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kivonat

A társadalmi osztály hatással van az egyén gondolkodására, érzelmeire és viselkedésére 
(manstead, 2018), ezért nem lehet figyelmen kívül hagyni az iskolai teljesítményben ját-
szott szerepét. A társadalmi osztályt az újabb kutatások nem szűkítik le az anyagi hely-
zetre, hanem a társadalmi és kulturális erőforrásokhoz való hozzáférést is számításba 
veszik. A három tőketípus egyaránt befolyásolja a diákok iskolai sikerességét (Pusztai, 
2009). A tényleges társadalmi státusz mellett az észlelt társadalmi osztálynak van fon-
tos hatása az ember vélekedéseire, énfogalmára, ezáltal a viselkedésre. kutatásunkban 
az Országos kompetenciamérés eredményeit elemezzük a társadalmi osztály három té-
nyezőjének tükrében: a szülők foglalkoztatottsága, a család észlelt anyagi helyzete, va-
lamint a lakóhely észlelt társadalmi státusza. eredményeink szerint a képzéstípus hatá-
rozza meg leginkább a teljesítményt, de a szülők rendszeres munkája, a család átlagos 
vagy jobb anyagi helyzete, a nem szegény lakókörnyezet is hozzájárulhat valamennyire 
a jobb teljesítményhez.

Kulcsszavak: családi háttér  szocioökonómiai státusz  kompetenciamérés  iskolai 
teljesítmény

 
Abstract

the social class that the individual belongs to, determines his or her cognitions, emo-
tions and behaviour (manstead, 2018) that is why it is essential to examine its effect on 
academic achievement. the concept of social class is not reduced to material circum-

1 Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest, 1034, Bécsi út 324.
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stances or salary in recent studies, but the access to social and cultural capital is also 
taken into consideration. the types of capital form the individual’s self-concept and be-
haviour, thus the academic achievement (Pusztai, 2009). besides the actual social status, 
the perceived status affects the ways of thinking and behaviour. in our study, we analyse 
the results of the National Assessment of basic competencies (NAbc) in relation of so-
cial factors: regularity of parents’ work, perceived standard of living in case of families 
and living environment.  the results reveal the effect of types of schooling, but the social 
factors affect the achievement moderately.

Keywords: parental background  socioeconomic status  assessment of competencies 
 academic achievement

bevezető

A társadalmi osztály, ahová tartozunk, nagyban meghatározza a mindennapi 
életünket azzal, hogy milyen és mennyi materiális, illetve társadalmi erőforrás-
hoz jutunk. Az erőforrásokhoz való hozzáférés hat a személyes és szociális iden-
titásunkra, ez pedig nagyban befolyásolja vélekedéseinket, érzelmeinket és vi-
selkedésünket. Pszichológiai kutatások többféle összefüggésben vizsgálták a 
társadalmi osztályt, például kapcsolatot találtak az egészséggel, nyelvhaszná-
lattal, esztétikai preferenciákkal, szubjektív jólléttel vagy a kognitív teljesít-
ménnyel (kraus és Stephens, 2012). A társadalmi osztály és a viselkedés kap-
csolatát elemző kutatások abban megegyeznek, hogy a társadalmi osztályt nem 
szűkítik le a jövedelemre, anyagi helyzetre, hanem a társadalmi és kulturális 
erőforrásokhoz való hozzáférést is számításba veszik, a három tőketípus együt-
tesen befolyásolja az egyén gondolkodási, érzelmi és viselkedési mintázatait 
(manstead, 2018). elemzésünkben azt vizsgáljuk, hogy a tanulók észlelt társa-
dalmi helyzete, a szülők foglalkozása alapján mennyire térnek el az Országos 
kompetenciamérésben elért eredményeik. 

tárSAdAlmi OSztálY – éSzlelt tárSAdAlmi OSztálY

A társadalmi osztályok struktúráját háromféle tőketípus interakciójaként is 
szokták jellemezni, gyakran a bourdieu-i elméletből kiindulva. A struktúra belső 
mintázatát a gazdasági, társadalmi és kulturális tőke eloszlása és ezek össze-
függései határozzák meg, ami stabil viszonyokat eredményez a társadalomban, 
és ez a belső mintázat elsősorban a gazdasági tőke eloszlásával áll összefüggés-
ben (Pusztai, 2009). A társadalmi osztály meghatározásában objektív és szub-
jektív tényezőket szoktak figyelembe venni, pl.: kraus és Stephens kutatásai. Az 
objektív tényezők – az iskolázottság, jövedelem és a foglalkozás -, az erőforrá-
sokhoz való hozzáférés mutatói, de egyben meghatározói is annak a kontextus-
nak, amelyben az egyén az életét éli, pl.: milyen iskolába jár, milyen munkahelye 
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van, vagy kikkel él egy helyen. A kontextus pedig kihat az egyén viselkedésére 
(kraus és Stephens, 2012; Stephens és mtsai, 2014, manstead, 2018).

