 42 (1,5) 444 (5,2) 19 (0,9) 413 (5,9) 35 (1,2) 440 (6,0) 42 (1,5) 432 (6,4) 23 (1,2) 412 (5,8)
Írország  12 (0,8) 560 (5,5) 55 (1,1) 577 (2,4) 33 (1,2) 554 (3,2) 41 (1,2) 584 (2,7) 42 (1,0) 565 (3,3) 17 (0,7) 543 (4,2)
Izrael  14 (0,7) 514 (4,3) 45 (0,8) 544 (2,9) 41 (1,0) 525 (3,3) 21 (0,8) 537 (4,8) 42 (0,8) 544 (3,0) 37 (0,9) 518 (3,2)
Kanada  11 (0,4) 538 (4,7) 50 (0,6) 552 (2,0) 40 (0,7) 535 (2,7) 26 (0,7) 558 (2,6) 44 (0,7) 547 (2,2) 31 (0,8) 529 (2,6)
Katar  19 (0,5) 447 (3,1) 45 (0,8) 460 (2,2) 35 (0,7) 427 (3,1) 23 (0,6) 469 (3,7) 40 (0,5) 459 (2,6) 37 (0,6) 424 (2,5)
Kazahsztán  37 (1,3) 539 (2,8) 47 (1,2) 541 (2,8) 17 (0,7) 519 (3,8) 42 (1,2) 543 (2,9) 44 (1,1) 534 (2,7) 14 (0,6) 528 (3,8)
Kuvait  24 (1,4) 395 (5,2) 48 (1,6) 409 (4,2) 28 (1,2) 376 (7,6) 24 (1,5) 419 (6,4) 39 (2,5) 403 (4,5) 37 (2,7) 380 (5,4)
Lengyelország  19 (0,9) 567 (2,9) 48 (0,9) 576 (2,7) 33 (1,1) 549 (3,2) 59 (1,1) 576 (2,4) 25 (0,9) 563 (3,4) 16 (0,7) 535 (4,5)
Lettország  9 (0,5) 560 (4,4) 54 (1,0) 562 (2,1) 36 (1,0) 551 (2,5) 25 (0,9) 569 (2,9) 50 (1,0) 562 (2,2) 26 (0,9) 542 (2,7)
Litvánia  21 (1,2) 550 (5,3) 55 (1,2) 556 (2,7) 24 (0,9) 534 (3,7) 49 (1,3) 560 (3,3) 38 (1,2) 546 (3,3) 13 (0,7) 522 (4,3)
Magyarország  9 (0,5) 548 (8,0) 48 (1,1) 558 (3,2) 43 (1,3) 552 (3,1) 37 (1,3) 563 (3,9) 44 (1,1) 555 (3,7) 19 (0,9) 539 (4,3)
Makaó-Kína  20 (0,6) 550 (2,4) 57 (0,7) 548 (1,5) 23 (0,6) 537 (2,3) 31 (0,7) 549 (2,3) 49 (0,7) 547 (1,4) 20 (0,6) 539 (2,5)
Málta  23 (0,7) 458 (3,3) 44 (0,8) 465 (2,2) 32 (0,8) 436 (3,1) 28 (0,7) 470 (3,0) 32 (0,8) 462 (2,5) 40 (0,7) 437 (2,8)
Marokkó  38 (1,3) 357 (4,7) 43 (1,2) 377 (4,7) 19 (1,0) 332 (4,7) 27 (1,3) 367 (5,8) 41 (1,5) 367 (4,0) 32 (1,4) 351 (5,5)
Németország  10 (0,6) 527 (6,9) 40 (1,1) 553 (3,5) 50 (1,1) 538 (2,9) r  35 (1,2) 556 (3,2) 44 (1,0) 550 (2,8) 22 (0,8) 517 (5,1)
Norvégia  8 (0,5) 556 (4,6) 52 (1,0) 569 (2,6) 40 (1,1) 548 (2,5) 27 (0,9) 570 (2,7) 49 (0,9) 557 (2,8) 24 (1,0) 553 (3,5)
Olaszország  12 (0,6) 539 (4,7) 53 (1,0) 554 (2,3) 35 (0,9) 544 (2,9) 27 (0,9) 571 (2,5) 36 (0,9) 549 (2,7) 37 (1,2) 533 (2,9)
Omán  35 (1,0) 426 (3,6) 42 (0,9) 434 (4,1) 23 (0,9) 392 (4,4) 33 (1,2) 438 (3,5) 36 (1,0) 430 (4,5) 31 (1,1) 398 (4,2)
Oroszország  26 (1,1) 578 (3,9) 52 (1,0) 586 (2,6) 23 (1,0) 574 (3,0) 46 (1,2) 584 (2,7) 37 (1,0) 585 (2,5) 17 (0,8) 570 (3,4)
Portugália  33 (1,1) 522 (2,4) 45 (1,0) 536 (2,8) 22 (0,9) 520 (3,1) 57 (0,8) 535 (2,7) 28 (0,8) 525 (3,0) 14 (0,6) 511 (5,1)
Spanyolország  18 (0,6) 526 (2,3) 52 (0,7) 533 (1,6) 30 (0,7) 523 (2,7) 41 (0,8) 539 (1,8) 34 (0,7) 528 (2,0) 25 (0,7) 513 (3,1)
Svédország  7 (0,6) 555 (5,3) 55 (1,0) 561 (2,8) 37 (1,2) 548 (2,8) 36 (1,2) 573 (2,9) 45 (1,0) 553 (2,8) 19 (0,9) 534 (3,7)
Szaúd-Arábia  23 (1,0) 444 (5,3) 52 (1,3) 440 (4,5) 25 (1,0) 413 (5,6) 21 (1,0) 453 (5,1) 44 (1,5) 440 (4,6) 35 (1,3) 422 (5,5)
Szingapúr  12 (0,4) 576 (4,2) 50 (0,7) 582 (3,3) 39 (0,7) 570 (3,6) 34 (0,8) 597 (3,5) 42 (0,7) 577 (3,2) 24 (0,6) 548 (4,1)
Szlovákia  9 (0,5) 525 (6,4) 49 (0,9) 541 (4,2) 42 (1,0) 532 (3,2) 32 (1,0) 548 (3,2) 42 (0,8) 536 (4,7) 26 (1,0) 522 (4,1)
Szlovénia  10 (0,6) 537 (4,7) 52 (1,0) 551 (2,5) 38 (1,0) 532 (2,6) 34 (1,1) 556 (2,8) 42 (1,0) 545 (2,9) 24 (1,0) 523 (3,0)
Tajvan  26 (0,8) 553 (3,1) 55 (0,9) 563 (2,4) 18 (0,6) 557 (2,7) 40 (0,8) 569 (2,6) 46 (0,8) 556 (2,4) 14 (0,7) 540 (4,4)
Trinidad és Tobago  22 (1,0) 479 (4,4) 48 (1,3) 481 (3,7) 29 (1,2) 479 (4,7) 28 (1,1) 497 (4,5) 42 (1,1) 485 (3,5) 30 (1,1) 462 (3,7)
Új-Zéland  8 (0,4) 501 (6,7) 49 (0,9) 540 (2,4) 43 (0,9) 518 (2,6) 28 (1,0) 545 (4,0) 38 (1,1) 535 (2,9) 33 (1,1) 503 (3,2)
Nemzetközi átlag  18 (0,1) 509 (0,7) 50 (0,2) 520 (0,5) 32 (0,1) 501 (0,6) 33 (0,2) 526 (0,5) 41 (0,2) 515 (0,5) 26 (0,2) 494 (0,6)

A tanulók válaszai alapján.
( ) A standard hiba a zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat. 
Forrás: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.
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16. táblázat Mennyire biztonságos és fegyelmezett az iskola a tanárok szerint? P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország

Biztonságos  
és fegyelmezett

Valamennyire biztonsá-
gos és fegyelmezett

Nem biztonságos  
és fegyelmezett Átlag-

indexérték

Az átlag- 
indexérték 
eltérése 

2011-hez képest
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Kazahsztán  92 (2,2) 536 (2,5) 8 (2,2) 537 (9,5) 0 (0,0) ~ ~ 12,4 (0,10)  – –  
Grúzia  88 (2,3) 491 (3,2) 12 (2,3) 479 (8,0) 0 (0,0) ~ ~ 11,7 (0,11)  0,6 (0,17) h
Azerbajdzsán  84 (2,7) 473 (4,7) 16 (2,7) 471 (7,9) 1 (0,4) ~ ~ 11,5 (0,13)  0,2 (0,18)  
Észak-Írország  83 (3,0) 567 (2,6) 16 (3,1) 547 (7,3) 1 (0,9) ~ ~ 12,1 (0,14) r 0,7 (0,19) h
Anglia  82 (2,7) 562 (2,4) 17 (2,7) 543 (4,4) 0 (0,5) ~ ~ 11,5 (0,12)  0,7 (0,18) h
Izrael  80 (2,9) 531 (3,0) 17 (2,9) 532 (9,4) 2 (1,2) ~ ~ 11,2 (0,16)  0,2 (0,22)  
Norvégia  80 (2,8) 562 (2,4) 19 (2,6) 549 (5,5) 1 (0,8) ~ ~ 11,3 (0,14)  – –  
Katar  80 (1,9) 444 (2,6) 19 (1,9) 432 (9,5) 1 (0,5) ~ ~ 11,4 (0,09)  0,8 (0,16) h
Írország  79 (2,9) 570 (3,0) 19 (2,8) 555 (4,8) 2 (1,0) ~ ~ 11,6 (0,15)  0,4 (0,21)  
Ausztrália  78 (3,0) 551 (2,9) 20 (3,0) 526 (5,9) 2 (0,6) ~ ~ 11,4 (0,14) r 0,4 (0,21)  
Hollandia  78 (3,6) 549 (2,2) 21 (3,7) 535 (4,5) 1 (1,1) ~ ~ 11,1 (0,13)  0,3 (0,20)  
Új-Zéland  77 (2,4) 536 (2,4) 21 (2,3) 497 (6,1) 2 (0,8) ~ ~ 11,4 (0,12)  0,5 (0,17) h
Omán  76 (2,7) 421 (3,7) 23 (2,7) 411 (7,4) 0 (0,2) ~ ~ 11,0 (0,11)  1,0 (0,14) h
Spanyolország  76 (3,1) 532 (1,8) 23 (3,0) 517 (4,0) 2 (0,8) ~ ~ 11,2 (0,13)  1,7 (0,20) h
Makaó-Kína  75 (0,1) 548 (1,2) 23 (0,1) 535 (2,2) 2 (0,0) ~ ~ 10,9 (0,00)  – –  
Portugália  72 (3,4) 532 (2,8) 26 (3,3) 519 (3,6) 2 (0,9) ~ ~ 10,9 (0,13)  1,4 (0,23) h
Kuvait  71 (3,8) 398 (5,0) 29 (3,8) 387 (9,2) 0 (0,1) ~ ~ 10,7 (0,16)  – –  
Egyesült Arab Emírségek  71 (2,1) 469 (3,9) 28 (2,0) 411 (5,6) 1 (0,7) ~ ~ 11,0 (0,09)  0,2 (0,12)  
Bulgária  68 (3,7) 563 (4,7) 31 (3,6) 530 (8,4) 1 (0,6) ~ ~ 10,3 (0,13)  0,4 (0,19)  
Szaúd-Arábia  68 (3,6) 439 (4,6) 29 (3,5) 414 (10,9) 3 (1,3) 385 (13,1) 10,8 (0,14)  0,7 (0,20) h
Szingapúr  67 (2,1) 578 (4,1) 30 (2,1) 573 (5,5) 2 (0,6) ~ ~ 10,8 (0,09)  0,5 (0,13) h
Irán  66 (3,8) 433 (4,9) 30 (3,7) 417 (10,1) 4 (1,4) 425 (35,4) 10,6 (0,14)  0,4 (0,20)  
Egyiptom  63 (4,1) 340 (7,3) 35 (4,0) 313 (10,4) 2 (1,0) ~ ~ 10,5 (0,16)  – –  
Hongkong  63 (4,5) 571 (3,6) 36 (4,6) 565 (4,7) 1 (0,9) ~ ~ 10,5 (0,17)  0,6 (0,24)  
Bahrein  62 (3,2) 460 (3,2) 34 (3,2) 422 (5,2) 3 (1,4) 420 (16,2) 10,7 (0,13)  – –  
Egyesült Államok  62 (3,9) 563 (3,3) 30 (3,6) 531 (7,1) 8 (2,1) 517 (8,8) 10,3 (0,19)  0,0 (0,21)  
Ausztria  62 (4,0) 547 (2,7) 36 (3,9) 532 (4,0) 1 (0,7) ~ ~ 10,3 (0,13)  0,4 (0,18)  
Kanada  62 (2,3) 548 (2,1) 36 (2,2) 538 (2,7) 3 (0,8) 497 (16,8) 10,6 (0,11)  0,2 (0,17)  
Litvánia  60 (3,8) 550 (2,7) 40 (3,8) 549 (4,4) 1 (0,8) ~ ~ 10,2 (0,13)  0,6 (0,18) h
Oroszország  59 (3,2) 581 (3,2) 40 (3,3) 580 (4,0) 1 (0,7) ~ ~ 10,2 (0,12)  0,5 (0,21)  
Szlovákia  58 (3,1) 542 (3,8) 38 (3,2) 530 (5,0) 3 (1,1) 472 (34,4) 10,0 (0,11)  0,7 (0,13) h
Lengyelország  57 (4,3) 566 (3,1) 42 (4,3) 562 (3,1) 1 (0,5) ~ ~ 10,0 (0,13)  – –  
Dánia  56 (4,0) 554 (2,9) 40 (3,9) 539 (3,2) 4 (1,5) 546 (8,2) 10,1 (0,16)  –0,4 (0,20)  
Lettország  56 (3,8) 559 (2,6) 43 (3,9) 556 (3,0) 1 (0,8) ~ ~ 9,8 (0,11)  – –  
Csehország  53 (3,2) 548 (2,4) 45 (3,3) 541 (3,2) 2 (0,9) ~ ~ 9,8 (0,10)  0,3 (0,16)  
Chile  52 (4,4) 510 (4,4) 41 (4,4) 491 (4,1) 7 (2,5) 435 (11,3) 10,0 (0,20)  – –  
Magyarország  51 (3,9) 563 (4,8) 46 (4,0) 548 (4,5) 3 (1,5) 497 (18,2) 9,7 (0,13)  0,0 (0,18)  
Németország  48 (3,8) 554 (3,2) 48 (3,7) 524 (5,8) 4 (1,7) 461 (29,5) 9,8 (0,13)  0,2 (0,17)  
Marokkó  48 (3,3) 385 (5,9) 43 (3,3) 333 (5,5) 9 (1,8) 333 (7,9) 9,8 (0,15)  1,2 (0,21) h
Svédország  47 (3,9) 564 (3,4) 49 (3,8) 551 (3,0) 4 (1,3) 512 (12,4) 9,9 (0,16)  0,4 (0,22)  
Dél-afrikai Köztársaság r 47 (3,7) 326 (8,2) 43 (3,7) 319 (8,2) 11 (1,9) 314 (13,9) 9,6 (0,16) r 0,6 (0,20) h
Tajvan  46 (4,2) 554 (2,8) 52 (4,2) 563 (2,7) 2 (1,0) ~ ~ 9,7 (0,15)  0,8 (0,21) h
Belgium (flamand)  45 (3,8) 533 (2,3) 52 (3,7) 521 (3,1) 3 (1,1) 488 (12,0) 9,5 (0,12)  – –  
Málta  44 (0,1) 459 (2,5) 47 (0,2) 449 (2,2) 9 (0,1) 436 (5,6) 9,6 (0,01) r –0,4 (0,01) i
Belgium (francia)  40 (3,7) 507 (3,7) 51 (3,8) 496 (3,7) 9 (2,0) 466 (10,0) 9,2 (0,14)  0,4 (0,22)  
Finnország  40 (3,5) 569 (2,7) 52 (3,5) 565 (2,7) 7 (1,6) 559 (4,9) 9,4 (0,11)  0,2 (0,17)  
Franciaország  40 (3,2) 521 (4,2) 57 (3,4) 507 (3,2) 4 (1,1) 482 (7,2) 9,5 (0,13)  0,1 (0,17)  
Trinidad és Tobago  38 (4,1) 493 (6,6) 48 (4,0) 474 (4,8) 14 (2,4) 464 (11,7) 9,1 (0,19)  0,7 (0,27) h
Szlovénia  21 (3,1) 545 (4,2) 71 (3,3) 540 (2,1) 8 (1,8) 555 (5,6) 8,7 (0,13)  –0,1 (0,17)  
Olaszország  20 (3,0) 556 (4,0) 76 (3,3) 548 (2,9) 4 (1,3) 523 (13,4) 8,8 (0,11)  0,2 (0,14)  
Nemzetközi átlag  62 (0,5) 517 (0,5) 35 (0,5) 502 (0,8) 3 (0,2) 466 (3,6)       

Az index annak alapján készült, hogy a tanárok milyen mértékben értettek egyet nyolc állítással. A biztonságos és fegyelmezett iskolába járó tanulók legalább 9,9-es indexértéket 
kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanárai átlagosan nagyrészt egyetértettek a biztonságos és rendes iskola nyolc jellemzőjéből legalább néggyel, és inkább 
egyetértettek a másik néggyel. A nem biztonságos és fegyelmezett iskolába járó tanulók legfeljebb 6,6-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek 
a tanára átlagosan inkább nem értett egyet a nyolc jellemzőből néggyel, és inkább egyetértett a másik néggyel. A többi tanuló valamennyire biztonságos és fegyelmezett iskolába járt.
Az indexet a PIRLS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála 
középpontját a 10-es értékre állították be, ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.