A szubjektív tényezők leginkább az egyén észlelését, a saját társadalmi hely-
zetének az értékelését jelenti. kraus és Stephens (2012) társadalmi osztályról 
alkotott szociálkognitív elméletének fontos eleme a szubjektív társadalmi osz-
tály, amelynek fogalma arra vonatkozik, hogy az egyén hol helyezi el magát a 
társadalmi ranglétrán. A munkás- és középosztály eltérő anyagi és életkörül-
ményei különböző énfogalmakat eredményeznek, aminek az alapja a társadalmi 
osztály másokhoz viszonyított szubjektív észlelése, és ezzel összefüggésben be-
szélhetünk a jólét, az oktatás és foglalkozás különbségeiből eredő eltérő visel-
kedésről. Amennyiben a viselkedés jól megfigyelhető és megbízhatóan köthető 
az anyagi helyzethez, iskolázottság szintjéhez, valamint a foglalkozás presztí-
zséhez, potenciális jelzőjévé válik az egyén társadalmi osztályához (manstead, 
2018). kraus és Stephens (2012) azt vizsgálták, hogy az észlelt társadalmi osz-
tály milyen befolyást gyakorol az egyének gondolkodására, érzelmeire és társas 
viselkedéseire, függetlenül a tényleges társadalmi osztályuktól. Az alsóbb osz-
tályok gondolkodási orientációját a kontextualizmus jellemzi, ami a külső kör-
nyezeti tényezők, leginkább a kényszerítő erők, fenyegetések felé fordulást je-
lenti, míg a felsőbb osztályok orientációját a szolipszizmus, azaz a saját belső 
állapotok (pl.: érzelmek, személyes célok) felé fordulás jellemi. ez számos kü-
lönbséghez vezet az énfogalom, az egyén működése és a kapcsolatok területén, 
mely a különbségeket a szerzők metaelemzésük eredményeivel támasztják alá:

– Fenyegetésekkel való megküzdés: az alsóbb osztályokba tartozók – akinek 
az életében eleve fokozottabban van jelen a bizonytalanság, fenyegetés –, 
érzékenyebbek a külvilág fenyegető jelzéseire. 

– Személyes kontroll érzete: akiknek alacsony az észlelt társadalmi osztálya, 
annak kisebb a személyes kontroll érzete, vagyis kevésbé érzi azt, hogy ha-
tása van a dolgok alakulására, szemben a magasabb osztályba tartozókkal. 

– közösségi vs. személyes énfogalom: az alacsonyabb észlelt osztályba tar-
tozók énkoncepcióját sokkal jobban meghatározza a másokkal való kap-
csolat, szociális csoporthoz tartozás, míg a magasabb osztályúak egyedi 
személyiségvonásokkal jellemzik magukat.

– A magukat alsóbb osztályba sorolók empatikusabbak, a kontextuális ha-
tásokra való érzékenységükből fakadóan.

– Az alsóbb osztályokba tartozók az attribúciós folyamatokban hajlamosab-
bak szituációs faktoroknak tulajdonítani cselekvéseket, míg a felsőbb osz-
tályokba tartozók diszpozicionális magyarázatra hajlamosak. 

– Az észlelt alacsonyabb társadalmi osztály interdependenciát, másokra való 
fókuszálást von maga után. A magasabb osztályba tartozókra inkább az 
independencia jellemző (Stephens és mtsai, 2014).

A szubjektív tényezők fontosságát már Albert bandura (1989) is kihangsúlyoz-
ta, megfontolásai az észlelt társadalmi osztály szociálkognitív elméletével ösz-
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szecsengenek. Szerinte az emberi motiváció, szubjektív jóllét, teljesítmény sok-
kal inkább a vélekedéseken alapszik, mint a valóságon. Az egyén vélekedései a 
saját képességeiről meghatározzák a viselkedését, azt, ahogyan érez, gondolko-
dik magáról, ahogyan motiválja magát. A vélekedések négy fő folyamaton ke-
resztül befolyásolják az emberi működést (bandura, 1993; caprara és bandura, 
2008): 

1. kognitív folyamatok: célkitűzés határozottsága, anticipációs szcenáriók 
kidolgozottsága, hit a képességek fejlődésében.

2. motivációs folyamatok: oksági attribúciók (észlelt okai a sikernek vagy ku-
darcnak), eredményelvárások, tudatosult célok.

3. Affektív folyamatok: a fenyegető helyzetben az egyén mekkora stresszt él 
át, mennyire hatékonyan tud megküzdeni a stresszorokkal, mekkora a tel-
jesítményszorongása.

4. Szelekciós folyamatok: döntési helyzetek, környezet és tevékenység kivá-
lasztása.

A szociálpszichológia nem sokat foglalkozott eddig a társadalmi osztály és az 
anyagi helyzet identitásformáló hatásával. easterbrook és munkatársai (2018) 
két nagymintás brit reprezentatív mintán végzett vizsgálta azt mutatta, hogy a 
SeS-nek ugyanolyan fontos hatása van az identitásra, mint a nemnek vagy az 
etnikumnak, illetve a SeS objektív mutatói erős bejóslói voltak az identitásra 
gyakorlott hatásnak: a magasabb szocioökonómiai státuszú vizsgálati személyek 
nagyobb fontosságot tulajdonítottak az ehhez kapcsolódó identitásaiknak 
(manstead, 2018).  Stephens és munkatársai (2014) tanulmányukban azt járják 
körül, hogy a társadalmi osztály hogyan alakítja az egyén énfogalmát a külön-
böző szocializációs területeken, az otthon, iskola és munkahely kontextusában, 
amelyek a társas világba vezető kapuként is értelmezhetők. A társadalmi osztály 
szerintük sajátos kulturális szelfeket aktivizál, és ez sajátos gondolkodási, ér-
zelmi és viselkedéses mintázatokat von maga után, amelynek következtében el-
térő énfogalmak alakulnak ki. 