( ) A standard hiba a zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Az összehasonlításhoz nem áll rendelkezésre adat.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat. 
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.

Folytatás a következő oldalon

Ábrák, táblázatok 83



9,9 6,6

Biztonságos 
és 
fegyelmezett

Valamennyire 
biztonságos 

és 
fegyelmezett

Nem biztonságos 
és 

fegyelmezett

Jelenlegi iskolájára gondolva, jelölje meg, mennyire ért egyet a következő állításokkal!
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem
értek egyet

1. Az iskola biztonságos környéken van.
2. Biztonságban érzem magam ebben az iskolában.
3. Az iskola biztonsági rendszabályai és intézkedései megfelelőek.
4. A tanulók rendesen viselkednek.
5. A tanulók tisztelettudóak a tanárokkal.
6. A tanulók tekintettel vannak az iskola felszerelésére.
7. Az iskolának világos szabályai vannak a tanulói viselkedéssel kapcsolatban.
8. Az iskola szabályait igazságosan és következetesen tartatják be.
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17. táblázat Iskolai biztonság és fegyelem az igazgatók szerint P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország
Alig van probléma Enyhe problémák Közepes problémák

Átlag-
indexérték

Az átlag- 
indexérték 
eltérése 

2011-hez képest
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Hongkong  93 (2,2) 571 (3,0) 7 (2,2) 547 (10,1) 0 (0,0) ~ ~ 11,9 (0,10)  0,5 (0,16) h
Makaó-Kína  89 (0,1) 548 (1,1) 11 (0,1) 531 (3,4) 0 (0,0) ~ ~ 11,4 (0,00)  – –  
Észak-Írország r 85 (3,5) 566 (2,8) 15 (3,5) 557 (10,8) 0 (0,0) ~ ~ 11,2 (0,12) r 0,1 (0,17)  
Kazahsztán  85 (3,1) 538 (2,8) 10 (2,7) 520 (9,2) 5 (1,6) 537 (7,7) 11,4 (0,14)  – –  
Litvánia  84 (2,5) 549 (2,9) 15 (2,4) 548 (5,6) 0 (0,5) ~ ~ 10,9 (0,10)  0,3 (0,15)  
Írország  83 (3,4) 571 (2,5) 15 (3,5) 550 (8,8) 2 (0,9) ~ ~ 11,0 (0,13)  –0,1 (0,18)  
Anglia  82 (3,4) 563 (2,1) 18 (3,4) 539 (4,1) 0 (0,0) ~ ~ 11,1 (0,11)  0,3 (0,18)  
Finnország  78 (3,3) 567 (1,9) 22 (3,3) 564 (4,9) 0 (0,0) ~ ~ 10,6 (0,09)  0,3 (0,15)  
Tajvan  77 (3,6) 560 (2,2) 23 (3,6) 557 (4,8) 0 (0,0) ~ ~ 11,1 (0,13)  –0,3 (0,18)  
Grúzia  77 (3,0) 490 (3,1) 11 (2,3) 492 (8,6) 12 (2,3) 479 (9,7) 10,6 (0,15)  –0,3 (0,20)  
Spanyolország  76 (2,6) 531 (1,5) 18 (2,5) 520 (3,4) 6 (1,1) 505 (16,2) 10,7 (0,12)  0,0 (0,20)  
Csehország  75 (3,5) 545 (2,3) 23 (3,5) 539 (4,8) 1 (0,7) ~ ~ 10,4 (0,10)  0,1 (0,14)  
Azerbajdzsán  75 (3,4) 467 (5,4) 16 (2,8) 496 (7,2) 9 (2,2) 461 (7,8) 10,5 (0,15)  0,9 (0,30) h
Egyesült Arab Emírségek  72 (2,1) 463 (4,5) 23 (2,0) 423 (6,3) 5 (1,0) 392 (10,1) 10,7 (0,08)  0,7 (0,13) h
Lettország  72 (4,0) 562 (2,1) 26 (4,3) 547 (4,2) 2 (1,3) ~ ~ 10,5 (0,11)  – –  
Bahrein  70 (2,7) 454 (3,1) 20 (2,6) 429 (6,4) 10 (0,9) 424 (8,7) 10,2 (0,09)  – –  
Norvégia  70 (4,4) 562 (2,7) 28 (4,3) 554 (4,2) 2 (1,1) ~ ~ 10,4 (0,14)  – –  
Oroszország  70 (3,0) 580 (3,0) 30 (3,0) 583 (4,0) 0 (0,0) ~ ~ 10,5 (0,08)  0,2 (0,12)  
Új-Zéland  69 (3,4) 539 (3,0) 29 (3,4) 497 (6,2) 2 (1,0) ~ ~ 10,6 (0,10)  0,0 (0,15)  
Bulgária  69 (4,1) 562 (4,5) 26 (3,8) 532 (9,6) 5 (2,1) 521 (23,3) 10,4 (0,15)  –0,2 (0,21)  
Kanada  68 (2,7) 550 (2,1) 31 (2,7) 532 (4,4) 2 (0,7) ~ ~ 10,4 (0,07)  0,1 (0,10)  
Ausztrália  67 (3,8) 556 (3,2) 29 (3,6) 525 (4,1) 4 (1,6) 475 (12,3) 10,3 (0,11)  –0,2 (0,16)  
Szingapúr  67 (0,0) 580 (4,3) 33 (0,0) 569 (6,2) 0 (0,0) ~ ~ 10,8 (0,00)  0,0 (0,00)  
Szlovákia  66 (3,7) 542 (3,0) 31 (3,8) 531 (7,5) 3 (1,5) 420 (24,7) 10,4 (0,13)  0,3 (0,18)  
Katar  65 (0,4) 443 (2,5) 28 (0,3) 450 (2,7) 7 (0,1) 403 (5,4) 10,5 (0,01)  0,4 (0,14) h
Egyesült Államok  65 (4,6) 561 (3,4) 31 (4,3) 529 (6,0) 4 (1,5) 520 (9,3) 10,4 (0,12)  0,0 (0,15)  
Belgium (flamand)  64 (3,7) 531 (2,4) 34 (3,7) 515 (4,9) 1 (0,9) ~ ~ 10,5 (0,14)  – –  
Irán  63 (4,2) 443 (4,7) 30 (4,1) 406 (12,2) 7 (2,0) 390 (16,2) 10,3 (0,12)  –0,5 (0,16) i
Belgium (francia)  63 (3,6) 503 (3,5) 33 (3,4) 495 (4,7) 5 (1,6) 461 (12,4) 10,2 (0,11)  0,1 (0,19)  
Málta  62 (0,1) 459 (2,1) 34 (0,1) 441 (2,5) 5 (0,1) 446 (6,3) 10,2 (0,00)  0,0 (0,01)  
Olaszország  59 (3,6) 550 (3,0) 28 (3,4) 547 (4,5) 12 (2,5) 543 (4,8) 9,9 (0,13)  0,3 (0,19)  
Magyarország  58 (4,2) 565 (3,6) 36 (4,1) 542 (5,5) 6 (1,7) 512 (9,4) 10,1 (0,12)  0,3 (0,18)  
Szlovénia  58 (4,0) 543 (3,1) 38 (3,7) 542 (2,9) 4 (1,9) 544 (8,6) 10,1 (0,14)  0,0 (0,18)  
Portugália  57 (4,0) 534 (3,2) 38 (3,7) 523 (2,6) 6 (1,8) 501 (10,2) 10,1 (0,10)  –0,3 (0,20)  
Izrael  54 (3,9) 548 (5,2) 34 (3,5) 520 (6,4) 12 (2,1) 475 (9,0) 9,6 (0,16)  0,5 (0,26)  
Svédország  53 (4,6) 562 (3,3) 44 (4,6) 548 (4,0) 3 (1,1) 522 (15,7) 10,1 (0,13)  0,3 (0,18)  
Franciaország  52 (3,5) 519 (3,3) 41 (3,5) 508 (3,6) 7 (1,9) 484 (11,7) 9,9 (0,11)  –0,4 (0,17) i
Dánia  52 (3,9) 552 (3,0) 47 (3,9) 543 (3,2) 1 (0,7) ~ ~ 10,1 (0,10)  –0,1 (0,14)  
Chile  52 (4,5) 506 (4,3) 37 (5,0) 490 (5,6) 11 (3,2) 447 (10,4) 9,7 (0,13)  – –  
Szaúd-Arábia  51 (3,7) 455 (5,8) 25 (3,1) 416 (8,0) 24 (3,6) 393 (8,2) 9,5 (0,18)  0,2 (0,26)  
Ausztria  51 (4,5) 548 (2,9) 45 (4,3) 536 (3,8) 4 (1,7) 509 (12,4) 9,9 (0,12)  0,3 (0,18)  
Hollandia  43 (5,1) 551 (2,9) 54 (5,2) 543 (2,5) 3 (1,0) 498 (32,9) 9,6 (0,11) r 0,5 (0,15) h
Németország  43 (3,8) 553 (2,8) 50 (3,7) 529 (5,1) 7 (2,0) 489 (26,2) 9,4 (0,10)  –0,2 (0,13)  
Lengyelország  42 (4,2) 569 (3,7) 57 (4,2) 562 (3,0) 1 (0,1) ~ ~ 9,7 (0,10)  – –  
Omán  40 (2,6) 430 (5,1) 32 (2,8) 415 (5,5) 28 (2,9) 407 (6,3) 8,9 (0,15)  0,4 (0,21)  
Kuvait  37 (5,0) 413 (9,5) 41 (5,3) 388 (9,8) 23 (3,5) 378 (12,0) 9,1 (0,14)  – –  
Trinidad és Tobago  33 (3,9) 497 (7,2) 52 (4,4) 481 (6,0) 15 (3,4) 462 (10,6) 9,2 (0,12)  –0,2 (0,17)  
Egyiptom  19 (2,9) 356 (14,9) 39 (4,2) 336 (10,3) 42 (3,6) 314 (8,7) 7,9 (0,13)  – –  
Dél-afrikai Köztársaság r 18 (2,6) 348 (13,7) 55 (3,7) 319 (6,4) 27 (3,6) 295 (7,9) 8,6 (0,10) r –0,3 (0,13)  
Marokkó  17 (2,6) 368 (10,1) 21 (3,1) 354 (11,5) 62 (3,0) 357 (4,5) 7,4 (0,14)  0,2 (0,21)  
Nemzetközi átlag  62 (0,5) 518 (0,7) 30 (0,5) 503 (0,9) 8 (0,3) 455 (2,4)       

Az index annak alapján készült, hogy az iskolaigazgatók hogyan nyilatkoztak tíz lehetséges iskolai problémával kapcsolatban. Az olyan iskolába járó tanulók, ahol alig van probléma, 
legalább 9,9-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek az iskolaigazgatója a tíz fegyelmi és biztonsági jelenség közül átlagosan ötről azt nyilatkozta, 
hogy nem jelent problémát, a másik ötről pedig azt, hogy enyhe problémát okoz. A közepes problémákkal küzdő iskolákba járó tanulók legfeljebb 7,7-es indexértéket kaptak, ez az 
érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek az iskolaigazgatója a tíz jelenség közül átlagosan ötről azt nyilatkozta, hogy közepes problémát jelent, a másik ötről pedig azt, hogy 
enyhe problémát okoz. A többi tanuló enyhe problémákkal küzdő iskolába jár.
Az indexet a PIRLS 2011 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2011-ben. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála 
középpontját a 10-es értékre állították be, ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.

( ) A standard hiba a zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
– Az összehasonlításhoz nem áll rendelkezésre adat.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat. 
h Szignifikánsan magasabb, mint 2011-ben.
i Szignifikánsan alacsonyabb, mint 2011-ben.
Forrás: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.

Folytatás a következő oldalon

Ábrák, táblázatok 85



9,9 7,7

Alig van 
probléma

Enyhe 
problémák

Közepes 
problémák

Milyen mértékben jelentenek problémát az alábbiak a negyedik évfolyamos tanulók esetében 
az Önök iskolájában?

Nem 
probléma

Enyhe 
probléma

Közepes 
probléma

Komoly
probléma

 1. Késés az iskolából
 2. Hiányzás (pl. igazolatlan hiányzás)
 3. Tanórai fegyelmezetlenség
 4. Csalás
 5. Csúnya beszéd
 6. Vandalizmus
 7. Lopás
 8. Megfélemlítés vagy sértegetés a tanulók között (beleértve az üzenetek, e-mailek küldését stb.)
 9. Más tanulók fizikai bántalmazása
10. A tanárok vagy az iskola dolgozóinak megfélemlítése vagy sértegetése (beleértve az üzenetek, e-mailek 

küldését stb.)
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18. táblázat Az oktatásban eltöltött évek száma P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország

20 vagy több év Legalább 10, 
de kevesebb mint 20 év

Legalább 5, 
de kevesebb mint 10 év Kevesebb mint 5 év A tanítás-

ban eltöl-
tött évek 
átlaga

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya 

(%)