A tárSAdAlmi StátUSz éS Az iSkOlAi eredméNYeSSéG 
öSSzeFüGGéSei

A társadalmi tőke és az iskolai eredményesség kapcsolatának elemzésében fon-
tos szempont, hogy az oktatás mennyire segíti a társadalmi mobilitást (Pusztai, 
2009).  Az mondható, hogy az iskolákban tapasztalható teljesítménybeli szaka-
dék az alacsony és magas társadalmi státuszú gyerekek között nem csökkent, 
sőt az oktatás expanziójával még nőtt is (van laar és Sidanius, 2001), holott a 
meritokratikus értékrend szellemében az iskoláknak csökkenteni kellene a tár-
sadalmi egyenlőtlenség hatását.  Az iskola újratermeli a társadalmi különbsé-
geket azáltal, hogy olyan normákat és értékrendet állít fel, amelyek a középosz-
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tálybeli gyerekeknek kedveznek, mert számukra ismerősek (manstead, 2018). 
van laar és Sidanius (2001) a teljesítménybeli különbségeket a hatalom és erő-
források egyenlőtlen csoportalapú eloszlására vezetik vissza, és a Szociális do-
minancia elmélet alapján adnak magyarázatot a jelenségre. Az elmélet a cso-
portalapú társadalmi hierarchia kialakulását és fennmaradását magyarázza, 
amely szerint a társadalmak hajlamosak a hierarchiára, egy domináns csoport-
tal a hierarchia tetején és több alárendelt csoporttal az alján. Az erőforrások el-
osztása nem egyenlő, a domináns csoportok több pozitív és kívánatosabb erő-
forrásból részesülnek, viszont az nagyon eltérő lehet, hogy egy társadalomban 
mekkora a különbség a magas és alacsony státuszú csoportok között. 

Az iskolai teljesítménybeli különbségeket három tényezővel magyarázzák. 
ezek közül az első a bourdieu-i tőkeelméletet idézi, azaz az alacsonyabb társa-
dalmi státuszú gyerekek gyengébb eredményei hátterében a kisebb gazdasági 
tőke (kevesebb pénz tárgyakra, szolgáltatásokra, kulturális tapasztalatszerzés-
re), kulturális tőke (szülők gyengébb verbális és matematikai kompetenciái, ki-
sebb tudása a világról) és társadalmi tőke (társas kapcsolatok hálózata, a társa-
dalmi intézményekkel való kapcsolat) áll. Az előnyök gyakran kumulálódnak, 
és a társadalmi privilégium generációról generációra hagyományozódik. A má-
sik fontos meghatározó tényező az egyének és intézmények által mutatott direkt, 
illetve indirekt diszkrimináció. A teljesítményt leginkább aláásó diszkriminá-
ciós jelenségek a magas és alacsony státuszú gyerekek különböző jellegű osztá-
lyokban való elhelyezése (az iskola és az osztályok minősége), valamint az elté-
rő tanári elvárások. ennek hátterében fontos szerepet játszanak a hierarchiát 
meghatározó szociális szerepek, illetve a legitimizáló mítoszok. A harmadik 
meghatározó tényező az alacsony és magas státuszú csoportok közötti kapcso-
lat. Az alacsony státuszú csoport tagjai nem csak passzívan elviselik a sztereo-
tipizálást és a diszkriminációt, hanem hajlamosak a negatív képpel, a stigmá-
jukkal konzisztens viselkedésekre, ezáltal ráerősítenek a velük szembeni előíté-
letekre. A pozitív önértékelés fenntartására alkalmazott stratégiák sem mindig 
vezetnek célra, mivel ez gyakran azzal is jár, hogy az én védelmében az énről 
alkotott pozitív képet leválasztják a tanulmányokról, ami az alacsonyabb telje-
sítmény legmeghatározóbb tényezője (van laar és Sidanius, 2001).

Az iskolai eredményességet nem csak a tanulók észlelt társadalmi helyzete 
befolyásolja jelentős mértékben, hanem az is, mennyire észlelik bizonytalannak 
a szülők állását. A gyerekek pontosan észlelik a szüleik bizonytalan helyzetét 
(barling és mtsai, 1999). Amikor a gyerekek érzik a bizonytalanságot, túlzottan 
megnő bennük az arousal szint, ami viszont a kognitív nehézségekhez vezet (pl.: 
koncentráció, emlékezet). A kognitív problémák hosszú távon jelentősen rontják 
az iskolai teljesítményt. ez leginkább az apák munkájával kapcsolatos bizony-
talanságnál tapasztalható, az anyáknál csak erős azonosulás esetében barling 
és mtsai (1999) kutatási eredményei alapján. 
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leGújAbb Nemzetközi vizSGálAtOk A tárSAdAlmi StátUSz éS Az 
iSkOlAi teljeSítméNY öSSzeFüGGéSébeN

A témában számos nemzetközi kutatás született az elmúlt években. ezek egy 
része a családi SeS és az iskolai teljesítmény viszonyát elemzik egy-egy új szem-
pont bevonásával. doren és Grodsky (2016) az anyák kognitív és egyéb képes-
ségeinek a moderáló hatását vizsgálta a családi SeS és az iskolai eredményesség 
közötti kapcsolat esetében. Az 1979-ben születettek mintájának elemzése azt 
mutatta, hogy a korai felnőttkorban az anyák képességei nagyban befolyásolták 
a jövedelem, valamint a jólét és a felsőfokú képzésbe kerülés közötti kapcsola-
tot. Hannover és mtsai (2013) kutatásában az etnikai énkép és az iskolai telje-
sítmény összefüggését nézték, bevándorló serdülők iskolai és családi énképe és 
tanulmányi sikeressége közötti kapcsolatot elemezték német mintán. Az ered-
mények azt mutatják, hogy azok a serdülők, akiknek a tanulmányi énképe nem 
tartalmazta Németországot valamiképpen, szignifikánsan gyengébben teljesí-
tettek, míg azok a serdülők, akiknek a tanulmányi énképében az etnikai csoport 
mellett megjelent Németország, vagy dominánsan németnek írták le magukat, 
jobban teljesítettek a családi énképtől függetlenül. Az etnikai családi énképnek 
nem volt negatív hatása az iskolai sikerességre. 

A kutatásokban arra látható törekvés, hogy több tényezőcsoport hatását 
együttesen, különböző többváltozós statisztikai eljárással vizsgálják az iskolai 
teljesítményre. klapproth és Schaltz (2015) luxemburgi középiskolások körében 
végzett nagymintás kutatása a demográfiai tényezők és az iskolai pályafutás 
hatását a tanulmányi eredményre elemezte. Az eredmények azt mutatják, hogy 
ha kontrollálják a SeS hatását, a fiúk, bevándorlók és alacsonyabb szocioökonómiai 
státuszú körzet iskolájába járók, alacsonyabb fokú képzésre járók veszélyezte-
tettek a rossz teljesítmény tekintetében. tsai és mtsai (2017) a 2012-es PiSA fel-
mérés eredményeit vetették össze hat ország esetében: három távol-keleti ország 
(dél-korea, japán és taiwan), illetve három nyugati típusú ország (Németor-
szág, csehország és az USA) kiválasztásával. mimic eljárással két szinten (is-
kolán belüli és iskolák közötti különbségek) elemezték az adatokat. Az elemzé-
sekbe családi háttérváltozókat és iskolai háttérváltozókat vontak be. Az ered-
mények azt mutatják, hogy a családi változók közül az otthon található könyvek 
száma hat legjobban a teljesítményre, de erős a hatása a tanuláshoz szükséges 
erőforrásoknak (pl.: tankönyvek, szótárak, számítógép, stb.) is a távol-keleti 
mintában, viszont ezek mellett eltűnt a szülők iskolai végzettségének a hatása. 
Az iskolai változók nagyon eltérően hatnak a teljesítményre, nagy a különbség 
az országok között, pl.: taiwanban nagy a hatása annak, hogy egy iskola városi 
vagy vidéki, míg a cseheknél a magán és állami iskolák esetében volt nagy a kü-
lönbség. Az iskolák közötti eltérést az USA kivételével mindegyik országban leg-
inkább az iskolatípus magyarázza. A családi és iskolai változók hatását tantár-
gyanként is vizsgálták, és azt találták, hogy tárgyanként és országonként is el-
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térő a hatásuk, pl.: Németország és csehország esetében a matematika és 
szövegértés esetében nagyobb, taiwanban és dél-koreában a matematika ese-
tében a legnagyobb, míg az USA és japán esetében a természettudomány ese-
tében a legnagyobb a hatásuk a teljesítményre.

Az USA mérsékelt PiSA eredményeinek járt utána merry (2013). A tanulók 
szövegértési képességeit hasonlította össze kanadai társaikéval 2000, 2003 és 
2009-es mintákon, és az adatok azt mutatták, hogy a kanadai tanulók jobban 
teljesítettek a felmérésekben. A kutatás egyik meglepő eredménye az volt, hogy 
a különbség már 4-5 éves korban, vagyis az iskolába lépés előtt megvolt a két 
ország között, ami arra utal, hogy szélesebb társadalmi tényezők állnak a hát-
térben. A jövedelembeli különbségek már az óvodákban éreztetik a hatásukat, 
és az egyenlőtlenség a később tanulmányok során is megmarad, bár a kanadá-
val szemben különbség csökken 15 éves korra. Az elemzés arra is kitér, hogy a 
tanulmányi eredményesség terén tapasztalható különbség a két ország között a 
gyengén teljesítők eredményeivel magyarázható, mert a jól teljesítők eredmé-
nyei között nem volt különbség (merry, 2013). 

Az iskolai sikerességet nagyban elősegíti az iskolán kívüli kulturális – társas 
tapasztalatok szerzése. bennett és mtsai (2012) interjús módszerrel vizsgálta, 
hogy a különböző státuszú szülők gyerekei mennyire eltérően vonódnak be is-
kolán kívüli tevékenységekbe. A különbségekre strukturális és nem kulturális 
magyarázatot adnak. A munkás- és középosztálybeli szülők nevelési elvei nagy-
ban megegyeznek, de van egy markáns különbség: a középosztálybeli szülőknek 
az a fontos, hogy a tevékenység személyre szabott legyen, vagyis a gyerek képes-
ségeinek, céljainak megfeleljen, míg a munkásosztálybeli szülőknek a gyerek 
biztonsága és társadalmi mobilitása a legfontosabb szempont a tevékenységben 
való részvétel tekintetében. Az iskolával kapcsolatosan azt állapítják meg, hogy 
bár az iskoláknak van lehetősége az egyenlőtlenség csökkentésére azzal, hogy 
olcsó iskolán kívüli elfoglaltságokat kínálnak, mégis hozzájárulnak az osztályon 
belüli tanulói különbségekhez azzal, hogy más tevékenységeket kínálnak az ala-
csonyabb és a magasabb státuszú gyerekeknek. A képet tovább árnyalja, hogy a 
munkásosztálybeli szülők gyerekeinek eleve kevesebb lehetőségük van iskolán 
kívüli tevékenységbe bekapcsolódni, mert a lakóhelyükön kevesebb közösségi 
szervezet van. ezzel szemben a középosztálybeli szülők gyerekei számos tevé-
kenységbe tudnak bekapcsolódni.