Átlag-
pontszám

Anglia  20 (3,0) 563 (4,7) 26 (3,3) 554 (4,6) 18 (2,8) 563 (4,3) 35 (3,3) 557 (4,1) 11 (0,7)
Ausztrália  40 (3,3) 547 (4,4) 23 (2,9) 542 (4,2) 15 (2,7) 549 (7,4) 22 (2,8) 542 (7,6) 17 (0,8)
Ausztria  59 (3,7) 541 (3,1) 19 (2,9) 551 (5,3) 12 (2,2) 528 (6,8) 10 (2,0) 542 (6,8) 22 (0,9)
Azerbajdzsán  64 (3,3) 474 (5,7) 24 (2,9) 471 (9,6) 6 (1,8) 475 (17,7) 6 (1,6) 451 (10,0) 23 (0,7)
Bahrein  12 (2,5) 429 (9,9) 45 (4,8) 450 (4,8) 18 (3,9) 452 (9,0) 25 (2,6) 438 (7,8) 11 (0,5)
Belgium (flamand)  37 (3,5) 529 (3,2) 37 (3,6) 529 (2,8) 10 (1,9) 516 (7,8) 17 (2,7) 514 (5,0) 17 (0,7)
Belgium (francia)  47 (3,8) 503 (3,5) 31 (3,5) 494 (5,2) 15 (2,7) 494 (8,0) 6 (1,6) 479 (8,8) 19 (0,8)
Bulgária  87 (2,9) 550 (4,7) 8 (2,3) 549 (13,1) 3 (1,2) 583 (8,8) 2 (0,8) ~ ~ 28 (0,7)
Chile  28 (4,6) 503 (5,1) 27 (4,4) 498 (6,7) 28 (4,6) 487 (7,8) 17 (3,3) 501 (8,4) 15 (1,1)
Csehország  54 (3,5) 545 (3,0) 24 (3,0) 545 (3,9) 11 (2,4) 537 (7,9) 11 (2,1) 538 (4,4) 20 (0,7)
Dánia  31 (3,8) 554 (3,6) 38 (4,3) 543 (3,7) 21 (3,1) 547 (4,3) 10 (2,2) 546 (6,6) 16 (0,8)
Dél-afrikai Köztársaság r 40 (4,0) 315 (7,8) 24 (3,3) 325 (7,6) 13 (2,5) 313 (17,9) 23 (3,1) 322 (11,4) 15 (0,7)
Egyesült Államok  30 (3,4) 557 (4,9) 37 (3,8) 549 (5,7) 16 (3,3) 553 (6,9) 17 (2,4) 535 (8,7) 15 (0,8)
Egyesült Arab Emírségek  12 (1,4) 444 (11,7) 34 (2,6) 433 (5,0) 30 (2,2) 465 (7,6) 24 (2,4) 471 (6,5) 10 (0,3)
Egyiptom  43 (4,4) 315 (9,3) 32 (3,9) 353 (9,5) 18 (3,6) 332 (16,9) 7 (1,9) 318 (29,5) 17 (0,9)
Észak-Írország  45 (4,2) 558 (3,3) 29 (4,2) 570 (5,2) 15 (3,6) 577 (6,0) 11 (2,6) 554 (8,6) 18 (0,9)
Finnország  38 (3,1) 567 (3,2) 25 (2,5) 565 (4,9) 18 (2,5) 563 (3,6) 18 (2,8) 571 (3,4) 16 (0,8)
Franciaország  30 (3,6) 521 (3,6) 41 (3,7) 510 (3,3) 18 (2,6) 509 (8,1) 12 (2,2) 495 (7,0) 16 (0,7)
Grúzia  67 (3,5) 488 (3,2) 23 (3,1) 492 (6,4) 7 (1,9) 486 (11,4) 3 (1,2) 518 (16,0) 23 (0,8)
Hollandia  39 (3,9) 548 (2,7) 29 (3,2) 545 (3,6) 15 (3,0) 545 (4,7) 17 (2,9) 540 (7,3) 17 (0,9)
Hongkong  34 (3,9) 576 (5,0) 40 (4,3) 570 (4,8) 13 (3,0) 563 (8,6) 13 (2,4) 561 (6,6) 15 (0,6)
Irán  49 (3,6) 444 (5,6) 23 (3,4) 415 (11,0) 15 (2,2) 404 (14,6) 13 (2,6) 415 (12,0) 17 (0,7)
Írország  20 (3,3) 567 (5,0) 29 (3,4) 569 (4,0) 34 (4,1) 567 (4,8) 17 (2,6) 563 (5,5) 13 (0,9)
Izrael  34 (3,5) 547 (6,3) 34 (4,0) 520 (8,1) 23 (3,8) 525 (9,6) 9 (2,4) 520 (16,6) 16 (0,8)
Kanada  28 (2,1) 545 (3,4) 37 (2,4) 545 (3,0) 20 (1,9) 540 (3,9) 16 (1,7) 540 (6,4) 14 (0,4)
Katar  14 (1,7) 452 (9,8) 27 (2,0) 440 (4,7) 33 (2,2) 440 (6,5) 27 (2,2) 442 (7,0) 10 (0,4)
Kazahsztán  50 (4,0) 540 (3,5) 30 (3,7) 536 (5,2) 9 (2,2) 535 (8,5) 10 (2,2) 521 (7,5) 20 (0,8)
Kuvait  14 (3,6) 398 (22,8) 40 (5,5) 400 (8,8) 23 (4,0) 383 (8,0) 23 (4,6) 399 (15,6) 11 (0,7)
Lengyelország  56 (3,8) 566 (2,9) 29 (3,3) 564 (4,0) 4 (1,3) 563 (8,8) 10 (2,6) 561 (8,2) 21 (0,9)
Lettország  81 (2,9) 557 (2,1) 12 (2,3) 565 (5,5) 4 (1,6) 556 (8,7) 3 (1,1) 548 (7,6) 27 (0,7)
Litvánia  86 (2,4) 548 (2,7) 11 (2,1) 549 (13,0) 2 (1,0) ~ ~ 1 (0,6) ~ ~ 27 (0,6)
Magyarország  61 (4,0) 558 (4,1) 22 (3,2) 560 (6,4) 13 (2,5) 535 (11,2) 4 (1,5) 532 (20,2) 24 (1,0)
Makaó-Kína  30 (0,1) 547 (1,7) 28 (0,1) 545 (2,4) 18 (0,1) 546 (2,3) 23 (0,1) 542 (2,8) 14 (0,0)
Málta  19 (0,1) 462 (3,8) 35 (0,2) 464 (2,6) 17 (0,1) 448 (3,8) 30 (0,1) 434 (2,5) 11 (0,0)
Marokkó  56 (2,8) 346 (5,0) 21 (2,8) 364 (8,8) 13 (2,5) 369 (16,9) 10 (2,4) 383 (19,2) 21 (0,6)
Németország  38 (3,8) 536 (6,7) 32 (3,7) 544 (4,0) 17 (2,8) 527 (8,7) 13 (2,5) 544 (8,0) 18 (0,9)
Norvégia  28 (3,5) 562 (4,0) 37 (4,1) 559 (2,8) 19 (3,3) 559 (4,5) 16 (2,9) 554 (5,2) 15 (0,8)
Olaszország  71 (3,0) 552 (2,7) 22 (2,9) 543 (5,4) 3 (0,8) 530 (12,9) 4 (1,7) 524 (13,8) 25 (0,8)
Omán  20 (2,9) 434 (8,0) 33 (3,1) 412 (4,4) 30 (3,2) 415 (7,2) 17 (2,2) 417 (5,4) 12 (0,5)
Oroszország  75 (3,3) 583 (2,9) 12 (2,5) 572 (9,1) 7 (1,8) 582 (10,6) 6 (1,7) 570 (10,2) 25 (0,9)
Portugália  46 (2,6) 529 (2,5) 48 (3,3) 527 (4,2) 4 (2,2) 538 (8,4) 2 (0,9) ~ ~ 21 (0,4)
Spanyolország  47 (3,2) 527 (2,3) 26 (2,5) 531 (3,2) 18 (2,5) 526 (7,5) 8 (1,6) 525 (4,4) 19 (0,8)
Svédország  19 (3,2) 554 (4,9) 43 (4,7) 559 (3,1) 17 (3,8) 563 (6,4) 21 (3,5) 544 (4,3) 13 (0,7)
Szaúd-Arábia  33 (4,0) 424 (7,9) 36 (4,0) 420 (7,7) 23 (3,8) 435 (11,0) 8 (2,2) 458 (23,0) 15 (0,6)
Szingapúr  19 (2,3) 580 (9,1) 36 (2,9) 578 (5,3) 22 (2,0) 579 (6,4) 22 (2,4) 567 (6,3) 13 (0,5)
Szlovákia  56 (3,7) 540 (3,9) 27 (3,1) 527 (6,6) 9 (1,8) 536 (9,8) 8 (1,9) 520 (13,3) 22 (0,8)
Szlovénia  66 (3,7) 543 (2,6) 25 (3,3) 539 (3,3) 6 (1,8) 543 (6,9) 3 (1,2) 562 (7,2) 24 (0,7)
Tajvan  42 (4,0) 556 (2,6) 45 (4,1) 561 (3,0) 8 (2,3) 565 (5,8) 4 (1,6) 549 (9,9) 18 (0,6)
Trinidad és Tobago  44 (3,9) 478 (5,8) 36 (3,6) 472 (7,5) 9 (2,0) 510 (14,7) 11 (2,9) 482 (14,8) 18 (0,8)
Új-Zéland  21 (2,3) 529 (5,9) 40 (2,6) 532 (3,6) 18 (1,9) 521 (6,0) 22 (2,6) 520 (7,7) 13 (0,6)
Nemzetközi átlag  42 (0,5) 513 (0,9) 30 (0,5) 511 (0,9) 15 (0,4) 510 (1,3) 13 (0,3) 505 (1,6) 17 (0,1)

A tanárok válaszai alapján.

( ) A standard hiba a zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat. 
Forrás: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.
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19. táblázat Az olvasástanításhoz kapcsolódó szakmai továbbképzéseken töltött idő az elmúlt két évben P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország
16 óra vagy több 6–15 óra Kevesebb mint 6 óra Egyáltalán nem vett részt

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Anglia  20 (2,9) 551 (5,8) 29 (3,5) 560 (5,3) 34 (3,4) 556 (3,5) 18 (2,9) 566 (4,5)
Ausztrália  49 (3,8) 542 (3,8) 27 (3,6) 544 (5,2) 21 (2,7) 556 (5,7) 3 (0,9) 536 (12,8)
Ausztria  28 (3,2) 542 (4,3) 49 (3,4) 539 (3,5) 16 (2,4) 547 (5,3) 7 (1,9) 544 (5,2)
Azerbajdzsán  67 (3,7) 477 (4,7) 22 (3,1) 468 (12,9) 6 (1,7) 455 (16,4) 5 (1,4) 455 (18,9)
Bahrein  42 (3,1) 460 (5,2) 27 (3,1) 433 (6,1) 20 (2,5) 439 (7,5) 11 (2,2) 422 (13,8)
Belgium (flamand)  6 (1,5) 516 (9,7) 20 (3,2) 527 (4,8) 39 (3,5) 522 (3,5) 35 (3,6) 530 (3,4)
Belgium (francia)  8 (1,8) 496 (7,3) 24 (3,4) 505 (6,0) 30 (3,3) 491 (4,8) 38 (3,7) 499 (4,2)
Bulgária  33 (3,3) 556 (6,3) 35 (3,7) 552 (7,2) 18 (3,0) 550 (10,6) 13 (2,7) 540 (11,5)
Chile  49 (4,4) 496 (5,2) 28 (3,7) 495 (5,0) 15 (3,5) 490 (7,6) 9 (2,8) 518 (9,3)
Csehország  12 (2,4) 543 (5,8) 36 (3,3) 542 (3,3) 30 (3,3) 546 (3,3) 22 (2,7) 542 (5,7)
Dánia  26 (3,2) 549 (5,0) 17 (3,3) 552 (4,7) 14 (2,7) 548 (6,9) 43 (3,6) 545 (2,7)
Dél-afrikai Köztársaság r 43 (3,8) 322 (7,6) 25 (3,0) 315 (13,7) 24 (3,3) 323 (9,1) 9 (1,9) 326 (21,2)
Egyesült Államok  55 (4,2) 539 (4,3) 28 (3,9) 566 (5,0) 15 (2,4) 556 (8,2) 2 (0,8) ~ ~
Egyesült Arab Emírségek  50 (2,6) 437 (4,9) 31 (2,6) 457 (7,2) 17 (2,3) 484 (8,6) 2 (0,6) ~ ~
Egyiptom  52 (4,3) 328 (7,7) 29 (3,6) 328 (13,2) 14 (3,1) 342 (14,8) 5 (1,8) 328 (13,8)
Észak-Írország  25 (4,4) 566 (5,6) 31 (4,8) 559 (5,1) 34 (4,9) 565 (4,2) 10 (2,7) 568 (8,5)
Finnország  5 (1,1) 549 (5,5) 12 (2,2) 563 (5,3) 24 (3,0) 562 (4,3) 59 (3,1) 569 (2,1)
Franciaország  6 (1,4) 502 (12,0) 18 (3,1) 515 (4,2) 38 (3,8) 509 (4,4) 38 (4,3) 514 (3,1)
Grúzia  68 (3,9) 489 (3,5) 19 (2,9) 487 (6,9) 6 (2,1) 492 (11,9) 7 (2,0) 490 (11,0)
Hollandia  28 (3,9) 539 (4,1) 30 (4,0) 546 (3,8) 33 (4,4) 546 (4,0) 10 (2,0) 560 (4,1)
Hongkong  22 (3,7) 573 (7,7) 35 (4,0) 562 (4,5) 31 (4,1) 572 (4,7) 12 (2,8) 576 (9,3)
Irán  58 (3,5) 426 (6,4) 15 (2,5) 417 (11,8) 13 (2,7) 439 (11,4) 14 (2,9) 435 (8,6)
Írország  34 (3,3) 564 (5,9) 22 (3,3) 567 (4,8) 35 (3,6) 567 (4,2) 10 (2,2) 572 (6,2)
Izrael  54 (3,5) 522 (5,0) 19 (3,4) 528 (10,8) 16 (2,9) 544 (7,5) 11 (2,5) 553 (7,2)
Kanada  34 (2,0) 537 (3,3) 30 (2,1) 545 (3,1) 29 (2,2) 546 (3,1) 8 (1,3) 556 (4,5)
Katar  57 (2,6) 432 (3,2) 27 (2,7) 454 (6,3) 12 (1,5) 457 (7,9) 4 (1,0) 476 (20,3)
Kazahsztán  60 (3,5) 540 (3,6) 25 (3,3) 532 (4,4) 11 (2,4) 526 (8,4) 3 (1,4) 547 (19,0)
Kuvait  24 (3,2) 388 (12,1) 34 (5,8) 395 (11,5) 29 (4,4) 396 (10,6) 13 (4,0) 395 (18,9)
Lengyelország  23 (3,7) 561 (5,2) 27 (2,9) 556 (4,6) 33 (3,5) 570 (2,9) 17 (3,4) 573 (6,4)
Lettország  48 (3,9) 558 (3,2) 33 (4,0) 552 (3,4) 14 (2,7) 570 (4,3) 5 (1,6) 564 (9,8)
Litvánia  27 (3,7) 544 (6,0) 48 (3,5) 550 (3,5) 21 (2,8) 552 (7,6) 5 (1,7) 538 (10,7)
Magyarország  25 (3,4) 551 (6,6) 15 (2,5) 567 (5,8) 25 (3,6) 564 (6,9) 36 (3,4) 544 (6,8)
Makaó-Kína  62 (0,1) 550 (1,3) 21 (0,1) 545 (2,0) 14 (0,1) 532 (2,9) 2 (0,0) ~ ~
Málta  29 (0,1) 442 (3,1) 38 (0,1) 460 (2,2) 29 (0,1) 449 (3,1) 5 (0,1) 463 (5,5)
Marokkó  7 (1,7) 393 (21,6) 6 (1,4) 396 (17,3) 21 (2,9) 359 (11,1) 66 (3,0) 350 (5,2)
Németország  5 (1,8) 563 (9,4) 26 (3,3) 530 (9,4) 41 (3,8) 539 (4,3) 27 (3,4) 539 (5,4)
Norvégia  32 (3,5) 561 (3,6) 32 (3,5) 559 (4,0) 18 (3,1) 560 (4,7) 18 (2,7) 553 (4,0)
Olaszország  25 (3,7) 549 (4,1) 26 (3,2) 549 (4,7) 23 (3,3) 551 (4,9) 26 (3,4) 546 (5,4)
Omán  52 (3,0) 420 (4,8) 26 (2,6) 425 (5,5) 17 (2,6) 411 (6,2) 5 (1,5) 407 (8,8)
Oroszország  59 (3,3) 582 (3,5) 16 (2,5) 577 (6,1) 15 (2,4) 581 (5,7) 10 (1,7) 580 (5,9)
Portugália  33 (2,9) 531 (4,5) 20 (2,4) 529 (4,8) 20 (2,8) 529 (5,6) 28 (2,8) 523 (3,3)
Spanyolország  48 (2,9) 527 (2,1) 21 (2,0) 526 (5,8) 15 (2,4) 528 (4,4) 17 (2,3) 535 (3,3)
Svédország  37 (3,9) 555 (3,8) 25 (3,6) 556 (5,3) 24 (3,8) 557 (4,6) 15 (2,9) 554 (5,7)
Szaúd-Arábia  46 (4,0) 432 (6,5) 37 (3,9) 433 (8,2) 13 (2,2) 414 (13,9) 4 (1,5) 436 (15,8)
Szingapúr  46 (2,8) 584 (5,0) 31 (2,5) 571 (5,6) 16 (1,9) 573 (8,7) 7 (1,2) 562 (10,8)
Szlovákia  24 (3,2) 523 (8,7) 15 (2,3) 544 (3,7) 24 (3,3) 540 (8,2) 37 (3,1) 535 (5,8)
Szlovénia  13 (2,2) 542 (3,7) 39 (3,6) 542 (3,6) 32 (3,6) 541 (3,2) 15 (2,9) 544 (5,5)
Tajvan  39 (4,1) 562 (2,9) 31 (3,9) 559 (4,1) 26 (3,6) 554 (2,8) 4 (1,7) 565 (11,6)
Trinidad és Tobago  49 (4,1) 471 (5,8) 26 (3,5) 473 (6,7) 16 (3,0) 494 (10,5) 9 (2,6) 519 (17,7)
Új-Zéland  41 (2,7) 517 (4,0) 30 (2,5) 529 (3,8) 22 (2,2) 534 (5,5) 7 (1,4) 547 (8,3)
Nemzetközi átlag  36 (0,5) 510 (0,9) 27 (0,5) 512 (1,0) 22 (0,4) 513 (1,1) 16 (0,4) 514 (1,5)

A tanárok válaszai alapján.

( ) A standard hiba a zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat. 
Forrás: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.
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20. táblázat A tanárok elégedettsége hivatásukkal P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország
Nagyon elégedett Elégedett Nem elégedett

Átlag-
indexértékTanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Irán  88 (2,3) 428 (4,1) 10 (2,2) 427 (14,7) 2 (0,9) ~ ~ 11,2 (0,08)
Szaúd-Arábia  87 (2,3) 436 (4,8) 11 (2,4) 391 (10,2) 2 (1,1) ~ ~ 11,3 (0,08)
Omán  86 (2,0) 419 (3,5) 14 (2,0) 415 (10,4) 0 (0,4) ~ ~ 11,3 (0,07)
Chile  84 (3,3) 497 (3,4) 16 (3,3) 497 (10,2) 0 (0,0) ~ ~ 11,3 (0,11)
Kuvait  82 (4,6) 390 (5,4) 16 (4,5) 408 (13,7) 2 (1,1) ~ ~ 11,1 (0,13)
Katar  82 (1,9) 440 (2,3) 17 (2,0) 453 (10,9) 1 (0,6) ~ ~ 11,1 (0,07)
Egyiptom  81 (3,0) 329 (6,7) 18 (3,1) 335 (15,2) 0 (0,4) ~ ~ 11,1 (0,09)
Egyesült Arab Emírségek  79 (2,0) 450 (3,8) 19 (2,0) 464 (7,3) 2 (0,6) ~ ~ 11,0 (0,07)
Azerbajdzsán  79 (3,0) 475 (4,8) 21 (3,0) 464 (9,2) 0 (0,4) ~ ~ 10,9 (0,09)
Bahrein  75 (3,2) 448 (2,9) 24 (3,1) 442 (6,7) 1 (0,8) ~ ~ 10,9 (0,12)
Spanyolország  73 (3,0) 529 (2,4) 25 (3,1) 524 (3,4) 2 (0,9) ~ ~ 10,7 (0,08)
Marokkó  73 (3,1) 367 (4,9) 24 (3,3) 333 (7,9) 3 (0,9) 339 (15,7) 10,7 (0,10)
Izrael  72 (3,7) 527 (3,9) 25 (3,6) 543 (8,7) 3 (1,3) 496 (46,4) 10,7 (0,14)
Grúzia  72 (3,1) 492 (3,4) 28 (3,1) 484 (5,4) 0 (0,3) ~ ~ 10,8 (0,09)
Kazahsztán  68 (3,1) 538 (3,1) 31 (3,2) 532 (4,8) 1 (1,0) ~ ~ 10,7 (0,10)
Dél-afrikai Köztársaság r 65 (3,3) 325 (6,1) 28 (3,7) 297 (7,9) 7 (2,1) 376 (20,4) 10,2 (0,13)
Málta  64 (0,1) 458 (2,2) 31 (0,1) 441 (2,9) 5 (0,1) 453 (6,5) 10,3 (0,00)
Észak-Írország  62 (4,7) 564 (3,4) 31 (4,2) 567 (4,0) 7 (2,5) 548 (9,0) 10,2 (0,20)
Írország  60 (3,6) 570 (3,8) 36 (3,5) 561 (3,9) 4 (1,3) 561 (8,9) 10,1 (0,16)
Ausztria  59 (3,9) 542 (2,8) 40 (3,8) 540 (3,7) 1 (0,6) ~ ~ 10,3 (0,13)
Ausztrália  58 (3,6) 546 (3,6) 39 (3,6) 545 (4,3) 2 (0,8) ~ ~ 10,3 (0,13)
Olaszország  58 (3,4) 549 (3,1) 38 (3,4) 547 (3,8) 3 (1,6) 559 (11,2) 10,2 (0,13)
Egyesült Államok  57 (4,1) 554 (3,8) 37 (3,9) 547 (5,8) 6 (1,8) 522 (9,2) 10,1 (0,15)
Új-Zéland  57 (2,6) 531 (3,0) 40 (2,6) 521 (4,4) 4 (1,0) 527 (15,8) 10,1 (0,11)
Kanada  56 (2,4) 542 (2,4) 40 (2,3) 545 (2,6) 4 (1,0) 542 (8,4) 10,2 (0,09)
Belgium (flamand)  53 (3,5) 526 (2,9) 44 (3,3) 524 (2,8) 3 (1,2) 532 (13,9) 10,0 (0,13)
Trinidad és Tobago  52 (3,9) 485 (5,7) 37 (4,0) 472 (6,1) 11 (2,7) 481 (15,2) 9,7 (0,17)
Anglia  51 (3,7) 558 (3,4) 42 (3,8) 559 (2,8) 7 (2,0) 563 (7,1) 9,8 (0,14)
Belgium (francia)  51 (3,3) 503 (3,5) 40 (3,4) 494 (4,3) 9 (2,3) 484 (10,2) 9,6 (0,16)
Portugália  49 (3,7) 531 (2,8) 41 (3,8) 526 (4,9) 10 (2,1) 523 (4,2) 9,4 (0,14)
Magyarország  48 (3,9) 556 (4,7) 49 (3,6) 553 (4,5) 3 (1,6) 537 (13,0) 9,6 (0,16)
Tajvan  47 (3,8) 558 (3,0) 40 (3,7) 558 (3,0) 12 (2,3) 563 (4,9) 9,4 (0,17)
Oroszország  47 (3,4) 582 (3,5) 52 (3,4) 579 (3,7) 2 (0,9) ~ ~ 9,7 (0,12)
Makaó-Kína  45 (0,1) 553 (1,5) 46 (0,1) 537 (1,6) 9 (0,1) 551 (3,3) 9,4 (0,00)
Szlovákia  45 (3,7) 534 (4,6) 45 (3,7) 536 (4,6) 11 (2,5) 531 (11,3) 9,4 (0,15)
Hollandia  44 (4,0) 542 (3,3) 53 (4,0) 549 (2,2) 3 (1,1) 528 (11,9) 9,7 (0,13)
Lettország  44 (3,6) 564 (2,2) 54 (3,7) 554 (2,7) 2 (1,1) ~ ~ 9,7 (0,13)
Lengyelország  43 (4,1) 563 (3,8) 44 (3,7) 566 (2,9) 12 (2,9) 564 (6,0) 9,4 (0,20)
Dánia  43 (3,6) 548 (3,5) 45 (3,9) 546 (3,3) 11 (2,5) 551 (5,1) 9,3 (0,15)
Norvégia  42 (4,1) 560 (3,3) 53 (3,9) 560 (2,6) 4 (1,2) 544 (19,4) 9,6 (0,15)
Litvánia  42 (3,7) 555 (3,7) 51 (4,1) 546 (4,1) 7 (2,1) 527 (17,4) 9,7 (0,13)
Svédország  41 (4,3) 554 (4,0) 52 (4,6) 557 (3,3) 6 (2,1) 549 (9,4) 9,5 (0,16)
Finnország  41 (3,5) 565 (2,6) 49 (3,2) 567 (2,6) 11 (1,8) 568 (4,4) 9,4 (0,15)
Bulgária  40 (3,8) 557 (6,2) 52 (3,6) 548 (6,5) 8 (2,2) 543 (12,4) 9,3 (0,16)
Szingapúr  40 (2,4) 576 (6,2) 46 (2,7) 573 (4,5) 14 (1,9) 587 (6,6) 9,3 (0,12)
Szlovénia  38 (3,4) 544 (2,4) 53 (3,4) 539 (2,9) 9 (2,0) 550 (8,6) 9,4 (0,15)
Németország  38 (3,6) 544 (4,8) 53 (4,0) 533 (5,4) 10 (2,3) 524 (10,0) 9,2 (0,14)
Hongkong  34 (4,2) 568 (5,9) 47 (4,2) 572 (3,5) 19 (2,9) 561 (6,4) 8,8 (0,20)
Csehország  33 (3,8) 545 (3,1) 53 (3,8) 543 (2,8) 13 (2,3) 540 (8,4) 8,9 (0,17)
Franciaország  26 (2,8) 513 (4,4) 62 (3,3) 511 (2,8) 12 (2,2) 506 (6,6) 8,7 (0,12)
Nemzetközi átlag  57 (0,5) 513 (0,6) 37 (0,5) 508 (0,9) 6 (0,2) 525 (2,3)  

Az index annak alapján készült, hogy a tanulók tanárai milyen mértékben élték meg az öt állításban szereplő eseményeket, érzéseket. Azok a tanulók, akiknek a tanára nagyon elégedett 
a hivatásával, legalább 10,2-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanára átlagosan nagyon gyakran élt meg az öt eseményből hármat, és gyakran 
élt meg további kettőt. Azok a tanulók, akiknek a tanára nem elégedett a hivatásával, legfeljebb 6,2-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akiknek a tanára 
átlagosan néha élt meg az öt eseményből hármat, és gyakran élt meg további kettőt. A többi tanulót abba a csoportba sorolták, amelynek a tanárai elégedettek.
Az indexet a PIRLS 2016 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2016-ban. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját 
a 10-es értékre állították be, ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.

( ) A standard hiba a zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
r A tanulók legalább 70%-áról, de kevesebb mint 85%-áról van adat. 
Forrás: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.

Folytatás a következő oldalon
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10,2 6,2

Nagyon 
elégedett

Elégedett Nem 
elégedett

Milyen gyakran érzi tanárként az alábbiakat? Nagyon 
gyakran Gyakran Néha

Soha vagy 
szinte soha

1. Tanárként elégedett vagyok a hivatásommal.
2. Úgy érzem, a munkám fontos és értelmes.
3.  Lelkes vagyok, ha a munkámról van szó.
4. A munkám ösztönzőleg hat rám.
5. Büszke vagyok a munkámra.
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21. táblázat Mennyire kötik le a tanulókat az olvasásórák? P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország
Lekötik Valamennyire lekötik Nem kötik le

Átlag-
indexértékTanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Bulgária  84 (1,1) 555 (3,9) 14 (0,9) 540 (8,5) 2 (0,3) ~ ~ 11,3 (0,06)
Portugália  83 (0,8) 531 (2,4) 16 (0,8) 514 (3,4) 1 (0,2) ~ ~ 11,1 (0,05)
Azerbajdzsán  83 (1,0) 482 (3,6) 15 (0,9) 450 (6,1) 2 (0,3) ~ ~ 11,4 (0,06)
Irán  82 (1,3) 434 (4,3) 15 (1,1) 410 (9,1) 3 (0,3) 360 (12,9) 11,3 (0,08)
Grúzia  80 (1,1) 496 (2,8) 19 (1,0) 469 (4,7) 1 (0,2) ~ ~ 11,2 (0,06)
Kazahsztán  80 (1,0) 537 (2,5) 18 (0,9) 534 (3,9) 2 (0,3) ~ ~ 11,2 (0,06)
Egyiptom  79 (1,6) 340 (5,6) 19 (1,4) 304 (9,9) 2 (0,4) ~ ~ 10,9 (0,09)
Omán  75 (1,2) 430 (3,5) 22 (1,0) 395 (3,9) 3 (0,3) 348 (9,2) 10,8 (0,06)
Trinidad és Tobago  70 (1,6) 486 (3,7) 26 (1,4) 467 (4,8) 4 (0,4) 441 (9,9) 10,5 (0,08)
Kuvait  70 (1,4) 406 (4,0) 27 (1,3) 378 (6,3) 4 (0,4) 340 (10,2) 10,5 (0,07)
Spanyolország  70 (1,1) 530 (1,4) 27 (1,0) 525 (3,1) 3 (0,2) 513 (6,4) 10,4 (0,05)
Marokkó  69 (1,5) 366 (4,4) 29 (1,4) 345 (4,6) 2 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,07)
Bahrein  68 (1,1) 459 (2,6) 28 (1,0) 429 (3,3) 5 (0,4) 392 (9,3) 10,4 (0,07)
Málta  67 (0,7) 465 (1,9) 29 (0,8) 435 (3,5) 4 (0,3) 387 (9,9) 10,3 (0,03)
Magyarország  67 (1,3) 557 (3,3) 29 (1,2) 551 (3,3) 4 (0,4) 533 (7,3) 10,3 (0,06)
Oroszország  65 (1,1) 582 (2,5) 32 (1,0) 580 (2,8) 3 (0,3) 568 (6,8) 10,2 (0,05)
Dél-afrikai Köztársaság  64 (1,3) 337 (4,1) 29 (1,0) 301 (5,5) 7 (0,5) 268 (6,9) 10,3 (0,06)
Szaúd-Arábia  63 (1,8) 446 (4,1) 32 (1,5) 416 (5,9) 5 (0,6) 375 (10,1) 10,3 (0,09)
Egyesült Arab Emírségek  62 (0,8) 467 (3,2) 33 (0,7) 437 (4,3) 5 (0,2) 372 (8,3) 10,2 (0,04)
Egyesült Államok  62 (1,2) 556 (3,0) 32 (1,1) 549 (4,1) 6 (0,4) 521 (6,6) 10,1 (0,05)
Litvánia  62 (1,3) 554 (2,6) 35 (1,3) 544 (3,5) 3 (0,4) 503 (12,3) 10,0 (0,05)
Írország  62 (1,4) 569 (2,6) 34 (1,2) 566 (3,3) 4 (0,5) 553 (8,4) 10,0 (0,06)
Észak-Írország  61 (1,5) 567 (2,6) 34 (1,3) 566 (3,1) 4 (0,5) 539 (10,4) 10,0 (0,06)
Katar  60 (0,8) 462 (2,2) 32 (0,7) 431 (2,7) 8 (0,4) 384 (6,7) 10,1 (0,04)
Olaszország  59 (1,0) 552 (2,5) 37 (0,9) 544 (2,8) 4 (0,4) 530 (5,2) 9,9 (0,04)
Kanada  58 (0,8) 550 (2,2) 37 (0,7) 540 (2,5) 4 (0,3) 512 (5,1) 9,9 (0,03)
Chile  58 (1,4) 503 (2,7) 32 (1,1) 494 (3,6) 10 (0,6) 461 (6,0) 9,9 (0,06)
Új-Zéland  58 (1,0) 526 (2,3) 38 (0,8) 524 (3,1) 4 (0,4) 501 (8,2) 9,9 (0,04)
Anglia  57 (1,3) 562 (2,2) 38 (1,1) 558 (2,3) 5 (0,4) 530 (6,7) 9,8 (0,05)
Ausztrália  56 (1,2) 547 (2,7) 39 (1,1) 544 (3,3) 5 (0,3) 529 (5,8) 9,8 (0,04)
Ausztria  56 (1,2) 542 (2,5) 37 (1,0) 542 (2,9) 6 (0,5) 529 (6,0) 9,8 (0,05)
Izrael  55 (1,6) 527 (3,1) 36 (1,3) 538 (3,7) 9 (0,9) 529 (7,6) 9,8 (0,08)
Lettország  53 (1,3) 558 (2,3) 42 (1,2) 560 (2,2) 4 (0,5) 542 (6,6) 9,7 (0,05)
Norvégia  53 (1,5) 563 (2,5) 42 (1,3) 556 (2,9) 4 (0,5) 548 (6,3) 9,7 (0,05)
Németország  52 (1,4) 552 (2,5) 42 (1,2) 539 (3,6) 7 (0,6) 504 (8,8) 9,6 (0,06)
Belgium (francia)  51 (1,4) 497 (3,3) 42 (1,0) 501 (2,8) 7 (0,9) 483 (5,7) 9,6 (0,06)
Szlovákia  51 (1,3) 531 (4,6) 43 (1,2) 540 (3,2) 6 (0,5) 532 (5,1) 9,6 (0,05)
Belgium (flamand)  49 (1,2) 527 (2,5) 47 (1,1) 525 (2,2) 4 (0,3) 505 (6,5) 9,5 (0,05)
Svédország  49 (1,2) 559 (3,1) 46 (1,1) 555 (2,9) 4 (0,5) 537 (5,1) 9,5 (0,05)
Szlovénia  49 (1,1) 540 (2,9) 46 (1,0) 546 (2,3) 5 (0,6) 539 (7,6) 9,6 (0,05)
Lengyelország  49 (1,3) 562 (2,3) 45 (1,1) 570 (3,0) 6 (0,5) 552 (5,9) 9,5 (0,05)
Franciaország  48 (1,5) 510 (2,4) 47 (1,4) 515 (2,8) 5 (0,5) 500 (8,1) 9,5 (0,06)
Csehország  48 (1,0) 540 (2,8) 46 (1,0) 550 (2,1) 6 (0,4) 527 (5,2) 9,5 (0,04)
Tajvan  48 (1,5) 564 (2,1) 43 (1,1) 558 (2,8) 9 (0,7) 542 (4,4) 9,5 (0,06)
Makaó-Kína  44 (0,8) 551 (1,6) 47 (0,8) 544 (1,3) 9 (0,5) 529 (4,5) 9,3 (0,03)
Szingapúr  43 (0,8) 579 (3,6) 50 (0,7) 578 (3,2) 8 (0,5) 555 (5,3) 9,2 (0,04)
Dánia  41 (1,5) 560 (2,6) 51 (1,2) 543 (2,3) 8 (0,7) 523 (5,5) 9,2 (0,05)
Finnország  39 (1,2) 569 (2,6) 54 (1,1) 568 (1,9) 7 (0,5) 539 (5,3) 9,1 (0,04)
Hollandia  37 (1,3) 549 (2,2) 56 (1,2) 545 (2,0) 7 (0,6) 528 (5,0) 9,0 (0,05)
Hongkong  34 (1,2) 574 (3,6) 52 (1,1) 572 (2,6) 14 (1,1) 548 (7,0) 8,9 (0,06)
Nemzetközi átlag  60 (0,2) 516 (0,4) 35 (0,2) 506 (0,6) 5 (0,1) 490 (1,1)  

Az index annak alapján készült, hogy a tanulók milyen mértékeben értettek egyet kilenc állítással. Azok a tanulók, akiket lekötnek az olvasásórák, legalább 9,5-es indexértéket kaptak, 
ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik nagyrészt egyetértenek a kilenc állításból átlagosan öttel, és inkább egyetértenek a másik néggyel. Azok a tanulók, akiket nem kötnek le 
az olvasásórák, legfeljebb 7,1-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik inkább nem értenek egyet a kilenc állításból átlagosan öttel, és inkább egyetértenek 
a másik néggyel. A többi tanulót valamennyire lekötik az olvasásórák.
Az indexet a PIRLS 2016 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2016-ban. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját 
a 10-es értékre állították be, ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.