Az előző kutatáshoz hasonlóan mások is kutatják az iskolák szerepét az egyen-
lőtlenség fenntartásában. jennings és mtsai (2015) a szocioökonómiai státusz 
és az etnikai alapú egyenlőtlenséget vizsgálták amerikai középiskolások mintá-
ján a teszteredmények és az iskolába járás vonatkozásában. eredményeik sze-
rint az iskolák közötti különbség még nagyobb ez utóbbi esetében, és az iskola 
hatékonysága növeli a SeS alapú egyenlőtlenséget, viszont csökkenti az etnika-
it. A tanárok kulcs-szerepet játszanak az iskolai sikerességben azzal, hogy mi-
lyen elvárásokat fogalmaznak meg, milyen attitűdökkel fordulnak a tanulók felé. 
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Pit-ten cate és Glock különböző iskolai végzettségű tanulók iránti implicit és 
explicit tanári attitűdöket nézett, és az eredmények szerint eltérnek az implicit 
és explicit attitűdök egymástól. Az implicit asszociációs teszttel mért adatok az 
iskolázottabb szülők gyerekei iránti pozitívabb attitűdökre utalnak, míg a kér-
dőívvel mért explicit attitűdök esetében nem volt különbség sem a tanulási és 
társas viselkedés, tanulási motiváció és célok, valamint az esélyek megítélésben, 
ami azt jelzi, hogy a családi háttér és az iskolai teljesítmény, lehetőségek között 
érzékeny a kapcsolat. tobisch és dresel (2017) német mintán végzett kutatása 
a tanárok teljesítményelvárásait, teljesítménycéljait, valamint a teljesítménnyel 
kapcsolatos személyiségvonások megítélését vizsgálta különböző etnikumú és 
szocioökonómiai hátterű tanulók esetében. A tanárok teljesítményelvárásai és 
céljai meglehetősen pontosak voltak a bevándorló tanulók esetében, de a több-
ségi német, illetve magas státuszú tanulókat túlbecsülték. Szignifikáns volt a 
különbség a jellemzők megítélésében is az etnikai és szocioökonómiai státusz 
szerint.

dorius (2013) az oktatási egyenlőtlenség trendjeit elemezte 1870 és 2010 kö-
zött. Az országok közötti egyenlőtlenség alakulása az általános iskolába beirat-
kozás és az elvégzett évek száma tekintetében U-alakú görbével írható le, vagy-
is dorius értelmezése szerint az országok közötti különbségek lassan eltűnnek, 
és hasonló mintázat várható a középiskolák esetében is. kutatásának két nagy 
tanulságát fogalmazta meg. Az oktatás expanziója forradalmi hatású volt: a be-
iskolázási arány és az elvégzett évek száma jelentősen nőtt az elmúlt 100 évben, 
és még olyan lemaradt térségek, mint észak-Afrika vagy Nyugat-ázsia is sokat 
nyertek vele. A másik fontos felismerés, hogy a tömegoktatásra való áttérés elő-
ször az országok közötti nagy különbségekhez vezetett. A protestáns európai 
országokból indult oktatási innováció növelte az országok közötti egyenlőtlen-
séget, a csökkenés mostanában kezdődött el.

A szubjektív tényezők hatását az iskolai teljesítményre Wiederkehr és mtsai 
(2015) vizsgálták. kutatásukban a merotikratikus ideológia és a rendszerigazo-
lás elméletéből indulnak ki. Ha a siker a kemény munkának és a jó képességek-
nek tudható be, és ez alapján legitimálódik a társadalmi hierarchia, akkor a na-
gyobb erőforrásokkal rendelkezőket, magasabb státuszú csoportokat tehetsé-
gesebbnek, kiválóbbnak, szorgalmasabbnak tartják, mint az alacsony státuszú 
csoportokat. ennek az a következménye, hogy mind a magas, mind az alacsony 
státuszú csoportok a hierarchiában elfoglalt helyükkel kongruens énképet ala-
kítanak ki, és minél inkább hisznek a meritokratikus rendszerben, annál inkább 
belső okokkal magyarázzák a hierarchiában elfoglalt pozíciót. A szerzők erre 
építik az a feltevésüket, hogy az iskolai teljesítménybeli különbségek annak az 
internalizált képnek köszönhetők, amely szerint az alacsonyabb státuszú tanu-
lónak kisebb tanulmányi „értéke” van. A kutatásukban a bandura-féle 
énhatékonysági vélekedések mediáló hatását nézték meg SeS és az eredmény-
elvárások kapcsolatában. Az eredmények alátámasztották a szerzők feltevését, 
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az énhatékonysági vélekedések nagy magyarázóerővel bírnak az eredményelvá-
rások tekintetében. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy az eredmé-
nyek visszahatnak az énhatékonyságra, így könnyen kialakul egy ördögi kör az 
alacsony státuszú tanulók esetében (Wiederkehr és mtsai, 2015).