( ) A standard hiba a zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
Forrás: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.
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Gondolj az iskolai olvasási feladatokra! Mennyire értesz egyet az alábbi, olvasásórákkal kapcsolatos állításokkal?

Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem 
értek egyet

1. Tetszik, amiről az iskolában olvasok.
2. A tanárom érdekes olvasnivalókat ad.
3. Tudom, hogy mit vár el tőlem a tanárom.
4. Könnyű megérteni a tanáromat.
5. Érdekel, amit a tanárom mond.
6. A tanárom bátorít, hogy mondjam el, mit gondolok arról, amit olvastam.
7. A tanárom kíváncsi rá, hogy mit tudok.
8. A tanárom különböző dolgokkal segít nekünk a tanulásban.
9. Ha hibázom, a tanárom megmondja, mit csináljak, hogy jobban menjen.

9,5 7,1

Lekötik Valamennyire 
lekötik

Nem kötik le
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22. táblázat A tanulók olvasási szokásai P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország
Nagyon szeret olvasni Valamennyire szeret olvasni Nem szeret olvasni

Átlag-
indexértékTanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Portugália  72 (1,1) 530 (2,4) 23 (1,0) 526 (3,2) 5 (0,4) 513 (5,3) 11,4 (0,05)
Kazahsztán  71 (1,2) 536 (2,7) 25 (1,0) 535 (3,0) 3 (0,4) 536 (7,8) 11,4 (0,06)
Irán  70 (1,8) 441 (4,5) 26 (1,4) 405 (7,5) 4 (0,7) 344 (30,4) 11,2 (0,08)
Omán  65 (1,0) 437 (3,3) 29 (0,8) 391 (4,2) 5 (0,4) 359 (7,7) 11,2 (0,05)
Azerbajdzsán  64 (1,3) 485 (3,6) 32 (1,2) 456 (5,7) 4 (0,4) 443 (8,7) 10,9 (0,05)
Grúzia  64 (1,3) 496 (2,9) 31 (1,0) 483 (3,5) 5 (0,6) 460 (8,9) 10,9 (0,05)
Szaúd-Arábia  57 (1,5) 446 (3,9) 36 (1,2) 417 (6,2) 7 (0,6) 399 (9,0) 10,7 (0,07)
Kuvait  57 (1,5) 411 (4,1) 36 (1,3) 382 (5,2) 7 (0,7) 352 (11,1) 10,6 (0,06)
Marokkó  56 (1,6) 380 (4,1) 39 (1,5) 333 (5,0) 5 (0,5) 306 (8,1) 10,8 (0,06)
Spanyolország  56 (0,8) 534 (1,5) 34 (0,7) 523 (3,5) 10 (0,5) 512 (3,7) 10,7 (0,04)
Egyiptom  56 (2,0) 361 (5,8) 35 (1,5) 308 (6,4) 9 (1,2) 245 (14,3) 10,6 (0,09)
Dél-afrikai Köztársaság  55 (1,2) 340 (3,7) 36 (0,9) 302 (5,6) 9 (0,6) 282 (9,1) 10,6 (0,06)
Bulgária  55 (1,9) 558 (4,7) 33 (1,2) 557 (4,6) 12 (1,3) 511 (11,8) 10,6 (0,10)
Bahrein  54 (1,2) 463 (3,1) 36 (1,1) 429 (3,0) 10 (0,6) 426 (5,5) 10,6 (0,05)
Egyesült Arab Emírségek  54 (0,7) 471 (3,2) 37 (0,6) 433 (4,2) 9 (0,3) 409 (6,3) 10,6 (0,03)
Málta  51 (0,8) 470 (2,4) 37 (0,7) 442 (2,4) 12 (0,4) 418 (4,7) 10,4 (0,03)
Trinidad és Tobago  50 (1,3) 492 (3,7) 40 (1,1) 467 (4,1) 11 (0,8) 459 (8,6) 10,4 (0,06)
Katar  48 (0,9) 463 (2,3) 39 (0,8) 432 (2,8) 12 (0,5) 412 (5,3) 10,3 (0,03)
Oroszország  46 (1,4) 582 (2,9) 44 (1,1) 581 (2,5) 10 (0,7) 572 (3,4) 10,2 (0,06)
Írország  46 (1,1) 580 (3,0) 40 (1,0) 565 (2,9) 15 (0,8) 534 (4,6) 10,0 (0,04)
Új-Zéland  44 (1,0) 535 (2,6) 42 (0,7) 520 (2,9) 14 (0,7) 508 (4,2) 10,1 (0,04)
Izrael  43 (1,3) 531 (3,5) 36 (0,8) 527 (3,7) 21 (1,1) 538 (3,9) 9,9 (0,07)
Ausztrália  43 (1,1) 558 (3,3) 41 (0,8) 543 (3,0) 16 (0,7) 517 (3,0) 10,0 (0,05)
Litvánia  42 (1,2) 551 (2,9) 46 (1,0) 550 (3,1) 13 (0,7) 535 (4,2) 10,0 (0,05)
Olaszország  41 (1,1) 554 (2,5) 44 (1,0) 546 (2,7) 16 (0,8) 539 (3,7) 9,9 (0,04)
Franciaország  40 (1,0) 519 (3,0) 46 (1,0) 510 (3,0) 14 (0,9) 497 (3,4) 10,0 (0,04)
Észak-Írország  39 (1,3) 580 (2,9) 42 (1,0) 567 (2,7) 19 (0,9) 531 (3,8) 9,7 (0,05)
Tajvan  37 (1,0) 571 (2,5) 44 (0,8) 558 (2,2) 19 (0,7) 538 (2,9) 9,8 (0,05)
Chile  37 (1,1) 500 (3,3) 39 (0,8) 495 (3,1) 24 (1,0) 486 (3,3) 9,7 (0,06)
Ausztria  37 (1,1) 550 (3,1) 45 (0,8) 541 (2,6) 18 (0,8) 524 (3,4) 9,8 (0,05)
Kanada  37 (0,7) 555 (2,2) 45 (0,6) 543 (2,1) 18 (0,5) 525 (2,9) 9,7 (0,03)
Egyesült Államok  36 (1,2) 557 (3,8) 42 (0,9) 553 (3,4) 22 (0,9) 538 (3,8) 9,7 (0,05)
Hongkong  36 (1,0) 583 (3,1) 44 (0,9) 567 (3,3) 21 (1,2) 549 (3,7) 9,7 (0,05)
Anglia  35 (1,0) 575 (2,5) 45 (0,9) 559 (2,2) 20 (0,9) 530 (3,3) 9,7 (0,04)
Magyarország  35 (1,4) 570 (3,7) 46 (1,0) 552 (3,5) 19 (1,2) 530 (3,7) 9,7 (0,05)
Lettország  33 (1,2) 563 (2,8) 47 (1,2) 559 (2,0) 21 (1,0) 548 (2,9) 9,6 (0,05)
Belgium (francia)  33 (1,1) 504 (3,4) 44 (0,9) 500 (2,8) 23 (1,2) 484 (3,3) 9,6 (0,06)
Lengyelország  32 (1,1) 570 (3,2) 45 (1,0) 567 (2,8) 23 (1,0) 553 (2,7) 9,6 (0,05)
Németország  32 (1,3) 563 (2,9) 43 (1,0) 548 (2,7) 25 (1,2) 510 (5,0) 9,4 (0,06)
Szingapúr  31 (0,8) 598 (3,6) 50 (0,6) 574 (3,3) 19 (0,6) 548 (3,7) 9,6 (0,03)
Makaó-Kína  31 (0,6) 564 (2,0) 50 (0,6) 543 (1,5) 19 (0,5) 522 (2,6) 9,5 (0,02)
Szlovákia  30 (1,1) 546 (4,0) 47 (0,8) 538 (3,6) 23 (1,0) 513 (5,4) 9,5 (0,05)
Csehország  30 (0,8) 549 (3,2) 50 (0,8) 548 (2,2) 20 (0,8) 524 (2,7) 9,5 (0,04)
Szlovénia  29 (1,1) 551 (3,2) 53 (1,2) 545 (2,7) 18 (1,1) 523 (3,2) 9,5 (0,04)
Finnország  28 (0,9) 584 (2,3) 49 (0,8) 568 (2,3) 23 (0,7) 540 (2,5) 9,4 (0,04)
Belgium (flamand)  24 (1,0) 536 (3,0) 45 (0,8) 529 (2,0) 31 (1,1) 513 (2,6) 9,1 (0,04)
Hollandia  24 (0,9) 560 (2,4) 46 (0,9) 550 (2,0) 31 (1,1) 527 (2,5) 9,1 (0,05)
Norvégia  22 (0,9) 575 (3,2) 51 (1,0) 565 (2,4) 27 (1,2) 536 (2,8) 9,1 (0,04)
Dánia  20 (0,8) 569 (2,9) 53 (1,0) 551 (2,4) 27 (1,2) 528 (3,2) 9,1 (0,04)
Svédország  18 (1,0) 572 (4,3) 50 (1,0) 563 (2,5) 31 (1,1) 535 (3,2) 8,9 (0,05)
Nemzetközi átlag  43 (0,2) 523 (0,5) 41 (0,1) 507 (0,5) 16 (0,1) 486 (1,0)  

Az index a tanulói kérdőívben szereplő, az olvasással kapcsolatos nyolc kérdésre adott válaszok, valamint az olvasás gyakoriságára vonatkozó válaszok alapján készült. Legalább 10,3-es 
indexértéket kaptak azok a tanulók, akik nagyon szeretnek olvasni, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik nagyrészt egyetértenek a nyolc állításból néggyel, és inkább 
egyetértenek a másik néggyel, továbbá átlagosan mindennap vagy majdnem mindennap olvasnak a saját örömükre az iskolán kívül. Legfeljebb 8,3-es indexértéket kaptak azok a tanulók, akik 
nem szeretnek olvasni, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik inkább nem értenek egyet a nyolc állításból néggyel, és inkább egyetértenek a másik néggyel, továbbá átlagosan 
havonta egyszer vagy kétszer olvasnak a saját örömükre. A többi tanuló valamennyire szeret olvasni.
Az indexet a PIRLS 2016 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2016-ban. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját 
a 10-es értékre állították be, ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.

( ) A standard hiba a zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
Forrás: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.
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Mit gondolsz az olvasásról? Jelöld be, mennyire értesz egyet az alábbi állításokkal!
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem 
értek egyet

1. Szeretek másokkal arról beszélgetni, amit olvasok.
2. Örülnék, ha valaki könyvet adna nekem ajándékba.
3. Szerintem az olvasás unalmas.*
4. Szeretném, ha több időm jutna olvasásra.
5. Szeretek olvasni.
6. Sokat tanulok az olvasmányaimból.
7. Szeretek elgondolkodtató dolgokat olvasni.
8. Szeretem, amikor egy könyv segít elképzelni más világokat.

* Fordítva kódolva.

10,3 8,3

Szeret 
olvasni

Valamennyire 
szeret olvasni

Nem szeret 
olvasni

Milyen gyakran végzed a következő tevékenységeket az iskolán kívül?
Mindennap 

vagy
szinte 

mindennap

Hetente 
egyszer vagy 

kétszer

Havonta 
egyszer vagy 

kétszer

Soha 
vagy szinte 

soha
1. Saját kedvtelésemre olvasok.
2. Utánaolvasok annak, ami érdekel.

10,3 8,3

Szeret 
olvasni

Valamennyire 
szeret olvasni

Nem szeret 
olvasni
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23. táblázat A tanulók magabiztossága az olvasás területén P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország
Nagyon magabiztos Valamennyire magabiztos Nem magabiztos

Átlag-
indexértékTanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Tanulók 

aránya (%)
Átlag-

pontszám
Svédország  65 (0,8) 575 (2,3) 28 (0,8) 532 (3,2) 8 (0,5) 488 (5,2) 10,8 (0,04)
Finnország  60 (0,9) 586 (1,9) 31 (0,9) 549 (2,2) 10 (0,5) 503 (4,5) 10,6 (0,04)
Lengyelország  59 (0,8) 587 (2,3) 29 (0,9) 551 (3,1) 12 (0,6) 490 (4,1) 10,7 (0,04)
Bulgária  58 (1,6) 579 (3,8) 28 (1,0) 536 (4,9) 14 (1,1) 477 (7,9) 10,4 (0,08)
Ausztria  56 (1,0) 562 (2,1) 29 (0,9) 526 (3,1) 14 (0,7) 493 (3,5) 10,5 (0,04)
Írország  55 (1,0) 593 (2,6) 31 (0,8) 550 (2,7) 14 (0,8) 505 (4,2) 10,4 (0,04)
Németország  55 (1,0) 569 (2,4) 30 (0,9) 529 (3,6) 15 (0,7) 487 (4,7) 10,5 (0,04)
Izrael  55 (1,1) 567 (2,6) 28 (0,7) 511 (3,1) 18 (0,8) 454 (4,7) 10,3 (0,05)
Kazahsztán  55 (1,4) 549 (2,5) 27 (1,0) 534 (3,0) 18 (0,9) 503 (3,8) 10,5 (0,07)
Anglia  53 (0,9) 591 (1,9) 31 (0,8) 541 (2,6) 16 (0,5) 488 (3,1) 10,3 (0,03)
Norvégia  53 (0,9) 584 (2,2) 33 (0,8) 545 (2,7) 14 (0,8) 505 (3,6) 10,4 (0,04)
Irán  51 (1,6) 470 (5,2) 30 (1,3) 407 (6,0) 19 (0,8) 351 (6,1) 10,3 (0,06)
Kanada  51 (0,6) 574 (1,6) 32 (0,5) 530 (2,4) 17 (0,6) 482 (3,2) 10,2 (0,03)
Dánia  51 (0,8) 577 (2,3) 36 (0,8) 532 (2,7) 14 (0,6) 486 (4,4) 10,3 (0,04)
Észak-Írország  50 (1,1) 598 (2,2) 33 (1,0) 553 (3,0) 17 (0,7) 493 (4,1) 10,2 (0,04)
Egyesült Államok  50 (1,3) 583 (2,6) 32 (0,9) 540 (3,4) 19 (0,9) 496 (4,1) 10,2 (0,05)
Hollandia  49 (1,1) 565 (1,9) 30 (0,8) 536 (2,2) 21 (0,9) 511 (2,8) 10,0 (0,05)
Ausztrália  49 (1,0) 585 (2,4) 34 (0,8) 526 (2,9) 16 (0,7) 465 (3,7) 10,2 (0,04)
Szingapúr  48 (0,9) 612 (2,6) 36 (0,6) 562 (3,1) 16 (0,7) 503 (4,8) 10,1 (0,04)
Magyarország  48 (1,2) 586 (3,0) 33 (0,9) 542 (3,5) 19 (0,9) 495 (3,9) 10,1 (0,05)
Belgium (flamand)  46 (1,0) 544 (2,3) 34 (0,8) 519 (2,5) 19 (0,7) 493 (2,6) 10,0 (0,04)
Litvánia  46 (1,1) 578 (2,6) 35 (1,0) 538 (3,6) 19 (0,8) 496 (3,8) 10,0 (0,04)
Olaszország  46 (1,0) 567 (2,2) 38 (1,0) 545 (2,7) 16 (0,5) 505 (4,3) 10,1 (0,04)
Trinidad és Tobago  46 (1,3) 529 (2,7) 31 (0,9) 465 (3,6) 23 (0,9) 400 (4,1) 10,0 (0,05)
Szlovénia  46 (1,0) 571 (2,3) 37 (0,9) 538 (2,3) 17 (0,7) 481 (4,5) 10,1 (0,04)
Katar  45 (0,8) 494 (2,1) 32 (0,7) 434 (2,6) 23 (0,7) 371 (3,6) 10,0 (0,03)
Csehország  45 (0,8) 569 (2,2) 39 (0,7) 537 (2,3) 16 (0,6) 490 (4,2) 9,9 (0,03)
Franciaország  44 (1,1) 539 (2,6) 39 (1,1) 506 (2,6) 17 (0,7) 455 (3,7) 10,0 (0,04)
Szlovákia  44 (1,0) 567 (2,8) 34 (0,8) 533 (3,2) 22 (0,9) 475 (6,1) 9,9 (0,04)
Bahrein  44 (0,9) 494 (2,3) 33 (0,9) 436 (3,3) 23 (0,8) 381 (3,7) 9,9 (0,04)
Oroszország  43 (1,0) 609 (2,3) 38 (0,9) 575 (2,4) 19 (0,9) 532 (3,4) 9,9 (0,04)
Belgium (francia)  41 (0,9) 528 (2,8) 37 (0,8) 493 (2,8) 22 (0,7) 450 (3,4) 9,8 (0,04)
Grúzia  41 (1,3) 523 (3,2) 31 (1,0) 489 (3,0) 27 (1,1) 448 (4,3) 9,7 (0,05)
Omán  41 (1,2) 468 (3,7) 34 (0,9) 413 (3,7) 24 (0,8) 352 (3,7) 9,8 (0,05)
Kuvait  41 (1,6) 437 (4,6) 39 (1,5) 386 (4,8) 20 (0,9) 334 (7,7) 9,8 (0,05)
Egyesült Arab Emírségek  41 (0,8) 511 (3,6) 36 (0,6) 439 (3,1) 23 (0,7) 372 (3,6) 9,8 (0,03)
Málta  41 (0,8) 495 (2,1) 37 (0,8) 447 (2,3) 22 (0,6) 387 (4,2) 9,7 (0,03)
Spanyolország  40 (0,7) 554 (1,8) 40 (0,6) 525 (2,1) 20 (0,6) 483 (2,7) 9,7 (0,03)
Portugália  38 (1,3) 555 (2,7) 40 (1,0) 526 (2,7) 22 (0,9) 483 (3,0) 9,7 (0,04)
Chile  37 (0,9) 532 (2,8) 36 (0,8) 494 (3,3) 27 (0,8) 451 (3,0) 9,6 (0,04)
Hongkong  36 (1,2) 596 (2,5) 38 (0,9) 568 (3,4) 26 (1,1) 534 (3,2) 9,6 (0,05)
Azerbajdzsán  36 (1,0) 508 (3,4) 34 (1,1) 475 (3,4) 31 (1,3) 439 (5,9) 9,5 (0,04)
Tajvan  35 (1,2) 589 (2,3) 40 (0,9) 557 (2,0) 24 (0,9) 519 (2,7) 9,5 (0,05)
Új-Zéland  35 (0,8) 577 (2,5) 41 (0,8) 520 (2,7) 24 (0,7) 457 (3,8) 9,6 (0,03)
Egyiptom  33 (1,9) 390 (6,1) 36 (1,6) 333 (5,7) 31 (1,8) 268 (7,2) 9,4 (0,09)
Marokkó  31 (1,1) 416 (3,9) 42 (1,0) 358 (4,0) 27 (1,1) 296 (5,6) 9,4 (0,05)
Lettország  30 (1,0) 588 (2,4) 42 (1,1) 562 (2,1) 28 (1,1) 520 (3,0) 9,3 (0,04)
Szaúd-Arábia  29 (1,5) 473 (4,2) 43 (1,2) 439 (5,0) 28 (1,4) 385 (6,0) 9,3 (0,05)
Makaó-Kína  21 (0,7) 582 (2,6) 41 (0,8) 551 (1,5) 38 (0,7) 519 (1,6) 8,9 (0,03)
Dél-afrikai Köztársaság  20 (1,0) 398 (7,3) 33 (0,7) 326 (4,5) 47 (1,0) 288 (4,0) 8,8 (0,04)
Nemzetközi átlag  45 (0,2) 545 (0,4) 35 (0,1) 503 (0,5) 21 (0,1) 455 (0,6)  