HAzAi kUtAtáSOk

A hazai vizsgálatok már régebben kimutatták, az azonos évfolyamok teljesítmé-
nye között akár több évnyi intellektuális fejlettségi különbség is van. ezt az 
Oecd adatai is megerősítik, nagy az iskolák teljesítményének varianciája ma-
gyarországon (csapó, molnár és kinyó, 2009). A PiSA-vizsgálatok szerint a ma-
gyar tanulók teljesítménybeli különbségeit nagyban magyarázza a társadalmi-
gazdasági hátterük, sőt nagyobb hatással van a társadalmi státuszuk általános 
jellemzője, mint az egyes tanulók családi háttere, vagyis nagyon fontos tényező, 
hogy a tanuló milyen iskolába jár. különösen fontos ez a tantárgyi tudáshoz ke-
vésbé kapcsolódó képességek és az idősebb korosztályok esetén. A PiSA felmé-
rések adatainak elemzése szerint az iskolák közötti különbségek állandósultak 
(csapó, molnár és kinyó, 2009). tóth és mtsai 12 évfolyamot átfogó longitudi-
nális vizsgálatának eredményei azt mutatják, hogy az iskolák és osztályok tel-
jesítménye közötti különbségek már korán, az iskolába lépéskor megmutatkoz-
nak, és a különbség nem változik a 3. évfolyamig, ami arra utal, hogy a szelekció 
már az iskolaválasztáskor megtörténik. A különbségek a későbbiekben növe-
kednek, és a szelekció hatása a középiskolára még nagyobb (tóth, csapó, Szé-
kely, 2010). Fehérvári Anikó (2012) a szakképzési tanulási utak szelektivitását 
elemezve vizsgálja a tanulmányi sikertelenséget, amelyet a kompetenciaméré-
sek eredményei is tükröznek. Azt állapítja meg, hogy a szakiskolákban tanulók 
tudásszintje nem emelkedik, sőt: míg a 2008 és 2010 között a szövegértés fej-
lődési tendenciát mutatott a gimnáziumok és a szakközépiskolák esetében, addig 
a szakiskolák esetében alacsonyabb lett, az intézményvezetők is egyre nagyobb 
tudáshiányról számoltak be. Nagy különbségek vannak a képzési formák között, 
de a szakmai csoportok között is jelentős az eltérés. társadalmi problémát jelez 
a lemorzsolódók nagy aránya, amely azt mutatja, hogy az iskola nem képes a ta-
nulóit motiválni, úgy fejleszteni, hogy a felsőbb osztályok elvárásainak meg tud-
janak felelni (csapó, 2015).

Széll krisztián (2015) a hátrányos helyzet és az iskolai eredményesség kap-
csolatát vizsgálta az Országos kompetenciamérés adatain (részben összevetve 
az Oecd PiSA felmérésből származó adatokkal, módszertani hátterekkel) ál-
talános iskolák körében a telephelyi adatok alapján. Az elemzésében két hátrá-
nyos helyzetű csoportra fókuszál: a gazdasági-társadalmi hátrányok ellenére jó 
eredményeket felmutató, ún. reziliens iskolákra, valamint a gazdasági – társa-
dalmi hátrányok mellett alacsony pedagógiai hozzáadott értéket mutató veszé-
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lyeztetett iskolákra. A telephelyi adatok szerint a reziliens iskolák szinte minden 
szempontban kedvezőbb képet mutatnak: kevésbé jellemző, hogy a szülők más, 
távoli iskolába íratják a gyereküket, az iskola épülete jobb állagú, a pedagógu-
sok között nagyobb arányban vannak, akik valamilyen civil vagy társadalmi 
szervezet tagja, a tanárok nagyobb arányban vesznek részt továbbképzéseken, 
elterjedtebb és nagyobb arányú az iskolai tehetséggondozás, kisebb a tanárok 
fluktuációja, a gyerekek motiváltabbak és fegyelmezettebbek. A jól működő is-
kolai tehetséggondozás pedig nem csak egy-egy speciális terület fejlesztésére 
terjed ki, hanem a gyerekek kognitív, affektív és szociális komplex fejlődésére 
is pozitív hatással lehet (bagdy, kövi és mirnics, 2014; bagdy, mirnics és kövi, 
2014). egy másik hazai reprezentatív vizsgálat azt is kimutatta, hogy a veszé-
lyeztetett iskolákban a diákok szerhasználata (dohányzás, alkohol, kábítószer) 
is magasabb arányú, ellenben a pozitív iskolai légkör, környezet protektív hatá-
sú (Grezsa és mtsai, 2015; Grezsa és Surányi, 2014; kövi és mtsai, 2016). 

A cigány tanulók aránya a veszélyeztetett iskolákban nagyobb (37% vs. 29%). 
Az abszolút teszteredmények és a cigány tanulók aránya között negatív szigni-
fikáns kapcsolat van, viszont ha a hozzáadott pedagógiai értéket is figyelembe 
veszik, akkor csak a veszélyeztetett iskoláknál a szövegértés esetében marad egy 
gyenge negatív szignifikáns kapcsolat. logisztikus regresszióval ellenőrizték, 
hogy melyik tényező befolyásolja a veszélyeztetett iskolába kerülést, és ezek sze-
rint a régió (dél-Alföld, főváros vs. észak-magyarország), a településtípus (fő-
város, város vs. község), a civil szervezeti tagsággal rendelkező pedagógus meg-
léte, a közelben lévő másik iskolába járatás gyakoriságán, valamint a fegyelem 
mértéke hat szignifikánsan a veszélyeztetett iskolacsoportba kerülésre (Széll, 
2015).