Az index annak alapján készült, hogy a tanulók milyen mértékben értettek egyet hat állítással. Az olvasás területén nagyon magabiztos tanulók legalább 10,3-es indexértéket kaptak, ez az 
érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik nagyrészt egyetértenek a hat állításból átlagosan hárommal, és inkább egyetértenek a másik hárommal. Az olvasás területén nem magabiztos 
tanulók legfeljebb 8,2-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik inkább nem értenek egyet a hat állításból átlagosan hárommal, és inkább egyetértenek a másik 
hárommal. A többi tanuló valamennyire magabiztos az olvasásban.
Az indexet a PIRLS 2016 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2016-ban. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját 
a 10-es értékre állították be, ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.

( ) A standard hiba a zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
Forrás: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.
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Mennyire jól olvasol? Jelöld be, mennyire értesz egyet az alábbi állításokkal!
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem 
értek egyet

1. Általában jól megy nekem az olvasás.
2. Számomra könnyű az olvasás.
3. Nehézséget okoz az olyan történetek olvasása, amelyekben bonyolult szavak vannak.*
4. Az olvasás nehezebben megy nekem, mint sok osztálytársamnak.*
5. Az olvasás nehezebb nekem, mint bármely másik tantárgy.*
6. Egyszerűen nem vagyok jó olvasásból.*

* Fordítva kódolva.

10,3 8,2

Magabiztos Valamennyire 
magabiztos

Nem magabiztos
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24. táblázat A közösséghez tartozás érzése a tanulók körében P IRLS2016
S z ö v e g é r t é s4

Ország

Közösséghez tartozás

Átlag-
indexérték

Magas Átlagos Alacsony

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Tanulók 
aránya (%)

Átlag-
pontszám

Egyiptom  87 (1,2) 331 (5,8) 12 (1,1) 335 (9,7) 2 (0,2) ~ ~ 11,6 (0,08)
Kazahsztán  84 (0,8) 537 (2,5) 15 (0,7) 533 (3,5) 1 (0,2) ~ ~ 11,4 (0,04)
Marokkó  82 (1,1) 362 (4,4) 16 (1,0) 345 (5,7) 2 (0,2) ~ ~ 11,4 (0,06)
Azerbajdzsán  82 (0,9) 480 (3,7) 16 (0,7) 458 (5,7) 2 (0,3) ~ ~ 11,2 (0,05)
Portugália  82 (0,9) 532 (2,4) 15 (0,8) 511 (4,2) 3 (0,3) 510 (9,2) 11,2 (0,05)
Grúzia  75 (1,0) 493 (3,0) 21 (0,8) 483 (3,7) 3 (0,4) 469 (9,3) 10,8 (0,06)
Bulgária  74 (1,3) 551 (4,5) 22 (1,1) 557 (5,3) 4 (0,5) 547 (13,2) 10,8 (0,06)
Szaúd-Arábia  70 (1,6) 444 (4,3) 25 (1,3) 415 (5,4) 6 (0,6) 386 (10,1) 10,7 (0,08)
Omán  69 (1,1) 433 (3,4) 25 (0,9) 396 (3,6) 6 (0,4) 383 (6,9) 10,6 (0,06)
Spanyolország  69 (0,8) 532 (1,4) 26 (0,7) 521 (3,6) 5 (0,3) 511 (4,5) 10,4 (0,03)
Norvégia  69 (1,3) 565 (2,4) 27 (1,1) 550 (3,0) 4 (0,5) 530 (7,1) 10,4 (0,06)
Kuvait  66 (1,3) 404 (3,8) 28 (1,2) 385 (6,3) 7 (0,5) 366 (9,6) 10,4 (0,06)
Málta  64 (0,8) 465 (2,0) 29 (0,8) 436 (3,5) 7 (0,4) 411 (6,8) 10,3 (0,03)
Észak-Írország  63 (1,5) 575 (2,4) 30 (1,2) 554 (3,3) 7 (0,6) 520 (7,6) 10,2 (0,06)
Finnország  63 (1,3) 574 (2,0) 32 (1,1) 558 (2,5) 5 (0,5) 526 (7,3) 10,2 (0,05)
Új-Zéland  62 (0,9) 532 (2,6) 31 (0,7) 514 (3,3) 6 (0,5) 497 (5,8) 10,2 (0,04)
Hollandia  62 (1,3) 552 (1,9) 32 (1,1) 539 (2,1) 7 (0,7) 512 (6,8) 10,1 (0,06)
Litvánia  61 (1,3) 554 (2,7) 34 (1,2) 542 (3,5) 5 (0,4) 532 (7,4) 10,1 (0,05)
Írország  61 (1,4) 577 (2,5) 31 (1,0) 557 (3,4) 8 (0,8) 533 (5,7) 10,1 (0,06)
Chile  61 (1,2) 507 (2,7) 28 (0,9) 485 (4,1) 11 (0,6) 465 (5,4) 10,1 (0,06)
Irán  61 (1,6) 421 (4,8) 34 (1,4) 445 (4,4) 5 (0,4) 415 (10,7) 10,4 (0,08)
Dél-afrikai Köztársaság  59 (1,1) 331 (3,6) 31 (0,9) 314 (6,2) 9 (0,6) 300 (8,6) 10,2 (0,06)
Dánia  59 (1,4) 558 (2,4) 34 (1,1) 537 (3,0) 7 (0,6) 519 (5,2) 10,0 (0,06)
Svédország  58 (1,5) 563 (2,8) 35 (1,2) 549 (3,0) 7 (0,7) 533 (5,7) 10,0 (0,06)
Bahrein  58 (1,4) 461 (3,0) 33 (1,0) 435 (2,8) 10 (0,6) 415 (6,3) 10,0 (0,07)
Ausztrália  57 (1,0) 554 (3,1) 33 (0,9) 537 (3,2) 10 (0,5) 517 (4,6) 9,9 (0,04)
Magyarország  57 (1,5) 560 (3,4) 35 (1,2) 548 (3,5) 8 (0,8) 537 (5,7) 9,9 (0,06)
Kanada  57 (0,9) 551 (2,1) 35 (0,8) 540 (2,5) 8 (0,4) 515 (3,8) 9,9 (0,04)
Anglia  56 (1,4) 569 (2,1) 35 (1,0) 552 (2,3) 9 (0,7) 526 (4,5) 9,9 (0,06)
Egyesült Arab Emírségek  56 (0,8) 473 (3,4) 34 (0,7) 433 (3,9) 10 (0,4) 406 (6,0) 10,0 (0,04)
Belgium (flamand)  56 (1,2) 533 (2,2) 36 (1,0) 520 (2,6) 7 (0,5) 496 (4,6) 9,9 (0,05)
Olaszország  56 (1,2) 554 (2,3) 36 (1,0) 543 (2,7) 8 (0,5) 532 (4,3) 9,8 (0,05)
Oroszország  54 (1,3) 582 (2,7) 40 (1,2) 582 (2,5) 6 (0,4) 572 (4,3) 9,8 (0,05)
Trinidad és Tobago  54 (1,8) 490 (3,9) 35 (1,4) 471 (4,3) 10 (0,8) 456 (6,6) 9,8 (0,08)
Egyesült Államok  54 (1,3) 562 (3,1) 34 (1,0) 544 (3,6) 13 (0,8) 526 (5,3) 9,8 (0,06)
Ausztria  52 (1,1) 547 (2,5) 38 (0,9) 537 (2,8) 10 (0,6) 524 (4,4) 9,7 (0,05)
Izrael  51 (1,4) 529 (2,8) 35 (1,2) 534 (3,9) 15 (1,0) 536 (5,8) 9,6 (0,07)
Katar  50 (0,8) 465 (2,0) 35 (0,7) 437 (3,0) 15 (0,6) 404 (3,5) 9,6 (0,04)
Szlovákia  50 (1,1) 534 (4,6) 41 (1,0) 539 (3,1) 9 (0,6) 525 (4,8) 9,6 (0,05)
Lettország  49 (1,4) 560 (2,2) 43 (1,1) 559 (2,2) 8 (0,7) 538 (5,3) 9,6 (0,06)
Szingapúr  49 (0,9) 583 (3,5) 42 (0,8) 574 (3,3) 9 (0,4) 550 (4,9) 9,6 (0,04)
Németország  47 (1,7) 556 (2,7) 41 (1,2) 536 (3,9) 12 (0,7) 516 (6,3) 9,4 (0,07)
Szlovénia  44 (1,4) 544 (2,7) 46 (1,2) 542 (2,4) 10 (0,9) 537 (4,1) 9,3 (0,05)
Belgium (francia)  43 (1,3) 503 (3,0) 42 (1,1) 497 (3,0) 15 (1,0) 482 (4,1) 9,3 (0,06)
Franciaország  43 (1,6) 512 (2,7) 48 (1,2) 514 (2,6) 9 (0,8) 492 (5,1) 9,4 (0,05)
Csehország  42 (1,1) 547 (3,2) 48 (1,0) 545 (2,3) 9 (0,5) 525 (4,1) 9,3 (0,04)
Lengyelország  42 (1,4) 562 (2,6) 46 (1,1) 569 (2,8) 12 (0,8) 560 (4,4) 9,3 (0,06)
Tajvan  41 (1,3) 569 (2,3) 46 (1,1) 557 (2,5) 13 (0,6) 537 (3,7) 9,2 (0,05)
Makaó-Kína  37 (0,7) 557 (1,8) 50 (0,7) 541 (1,7) 13 (0,6) 532 (3,2) 9,1 (0,03)
Hongkong  35 (1,2) 580 (3,4) 48 (1,0) 567 (2,9) 17 (1,0) 553 (5,5) 8,9 (0,06)
Nemzetközi átlag  59 (0,2) 518 (0,4) 33 (0,1) 505 (0,5) 8 (0,1) 495 (0,9)  

Az index annak alapján készült, hogy a tanulók milyen mértékben értettek egyet öt állítással. Azok a tanulók, akiknél a közösséghez tartozás érzése magas, legalább 9,7-es indexértéket 
kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik az iskolai közösséggel kapcsolatos öt állításból átlagosan hárommal nagyrészt egyetértenek, és inkább egyetértenek a másik két 
állítás valamelyikével. Azok a tanulók, akiknél a közösséghez tartozás érzése alacsony, legfeljebb 7,3-es indexértéket kaptak, ez az érték a skálán azokat a tanulókat jelöli, akik az iskolai 
közösséggel kapcsolatos öt állításból átlagosan hárommal inkább nem értenek egyet, és inkább egyetértenek a másik két állítás valamelyikével. A többi tanuló közösséghez tartozása átlagos.
Az indexet a PIRLS 2016 mérésben részt vevő országok összesített adatai alapján alakították ki 2016-ban. Az országok közötti összehasonlítás biztosítása érdekében a skála középpontját 
a 10-es értékre állították be, ahová az összesített adatok eloszlásának átlagértéke esik. A skálaegységet úgy választották, hogy az indexértékek szórása 2 egység legyen.

( ) A standard hiba a zárójelben látható. Mivel az eredményeket a legközelebbi egész számra kerekítettük, néhány összérték következetlennek tűnhet.
~ A teljesítmény értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő adat.
Forrás: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016.
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Mit gondolsz az iskoládról? Jelöld be, mennyire értesz egyet az alábbi állításokkal!
Nagyrészt 
egyetértek

Inkább 
egyetértek

Inkább nem 
értek egyet

Nagyrészt nem 
értek egyet

1. Szeretek az iskolában lenni.
2. Biztonságban érzem magam az iskolában.
3. Úgy érzem, ehhez az iskolához tartozom.
4. A tanárok az iskolában tisztességesen bánnak velem.
5. Büszke vagyok rá, hogy ebbe az iskolába járok.

9,7 7,3

Magas 
közösséghez 
tartozás

Átlagos 
közösséghez 

tartozás

Alacsony 
közösséghez 

tartozás
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Összefoglalás

A PIRLS-vizsgálat immár 15 évet átölelő elemzései rámutatnak, hogy a magyar 4. évfolyamos ta-
nulók szövegértési képességei nemzetközi összehasonlításban is kifejezetten jó. Ez a magyar alsó 
fokú oktatás olvasástanításának fontos eredménye, amelyre joggal lehetünk büszkék. A 2016-os 
vizsgálatban mind össze hét oktatási rendszer átlagos szövegértés-eredményei lettek magasabbak a 
magyar ta nuló  k 554 pontos átlageredményénél. A távol-keleti országok közül Szingapúr és Hongkong, 
Európá ból Oroszország, Írország, Észak-Írország, Finnország és Lengyelország tartozik ebbe a cso-
portba. 550 pontnál magasabb átlageredményt Oroszországban, a távol-keleti országokban (Szingapúr, 
Hongkong és Tajvan) Európa északi, nyugati országaiban (Írország, Észak-Írország, Finnország, 
Lengyelország, Norvégia, Anglia, Lettország, Svédország), valamint a volt szocialista országok közül 
Magyarországon és Bulgáriában értek el a 4. évfolyamos tanulók a szövegértési teszten.

A szövegértés-eredményt részterületekre bontva azt láthatjuk, hogy a magyar tanulók rela-
tíve erősebbek az élményszerző szövegek megértésében. Az információszerző szövegekben elért 
átlageredmény hét ponttal alacsonyabb. A gondolkodási műveletcsoportok közül pedig átlagosan 
öt ponttal magasabbak az eredményeik az adatok értelmezése, összefoglalása és a szöveg tartalmi, 
nyelvi elemeinek mérlegelése típusú műveletekben, szemben az információk visszakeresése és egyenes 
következtetések levonása típusú műveletekben nyújtott teljesítményükkel. 

A lányok, ahogyan minden országban, Magyarországon is jobb eredményt értek el a fiúknál, 
az átlageredményeik közötti 13 pontos különbség a nemzetközi átlagos különbség (19 pont) alatt 
marad, és a középmezőnybe helyezi hazánkat e tekintetben. 

A PIRLS négy képességszintje közül a kiváló szintet a magyar tanulók 17 százaléka érte el, a 
ma gas képességszintet 56 százaléka, az átlagos képességszintet 85 százaléka, és végül az alacsony 
képességszintet tanulóink 97 százaléka teljesítette. A leszakadók aránya így 3 százalék, és összes-
ségében a tanulók 15 százaléka nem érte el az átlagos képességszintet. Számukra kiemelten fontos 
lenne a szövegértési képességek célzott fejlesztése a további évfolyamokon is, hiszen a szövegértés a 
tanulás egyik legfontosabb eszköze, megfelelő szintű elsajátítása nélkül minden tantárgy tanulása 
során nehézségekbe fognak ütközni. 



100 Összefoglalás

Az egyes képességszinteket elérő tanulók aránya alapján sorba rendezett országok listájából 
megállapíthatjuk, milyen helyezési tartományban szerepel Magyarország: a kiváló és magas ké-
pességszinteket elérő tanulók arányát tekintve hazánk relatív pozíciója (7–14., illetve 8–17. közötti 
helyezés 95 százalékos valószínűséggel) jobb, mint az átlagos és alacsony képességszintig jutó tanulók 
esetében (12–23., illetve 9–25. közötti helyezés). 

A magyar tanulók eredményeinek alakulása 
az elmúlt 15 évben
A magyar tanulók eredménye a 2016. évi PIRLS-mérésben a 2006. évinél nem szignifikánsabb, 
a 2001-es és 2011-es eredményhez képest pedig szignifikánsan magasabb. Részletesebben vizsgálva 
az eredmények változását, azt láthatjuk, hogy 2011-hez képest a szövegértési képességek minden rész-
területén (élményszerző és információszerző szövegek, különböző gondolkodási műveletcsoportok), 
a képességskála minden szegmensében (minden képességszinten) és a fiúk és a lányok eredményeiben 
egyaránt hasonló javulás következett be (25. táblázat). Hosszabb távon, a négy mérést együtt tekintve 
azonban már jellegzetesebb mintákat tapasztalunk az eredmények alakulásában. A magyar tanulók 
eredménye az információszerző szövegekben javult nagyobb mértékben, és inkább a jobban teljesítő 
tanulók eredménye lett még jobb, míg a leszakadó és gyenge képességű tanulók eredményei nem 
változtak. A lányok és a fiúk átlageredményei közötti különbség az eddigi négy ciklusból háromban, 
a 2001-es, a 2011-es és a 2016-os ciklusban hasonló volt, egyedül a 2006-os érték különbözik ezektől 
jelentős mértékben, ott a fiúk átlageredménye megközelítette a lányokét. 

Az elmúlt tizenöt év négy PIRLS-mérésének eredményét összefoglalva azt is elmondhatjuk, 
hogy Magyarországnak nemcsak az átlageredménye lett jobb, hanem a többi országhoz viszonyított 
helyzete is javult a 4. évfolyamos tanulók szövegértési képességeit tekintve (26. táblázat). A PIRLS 
2016-ban részt vett országok közül mindössze három olyan ország van, amelyekhez képest Magyar-
ország relatív helyzete kifejezetten romlott a 2001 és 2016 közötti időszakban. Ezek ráadásul a jelenleg 
legjobb eredményű országok, Oroszország, Szingapúr és Hongkong, amelyek 2001-ben még nálunk 
gyengébb eredményt értek el, de az elmúlt tizenöt évben tanulóik átlageredménye 41-53  ponttal 
magasabb lett, megelőzve így többek között Magyarországot is. Ezzel szemben nyolc olyan országot 
találunk a PIRLS 2016 résztvevői között, amelyek legalább egy korábbi összehasonlítható eredménnyel 

25. táblázat Magyarország eredménye az eddigi PIRLS-vizsgálatokban

Mérés éve
2001 2006 2011 2016

Átlageredmény (és annak standard hibája), valamint az átlageredmény változása 
2016-ra 543 pont (2,2), +11    551 pont (2,9), +3   539 pont (2,8), +15     554 pont (2,9)

Helyezés*/Résztvevők száma 5–11. / 35 6–14. / 45 14–22. / 45 9–16. / 50 

Átlageredmény (és annak standard hibája), valamint 
az átlageredmény változása 2016-ra az olvasás célja 
szerint

Élményszerző 551 pont (2,2), +6 559 pont (3,0), –1 542 pont (2,8), +16    558 pont (2,8)

Információszerző 537 pont (2,3), +14   542 pont (3,1), +8 536 pont (3,0), +15   551 pont (3,3)

Átlageredmény (és annak standard hibája), valamint 
az átlageredmény változása 2016-ra a gondolkodási 
műveletek szerint

Információk vissza-
keresése és egyenes 
következtetések levonása

543 pont (2,1), +8  547 pont (2,9), +4 537 pont (2,7), +14    552 pont (3,3)

Adatok értelmezése, 
összefoglalása és 
a szöveg tartalmi, nyelvi 
elemeinek mérlegelése

544 pont (2,2), +12   554 pont (3,2), +3 542 pont (2,7), +15   557 pont (3,0)

Az egyes képességszinteket elérő tanulók aránya 

Kiváló képességszint 10% 14% 12%   17%

Magas képességszint 49% 53% 48%   56%

Átlagos képességszint 85% 83% 81%   85%

Alacsony képességszint 98% 97% 95%   97%

Átlageredmény (és annak standard hibája), valamint az 
átlageredmény változása 2016-ra nemek szerint

Lányok 550 pont (2,4), +10  554 pont (3,6), +7 547 pont (3,2), +13   561 pont (3,4)

Fiúk 536 pont (2,5), +12 548 pont (2,9), –0 532 pont (3,2), +16   548 pont (3,1)

* Saját számítás, az országok átlageredményei és azok standard hibái alapján az ország 95%-os valószínűséggel ebben a helyezési tartományban található.
 A 2016-os érték szignifikánsan magasabb.
 A 2016-os érték statisztikai értelemben nem különbözik ettől.
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is rendelkeznek, és relatív helyzetük romlott Magyarországhoz képest. Idetarto-
zik például Svédország, amely 2001-ben még jobb eredményt ért el hazánknál, 
2016-ban azonban Magyarországéhoz hasonló lett az átlageredménye. De ebbe 
az országcsoportba tartozik Hollandia, Csehország, Kanada, Németország, Izrael, 
Portugália és Belgium flamand része is; tanulóik 2016-ban átlagosan gyengébb 
eredményt értek el, mint a magyar tanulók, holott a korábbi ciklusokban ha-
sonló vagy néhány esetben még jobb átlageredményeik voltak. Emellett vannak 
olyan oktatási rendszerek, amelyek tanulóik szövegértés-eredményeit tekintve 
változó, ingadozó teljesítményt mutatnak Magyarországhoz képest, például az 
angol tanulók átlageredménye 2001-ben és 2011-ben jobb, 2006-ban gyengébb 
volt a magyar tanulókénál, 2016-ban pedig hasonló volt a magyar átlagered-
ményhez. 

A tanulást segítő eszközök  
és a teljesítmény kapcsolata
A PIRLS-vizsgálat a tanulást segítő eszközök a családban index segítségével fog-
lalta össze mindazokat a tényezőket, amelyek a tanulás támogatását szolgálják. 
Idetartozik a szülők iskolai végzettsége és foglalkozása, az otthonukban található 
könyvek és gyerekkönyvek száma, valamint az otthoni internetkapcsolat és sa-
ját szoba. A PIRLS eredményei alapján a tanulást segítő eszközök a családban 
index és a teljesítmény között minden résztvevő esetében pozitív kapcsolat van. 
A leggyengébb kapcsolat az egyébként kiváló eredményt elért Hongkongban 
tapasztalható, ott az index szórásnyi növekedése a szövegértési képességben 
kevesebb mint 10 pontos várható növekedéssel jár együtt, és a kapcsolat erőssége 
is elhanyagolható. 

Magyarországon az index hatása a nemzetközi átlagnál kismértékben, de 
szignifikánsan magasabb, az index szórásnyi növekedése a szövegértés-eredmény 
42,8 pontos növekedésével jár együtt, szemben a nemzetközi átlag 39,2 pontos 
értékével. Az index hatásának ereje azonban hazánkban az egyik legmagasabb 
az összes részt vevő ország között: az index segítségével a tanulók közötti ered-
ménykülönbségek 31 százaléka magyarázható meg, szemben a nemzetközi átlag 
16 százalékával. Hasonlóan magas magyarázó erővel csak Szlovákia (35 száza-
lék), Bulgária (31 százalék) és Szingapúr (26 százalék) esetében találkozhatunk. 
Ez azt jelenti, hogy míg a különböző mértékű otthoni erőforrással rendelkező 
4. évfolyamos tanulók várható szövegértés-eredményeiben a nemzetközi átlagnak 
megfelelő (de természetesen nem elhanyagolható) különbségeket tapasztalha-
tunk, addig Magyarországon ritkább e várható eredménytől való eltérés, mint 
más országokban: a kevés tanulási erőforrással rendelkező tanulók ritkábban 
érnek el jó eredményt a teszten, míg a több erőforrással rendelkező tanulók 
között kevesebb a gyenge eredményt elérő tanuló. Ez az erős meghatározottság 
a magasabb évfolyamokat érintő tanulói teljesítménymérésekben (Országos kom-
petenciamérés, PISA-vizsgálat) is megmutatkozik. A magyar köznevelési rend-
szer előtt álló egyik legnagyobb kihívás a családi háttér teljesítményre gyakorolt 
hatásának csökkentése, az egyenlő oktatási esélyek megteremtése.

Az otthoni környezet egyéb jellemzői
A PIRLS számos kérdést vizsgál a tanuló olvasáshoz való viszonyával és 
szöveg értés-eredményeivel kapcsolatban, ezek közül jelentésünkben néhányat 
elemez tünk részletesebben. A szülők olvasási szokásai meghatározóak a tanuló 
olvasásszeretetének és olvasási szokásainak az alakításában. A magyar tanulók 
csaknem 40 százalékának a szülei nagyon, ugyanakkor majdnem minden ötödi k 

26. táblázat 
A PIRLS 2016-ban részt vett országok  
pozíciója Magyarországhoz képest  
a tanulók átlagos szövegértési képességei  
tekintetében az eddigi PIRLS-vizsgálatokban

Ország
Mérés éve

2001 2006 2011 2016
Oroszország
Szingapúr
Hongkong
Írország
Finnország
Lengyelország * *
Észak-Írország
Norvégia
Tajvan
Anglia
Lettország
Svédország
Bulgária
Egyesült Államok
Litvánia
Olaszország
Dánia
Makaó-Kína
Hollandia
Ausztrália
Csehország
Kanada
Szlovénia
Ausztria
Németország
Kazahsztán
Szlovákia
Izrael * *
Portugália
Spanyolország
Belgium (flamand)
Új-Zéland
Franciaország
Belgium (francia)
Chile
Grúzia
Trinidad és Tobago
Azerbajdzsán
Málta
Egyesült Arab Emírségek
Bahrein
Katar *
Szaúd-Arábia
Irán
Omán
Kuvait * * *
Marokkó * *
Egyiptom
Dél-afrikai Köztársaság *

* A csillaggal jelölt mezők esetében az adott év és a 2016-os eredmények  
nem összehasonlíthatóak, a fordítás minőségének javulása vagy  
a célpopuláció nagyobb lefedettsége miatt.

 Szignifikánsan jobb átlageredményt ért el, mint Magyarország.
 Hasonló az átlageredménye Magyarországéhoz.
 Szignifikánsan gyengébb eredményt ért el Magyarországnál.

 Magyarország pozíciója az adott országhoz képest romlott.
 Magyarország pozíciója az adott országhoz képest javult.
 Magyarország pozíviója az adott országhoz képest ingadozott.
 Magyarország pozíciója az adott országhoz képest változatlan,  
vagy nincs korábbi összehasonlítható adat.
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tanulóna k a szülei egyáltalán nem szeretnek olvasni. Az előbbi arány valamivel a nemzetközi átlag 
feletti, ebben az országok felső harmadának alján található hazánk, míg az olvasni egyáltalán nem 
szerető szülőkkel rendelkező tanulók aránya megegyezik a nemzetközi átlaggal. A szülők olvasás-
szeretete ráadásul hazánkban erősebb kapcsolatot mutat a szövegértés-teljesítménnyel, ezért is kü-
lönösen fontosak az olvasást népszerűsítő programok.

Kutatási eredmények bizonyítják, hogy az olvasási szokások mellett a gyermekkel az iskola meg-
kezdése előtt végzett közös tevékenységeknek (közös éneklés, játék, mese, beszélgetés) meghatározó 
szerepük van a gyermek kognitív képességeinek fejlődése és így a későbbi iskolai eredményesség 
szempontjából. A közös tevékenységek gyakorisága tekintetében kulturális különbségek tapasztalha-
tók a részt vevő országok között: jellemzően gyakoribb az európai és angolszász kultúrkörbe tartozó 
országokban az efféle közös tevékenység. Ezekben az országokban nagyon ritka, hogy a szülők soha 
nem vagy csak nagyon ritkán végeznének ilyenfajta közös tevékenységeket a gyerekeikkel, egyedül 
Bulgáriában volt 3 százaléknál magasabb (8 százalék) az ebbe a csoportba tartozó tanulók aránya. 
Az afrikai, közel-keleti és az egyébként nagyon jó eredményt elérő ázsiai országokban jellemzően 
valamivel magasabb arányban fordul elő, hogy a szülők egyáltalán nem vagy csak nagyon ritkán 
tevékenykednek együtt gyermekeikkel, és az előbbi országcsoporttal összehasonlítva általában ki-
sebb azoknak a tanulóknak az aránya is, akikkel gyakran végeznek ilyen tevékenységeket a szüleik. 
A szüleikkel gyakran együtt tevékenykedő magyar tanulók aránya a nemzetközi átlagnak megfelelő, 
Magyarország e tekintetben a középmezőnyben található. Emellett a magyar tanulók között nagyon 
alacsony, mindössze 2 százalék azoknak a tanulóknak az aránya, akikkel a szülei soha vagy szinte 
soha nem végeztek efféle tevékenységeket az iskolakezdés előtt. A magyar tanulók eredményességé-
re valószínűleg már az alkalmankénti együtt tevékenykedés is jó hatással van, ugyanakkor a néha 
és gyakran együtt tevékenykedő tanulók 4. évfolyam végére kialakult szövegértési képességeiben 
Magyar országon mindössze 9 pontos átlagos különbséget láthatunk. 

Az otthoni fejlesztő tevekénységek mellett az óvodában eltöltött idő – a kutatások szerint – 
szintén befolyásolja a kognitív érési folyamatot. A PIRLS 2016-ban részt vett magyar tanulók számára 
még nem volt kötelező hároméves kortól óvodába járni, ezt a szabályozást később, 2015-től vezették 
be hazánkban, ugyanakkor az adatok azt mutatják, hogy már ebben a korosztályban is csaknem 
minden tanuló (99 százalék) járt óvodába legalább egy évig, és 93 százalék 3 vagy több évet is eltöltött 
az iskola előtti nevelési intézményekben. E tekintetben Magyarország az egyik legjobb helyzetben 
lévő ország, az iskoláskor előtti hosszabb intézményes nevelés hazánkon kívül csak Dániában, Bel-
giumban és Svédországban hasonlóan elterjedt. A tanulók szövegértés-eredményei összefüggnek az 
óvodában töltött idővel, és noha az ok-okozati kapcsolatot nem bizonyítják az adatok, a hároméves 
kortól kötelező óvoda jó hatással lehet a magyar tanulók szövegértés-eredményeire.