Hegedűs roland (2016) a PiSA felmérésben tapasztalható területi különb-
ségeket tárta fel tanulmányában. Azt állapítja meg, hogy a gazdasági fejlettség 
mutatói (GdP, diplomások aránya, népesség összetétele) hatással vannak az ott 
tanulók iskolai teljesítményére. Paradox helyzetként írja le, hogy a kedvezőbb 
gazdasági helyzetű területeken egyre nagyobb lesz a magasabban iskolázottak 
aránya, míg a kedvezőtlenebb gazdasági helyzetű területeken az alacsonyabb 
iskolai végzettségű szülők nem tudják biztosítani a gyerekeknek a magasabb 
végzettséget, így egyre nő a különbség az ország térségei között. A térség gaz-
dasági fejlettsége mellett meghatározó a szülők legmagasabb iskolai végzettsé-
ge az iskolaválasztás szempontjából. A magasabb végzettségű szülők gyerekei 
például többségében tagozatos osztályba járnak, míg az alacsonyabb végzettsé-
gűeké inkább normál tagozatúba, és a képzésben való előrehaladással nő a ta-
nulók közötti különbség. ezeknek a tényezőknek (térség gazdasági fejlettsége 
és a szülők státusza) szerepét vizsgálta az Országos kompetenciamérés adatain 
10. osztályos tanulók 2012-es mintáján. Az eredmények szerint a gazdaságilag 
fejlettebb régiókban magasabban teljesítettek a tanulók, és a családi háttér alap-
ján elvárható értéknél magasabban. ezzel szemben a gyengén teljesítő régiók-
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ban az elvárt értéknél is alacsonyabban teljesítettek, ami arra utal, hogy tovább 
nő a szakadék az ország régiói között.

Az iskolai teljesítményt nagyban meghatározza az oktatás finanszírozása, ahol 
többet költenek az oktatásra, ott jobb a tanulók teljesítménye. ez a kapcsolat ex-
ponenciális, egy bizonyos szint felett a pénz már nem növeli a teljesítményt. var-
ga és mtsai (2016) azt állapítják meg tanulmányukban, hogy a kompetenciamé-
réseken 2003-2013 között elért eredmények magasabbak, mint az oktatás finan-
szírozásának mértéke alapján várhatóak lennének. továbbá azt is tudhatjuk innen, 
hogy az Oecd PiSA felmérésen magyarország 495 pontos teljesítménye évi átla-
gos 5200 USd ráfordításnak felel meg exponenciális kapcsolat esetén, holott az 
adott időszakban magyarország 3137 USd-t költött átlagosan.

vizSGálAt

A 2017-es Országos kompetenciamérés2 adatainak másodelemzése során három 
tényező tükrében elemeztük a tanulók matematikai és olvasás – szövegértés 
kompetenciáinak szintjét: szülők munkájának rendszeressége (tA 031 és tA 
033), észlelt társadalmi helyzet (tA 40) és a lakókörnyezet társadalmi státusza 
(tA 48). Az elemzéssel a célunk az eredmények közötti különbségek vizsgálata 
a társadalmi háttértényezők tükrében. elemzésünkben a nyolcadik és tizedik 
évfolyam adatait vizsgáltuk.

A vizsgálatok pontos eredményeit, számadatait a táblázatok és adatok mé-
rete miatt egy külön struktúrában, a folyóirat weboldaláról lehet elérni: PSYc_
HU3.

Az eredményekhez használt matematikai statisztikai, módszertani hátteret 
e tematikus szám két cikke tárgyalja: lásd bővebben magyar nyelven (t. kárász, 
2019b) és angolul (t. kárász, 2019a).

mUNkA reNdSzereSSéGe

Az első vizsgált kérdés a szülők foglalkoztatottsági formáira vonatkozott, azaz 
van-e az édesanyának, valamint az édesapának állandó munkahelye, rendsze-
res munkája. A nem rendszeres munka esetében az alábbiakat jelölhette meg a 
tanuló: alkalmi munkák, gyesen/gyeden van, nyugdíjas, munkanélküli vagy 
tartósan beteg/rokkant.

2 A kompetenciák mérése nem csak 6-8 és 10-es évfolyamon történik, hanem a felsőoktatásban 
is történtek már erre vonatkozó kísérletek. ezek tapasztalatairól és eredményeiről lásd (kiss, 2010), 
(kiss, lerner és lukács, 2010) vagy (kiss, 2013) vonatkozó publikációit.
3 http://www.kre.hu/portal/index.php/kiadvanyok/folyoiratok/psychologia-hungarica-
caroliensis.html
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Nyolcadikosok 
Amennyiben megvizsgáljuk a nyolcadikosok mintáján azt, hogy van-e rendsze-
res munkája a tanuló édesanyjának, néhány érdekes eredményt kapunk. Ha az 
édesanyának állandó munkahelye van, a matematika eredmények az 1600-1800-
as, jó eredmények tartományában vannak, attól függetlenül, hogy gimnázium-
ba vagy általános iskolába járnak a tanulók. Az iskolák között leginkább akkor 
van különbség a matematika eredmény tekintetében, amennyiben az édesanya 
vállalkozó/önálló gazda, illetve ha nyugdíjas. érdekesség, hogy a hatosztályos 
gimnáziumba járó lányok esetében a legrosszabb matematika eredményeket 
azok érik el átlagosan, akinek az édesanyja nyugdíjas. A standard hibákat, kon-
fidencia-intervallumokat tekintve azt láthatjuk, hogy a hat- és nyolcosztályos 
gimnáziumba járók esetében sokkal nagyobb a kompetenciateszten elért ered-
mény becslésének hibája (ez különösen a nyolcosztályos gimnáziumba járó fi-
úkra igaz), ha az édesanyának nincsen rendszeres munkája. ez azonban a kis 
esetszámok, illetve a relatíve kisebb esetszámok számlájára írható alapvetően, 
viszont a következtetések levonásakor ezt figyelembe kell venni.