A PIRLS vizsgálta azt is, hogy az iskolába lépéskor milyen olvasási készségeik, részképessé-
geik voltak a tanulóknak. Nemzetközi szinten a tanulók körülbelül 30 százaléka nagymértékben, 
35-36 százaléka pedig közepes, illetve kismértékben rendelkezett olvasási-szövegértési készségekkel, 
képességekkel. Magyarországon a nemzetközi átlagnál jóval kevésbé elterjedt, hogy az iskolába lépő 
tanulók már betűket, szavakat vagy mondatokat ismernek fel vagy tudnak leírni. A tanulók 70 száza-
léka legfeljebb kismértékben képes ilyen tevékenységek végzésére, ami az egyik legmagasabb arány a 
részt vevő országok között. Az iskolába lépéskor meglévő olvasási készségek, képességek kapcsolatban 
vannak a 4. évfolyam végére kialakult szövegértési képességekkel, nemzetközi szinten 52, Magyar-
országon 27 pontos különbséget láthatunk a két szélső csoportba tartozó tanulók eredményei között.

A PIRLS adatait felhasználva vizsgáltuk azt is, hogy az iskola településének típusa és földrajzi 
helyzete (régiója) milyen kapcsolatban áll az eredményekkel. Mivel itt 4. évfolyamos tanulókról van 
szó, döntő többségük még saját lakóhelyén tanul, tehát ezzel a lakóhely szerinti különbségekről is 
elég jó képet kaphatunk. A várakozásoknak megfelelően ezek a vizsgálatok Budapest kiemelkedő, 
illetve a községek és Észak-Magyarország átlagosan gyengébb eredményét mutatják, ráadásul a köz-
ségek és Budapest átlageredménye közötti különbség nőtt 2011 és 2016 között. Ugyanakkor fontos 
megjegyezni, hogy a régiók, illetve településtípusok közötti különbségek csaknem teljesen eltűnnek, 
ha a tanulók családi-otthoni környezetét leíró mutatókat is figyelembe vesszük.
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Iskolai környezet és erőforrások
Az iskolai környezet és légkör az oktatási folyamatokra erős hatást gyakorol, így önmagában is érde-
kes kérdés, hogy az egyes országok tanulói milyen intézményi körülmények között tanulnak. A PIRLS 
az iskolai és tanári kérdőív segítségével számos ilyen tényezőt vizsgált, igazgatót és tanítót kérdezve 
például az iskola tanulói összetételéről, a fegyelmezési és biztonsági problémákról vagy az oktatást 
hátráltató tényezőkről, mint például az erőforráshiány és a tanulók kialvatlansága. A kérdésekre adott 
válaszok önmagukban is fontos információkkal szolgálnak az oktatásirányítás számára, a PIRLS 
azonban a tanulók szövegértés-eredményeivel is összevetette az adatokat. Fontos látni, hogy ahogyan 
már a tanulókra vonatkozó háttéradatok esetében is, itt sem feltétlenül ok-okozati kapcsolatot tár fel 
a vizsgálat, hanem együttjárásokat. A kapcsolatot a közvetlen hatás mellett jellemezhetik körkörös 
oksági viszonyok, de akár más, a vizsgált változókra egyaránt hatást gyakorló tényezők hatásainak 
megnyilvánulását is láthatjuk. A változók közötti kapcsolat természetének feltérképezéséhez, model-
lezéséhez az adatok mélyebb, több szempontú elemzésére lesz szükség.

Az iskola tanulói összetétele az igazgatók válaszai alapján minden országban változó, minden-
hol vannak olyan iskolák, ahol a jó anyagi helyzetű tanulók vannak többségben1, és olyanok is, ahol 
inkább hátrányos helyzetű tanulókat oktatnak. Az arányok azonban nagyon változóak, még a fejlett 
országok között is nagyon nagy különbségek vannak: míg Dániában például a tanulók 63 százaléka jó 
anyagi hátterű iskolában tanul, és csak 7 százalékuk jár olyan iskolába, amelynek diákjai szociokul-
turális szempontból hátrányos helyzetűek, addig az Egyesült Államokban sokkal több pedagógusnak 
kell megküzdenie a hátrányosabb helyzetű tanulók oktatásával összefüggő kihívásokkal, ott ugyanis 
a tanulók 63 százaléka jár hátrányos anyagi hátterű iskolába. Magyarországon a tanulók nemzetközi 
átlagnál valamivel magasabb aránya (37 százalék szemben a nemzetközi átlag 29 százalékkal) tanul 
hátrányos anyagi hátterű iskolában. A jobb anyagi háttérrel rendelkező iskolák tanulói a legtöbb 
országban átlagosan jobb eredményt értek el, mint a hátrányosabb hátterű iskolákban tanulók, eb-
ben a családi háttér és a teljesítmény közötti kapcsolat újabb példáját láthatjuk. A magyar tanulók 
esetében a két szélső csoportba tartozó tanulók átlageredményei közötti különbség a nemzetközi 
átlagnál valamivel magasabb (57 pont szemben a nemzetközi 43 ponttal).

Szintén az igazgatók véleménye alapján vizsgáltuk az iskola teljesítményelvárásait: mennyire 
ismerik, fogadják el és tartják be a tanárok a tantervi célokat, milyen az együttműködés az iskolaveze-
tés, a tanárok és a szülők között a tantervi célok elérése érdekében, milyen elvárásokat támasztanak a 
tanárok, a szülők és maguk a tanulók a tanulmányi eredményekkel kapcsolatban. Általánosságban el-
mondható, hogy inkább a közel-keleti és angolszász országokra jellemző az erős teljesítményösztönzés, 
az európai kontinentális országok többségét a közepesen ösztönző légkör jellemzi. Magyarországon 
a 4. évfolyamos tanulók mindössze 3 százalékának az iskolája nagyon erősen teljesítményösztönző 
(a nemzetközi átlag 8 százalék), és a tanulók több mint fele (53 százaléka szemben a nemzetközi átlag 
38 százalékkal) olyan iskolába jár, amely csak közepesen ösztönöz a jobb teljesítményre. Az erősebben 
ösztönző iskolákban tanulók eredménye a legtöbb országban magasabb, mint a kevésbé ösztönzőkben 
tanulóké, és Magyarországon a különbség kifejezetten magas, a nagyon erősen ösztönző iskolákban 
tanulók 81 ponttal magasabb átlageredményt értek el a csak közepes mértékben teljesítményösztönző 
iskolák tanulóinál, szemben a nemzetközi átlagos 37 pontos különbséggel. Ez arra utal, hogy noha 
az ok-okozati összefüggés itt sem bizonyított, a tantervi célok és az eredményesség fontosságának 
világos kommunikálása tovább növelheti a magyar tanulók eredményességét.

Az iskolai tanítást negatívan befolyásoló tényezőket a PIRLS több szinten és szempontból 
mérte. Az igazgatók és a tanárok válaszai alapján azt vizsgálta, hogy az erőforrásokban mutatko-
zó hiányok, valamint a zavartalan tanuláshoz szükséges feltételekben mutatkozó hiányok milyen 
mértékben hátráltatják az olvasástanítást; a tanulókat pedig arról kérdezte, szoktak-e éhesen vagy 
fáradtan érkezni az iskolába. Magyarországon a nemzetközi átlagnál gyakrabban okoznak problé-
mát az erőforráshiányok, a tanulók mindössze 15 százaléka tanul olyan iskolában, ahol az igazgató 
szerint nem kell megküzdeni az ebből adódó problémákkal, szemben a nemzetközi átlag 31 szá-
zalékával. A magyar iskolaigazgatók többsége szerint az erőforráshiány kismértékben befolyásolja 
az olvasástanítást, a tanulók 82 százaléka ilyen iskolába jár. Ráadásul az igazgatók véleménye az 

1 Legalább a tanulók negyede jó anyagi feltételekkel rendelkező családból érkezik, és legfeljebb negyede hátrányos anyagi 
helyzetű. És fordítva, inkább hátrányos anyagi hátterűnek számít az az iskola, ahol a tanulók legalább negyede hátrányos 
anyagi helyzetű családból érkezett, míg legfeljebb a tanulók negyede jó anyagi helyzetű.
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erőforrás-ellátottságga l kapcsolatban romlott 2011-hez képest: akkor még a tanulók 30 százaléka 
járt olyan iskolába, ahol nem okozott problémát az erőforráshiány. Ugyanakkor, míg 2011-ben az 
igazgatók által jobb ellátottságúnak ítélt iskolákban kicsit magasabb volt a tanulók átlageredménye 
(a különbség 14 pont volt), addig 2016-ban nem mutatható ki kapcsolat az ellátottság megítélése és 
az eredményesség között.

A tanítók válaszai alapján a magyar tanulók 35 százaléka jár olyan iskolába, ahol a tanításhoz 
szükséges feltételekben mutatkozó hiányok (pl. előzetes tudás hiánya, hiányzás, rendbontás, kialvat-
lanság vagy éhség) nagyon kis mértékben befolyásolják az olvasástanítást. 64 százalékuk iskolájában 
valamennyire és 2 százalékuk iskolájában nagymértékben zavarják ezek a tényezők a tanítást, ami 
körülbelül megfelel a nemzetközi átlagnak, de például a környező országok közül Szlovákiában és 
Csehországban is sokkal jobbak az arányok, ott a tanulók több mint fele tanul olyan iskolában, ahol 
a tanítók véleménye szerint ilyen problémák nem vagy csak kismértékben befolyásolják az olvasás-
tanítást. Ugyanakkor a tanulók válaszaiból az derül ki, hogy Magyarországon a tanulók 48 százaléka 
néha, 43 százaléka szinte mindennap fáradtan érkezik az iskolába. Emellett a tanulók csaknem fele 
(44 százalékuk) néha és körülbelül ötöde (19 százalék) mindennap éhesen kezdi meg a tanórákat. 
Az iskolába fáradtan érkező tanulók átlageredménye nem különbözik jelentősen a kipihentebbekétől, 
azok a tanulók azonban, akik szinte mindennap éhesen érkeznek az iskolába, 27 ponttal alacsonyabb 
eredményt értek el átlagosan azokhoz képest, akik soha nem érkeznek éhesen.

A tanítók válaszai alapján a magyar tanulók 51 százaléka jár olyan iskolába, ahol biztonságos 
és fegyelmezett légkör uralkodik, ami alacsonyabb a nemzetközi 62 százaléknál. 46 százalék a vala-
mennyire biztonságos és fegyelmezett iskolákba járók aránya, és a tanulók 3 százaléka jár olyan 
iskolába, amely tanítójuk szerint egyáltalán nem biztonságos és fegyelmezett. A tanulók átlagered-
ménye a kevésbé biztonságos és fegyelmezett iskolák esetében alacsonyabb, a különbség a két szélső 
kategória között átlagosan 66 pont, szemben a nemzetközi átlag 51 pontos különbségével. A tanítók 
mellett az igazgatókat is megkérdezte a PIRLS arról, hogy vannak-e biztonsági és fegyelmi problé-
mák (például késés, lopás, csúnya beszéd, verekedés) az iskolában. Magyarország e tekintetben a 
nemzetközi átlagnak megfelelő eredményt mutat, a tanulók 53 százaléka tanul olyan intézményben, 
ahol alig vannak ilyen jellegű problémák, 36 százalékuk enyhe, 6 százalékuk közepes fegyelmi és 
biztonsági problémákkal küzdő iskolában tanul. A biztonsági és fegyelmi problémák súlyossága és a 
tanulók szövegértés-eredményei között negatív kapcsolat van, Magyarországon a két szélső kategó-
riába tartozó tanulók eredménye között átlagosan 53 pont a különbség (nemzetközi átlag 63 pont). 
A biztonságos és fegyelmezett légkörre vonatkozó mindkét index szerepelt már a 2011-es mérésben 
is, a magyar eredmények akkor is hasonlóak voltak, egyik index mentén sem mutatható ki lényeges 
változás 2011 és 2016 között.

Tanítók, tanárok
A PIRLS-vizsgálatban a tanárok tanítási tapasztalatára, továbbképzésben való részvételére és elé-
gedettségére vonatkozó adatokat is feltérképezték. Ahogyan számos korábbi vizsgálat is kimutatta, 
Magyarországon a tanítói kar elöregedése jellemző. 2016-ban a tanulók mindössze 4 százaléka tanult 
pályakezdő, 5 évnél kevesebb gyakorlattal rendelkező pedagógustól, miközben 20 vagy több éve 
tanítók oktatják a tanulók 61 százalékát. A korábbi vizsgálatokkal összevetve is látható ez a folya-
mat: 2001-ben a tanításban töltött idő még átlagosan 19 év volt a 4. évfolyamosok tanítói körében, 
2006-ban 21 év, 2011-ben és 2016-ban pedig egyaránt 24 év, szemben a nemzetközi átlag 16-17 évével. 
Ezzel a problémával Magyarország nincs egyedül, a volt szocialista országok szinte mindegyikében 
hasonló a helyzet.

A 4. évfolyamos tanulók tanítói Magyarországon a nemzetközi átlagnál kevesebb időt töltöttek 
szakmai továbbképzéseken: a tanulók 36 százalékának tanítója egyáltalán nem vett részt szakmai 
továbbképzésen az elmúlt két évben, 25 százalékának a tanítója 6 óránál kevesebbet, 15 százalékának 
a tanítója 6-16 órát és 25 százalékának a tanítója legalább 16 órát töltött szakmai továbbképzésen 
a vizsgálatot megelőző két évben (nemzetközi átlagban a megoszlás 16–22–27–36 százalék). A szakmai 
továbbképzéseken töltött időt már 2011-ben is vizsgálta a PIRLS, akkor a tanulók 21 százalékának 
a tanítója nem vett részt szakmai továbbképzésen az azt megelőző kétéves időszakban, 48 százalé-
kának a tanítója 6-16 órát és 31 százalékának a tanítója több mint 16 órát töltött továbbképzésen. 
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Az elmúlt öt évben tehát csökkent a tanítók aktivitása a szakmai továbbképzések terén. Ugyanakkor 
a szakmai továbbképzési aktivitás és a tanulók átlageredményei között nincs kimutatható kapcsolat, 
aminek azonban számos oka lehet, például a továbbképzések tartalmi jellemzői, a továbbképzésekben 
aktívabb tanítók tapasztaltsága, iskoláik és tanítványaik jellemzői mind befolyásolják a kapcsolat 
kimutathatóságát.

A magyar 4. évfolyamos tanulók körülbelül felének a tanítója nagyon elégedett a hivatásával, 
nagyon gyakran éreznek örömöt, elégedettséget, lelkesedést a tanítással kapcsolatban, további 49 szá-
zalékuk elégedett és mindössze 3 százalékuk nem elégedett. Nemzetközi szinten valamivel magasabb 
(57 százalék) a nagyon elégedett tanítók tanítványainak aránya, de nagyobb a nem elégedetteké is 
(6 százalék). Általában jellemző, hogy az európai országok tanítói körében alacsonyabb, a közel-ke-
leti országokban magasabb a nagyon elégedett tanítóktól tanuló 4. évfolyamosok aránya. A tanítók 
elégedettsége és az eredményesség között hazánkban és nemzetközi szinten sincs erős kapcsolat. 

Tanulói attitűdök
A tanítási folyamat eredményessége mellett az iskolának fontos feladata a tanulók szemléletének 
alakítása, a tanulás megszerettetése, az olvasás iránti elkötelezettség megerősítése, a reális tanulói 
önkép kialakulásának támogatása. A PIRLS e tényezőket is vizsgálta, a tanulók válaszai segítségével 
elemezte, hogy az olvasásórák során mennyire sikerül lekötni a tanulók figyelmét, mennyire szeretnek 
olvasni a tanulók, mennyire magabiztosak az olvasás terén és mennyire érzik magukat az iskolai 
közösség részének. 

Összességében elmondható, hogy a magyar tanulókat a nemzetközi eredményekkel összevet-
ve az átlagosnál jobban lekötik az olvasásórák, ugyanakkor az átlagnál kevésbé szeretnek olvasni, 
annak ellenére, hogy átlagosan magabiztosak e téren, noha ez utóbbi adat az egyébként kiemelkedő 
magyar átlageredménnyel nincs teljesen összhangban. A legfontosabb teendő e téren az olvasás 
megszerettetése: a magyar tanulók mintegy ötöde nem, 46 százaléka pedig csak valamennyire szeret 
olvasni. Igaz, hogy e téren javult valamelyest a helyzet 2011-hez képest, akkor tanulóink 22 százaléka 
tartozott az olvasni nem szeretők, 52 százaléka az olvasni valamennyire szeretők csoportjába. De 
fontos lenne felkelteni a magyar tanulók azon 4 százalékának az érdeklődését is, akiket egyáltalán 
nem kötnek le az olvasásórák.

A tanulók iskolai közösséghez tartozása a nemzetközi átlagnak megfelelő Magyarországon, a 
tanulók 57 százalékánál magas, 35 százalékánál átlagos a közösséghez tartozás érzése. További feladat 
a fennmaradó 8 százalék bevonása a közösségbe, hiszen a kívülállóság – amellett, hogy hatással lehet 
a tanulmányi eredményeikre – mentális jóllétüket is negatívan befolyásolhatja.
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