Szintén nagy a teljesítménybeli különbség a hatosztályos gimnáziumba járó 
fiúk között, ha az édesanya tartósan beteg és a hatosztályos gimnáziumba járó 
lányok esetében, ha az édesanyjuk nyugdíjas. Ugyanakkor itt nem vonhatunk 
le biztos következtetéseket ebből, mivel nem feltétlenül a teljesítménybeli elté-
rések azok, amelyek ilyen esetben nagyobbak lesznek a többi csoporthoz képest, 
hanem az alacsonyabb esetszámaik következtében a becslés standard hibája, és 
így a becslésre illesztett 95%-os konfidencia-intervallum ezen alacsonyabb eset-
számú csoportokban magasabb lesz, mint a népesebb esetszámú csoportokban.

A 8. osztályosok olvasás eredményeiben részben hasonló tendencia tükrö-
ződik. Amennyiben van állandó munkahelye az édesanyának, az általános 
iskolába járók némileg rosszabb eredményeket érnek el. ráadásul az átlagok 
közötti különbségek akár a fél szórásnyi értéket is elérhetik, illetve meghaladhatják. 
Fontos azonban felhívni a figyelmet, hogy a tendencia alapvetően az, hogy ha a 
szülők esetében a rendszeres munka egyaránt adott, akkor a különbséget az 
iskolatípus okozza elsősorban – tehát az általános iskolások általában is rosszabbul 
teljesítenek, mint az adott korosztály több évfolyamos gimnáziumába járó diákjai.

A matematika eredmények kapcsán fentebb található összefüggést, mely 
például kisebb esetszámú (pl.: nyugdíjas édesanyák) esetére vonatkozik, itt is 
láthatjuk – meglehetősen nagy különbségek vannak képzéstípusonként, vala-
mint itt is igaz, hogy a kis létszámú csoportok konfidencia-intervalluma lénye-
gesen szélesebb lesz, mint a nagyobb esetszámú csoportokban.

Ugyanez azonban nem jelentkezik azok körében, akiknek édesanyja vállal-
kozó/önálló gazda, csak kis különbségek látszódnak képzéstípustól függően.   
A rendszeres munka hiánya itt is nagyobb teljesítménybeli különbségeket mu-
tat. ez főként a nyolcosztályos gimnáziumba járó fiúk esetében igaz, leginkább 
akkor, ha az édesanya munkanélküli, illetve tartósan beteg (a kis létszámú cso-
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portokra vonatkozó megjegyzések továbbra is érvényben vannak természete-
sen). A nyolcosztályos gimnáziumba járó fiúk teljesítménye az előbbi esetben az 
általános iskolások eredményeihez közelít, ebben a kategóriában a leggyengébb 
a teljesítményük. A hatosztályos fiúk teljesítménye, a matematikához hasonló-
an, a tartósan beteg édesanya esetében mutat nagyobb bizonytalanságot becs-
lésszinten (általánosságban is igaz, hogy a 6-8 osztályos gimnáziumok tanulói 
kevesebben vannak, itt ráadásul a tartósan beteg szülők létszáma is lényegesen 
csökkenti az adott részcsoportok esetszámát).

A 8. évfolyamosok matematika eredményeinek kapcsán elmondhatjuk, hogy 
amennyiben az édesapának állandó munkahelye van, szintén nagyobb (akár 
200 pontos) különbségeket találhatunk a különböző iskolatípusokban tanulók 
között, az általános iskolába járóknak a legrosszabbak az eredményei. ebben az 
esetben is igaz, hogy szinte minden típusú foglalkoztatás (vagy éppen annak hi-
ánya) esetében rosszabb az általános iskolások teljesítménye a gimnáziumi ta-
nulókhoz képest. viszont amennyiben munkanélküli vagy tartósan beteg az 
édesapa, úgy a gimnáziumi tanulóknál nagy különbségek láthatóak, főleg a hat-
osztályos és nyolcosztályos gimnáziumba járó fiúknál. Azonban – miként az 
édesanyák esetében – itt is fontos kiemelni, hogy valójában a különbségek ese-
tében a becslések hibája itt is lényegesen nagyobb az alacsony az esetszám mi-
att. összességében elmondhatjuk, hogy a gimnáziumi tanulók teljesítménye 
széles konfidencia-intervallumot mutat, ha a szülőknek nincs rendszeres mun-
kája. ez valójában nem csak a fiúk, hanem a lányok esetében is elmondhatjuk.

Az olvasás eredmények kapcsán a matematikához hasonló eredményeket 
kapunk nyolcadikosok körében. munkanélküli édesapa esetén általános iskolá-
sok teljesítménye rossz, de gimnazisták esetében nagy hibával terhelt teljesít-
ményt mutatnak az eredmények (szintén alacsonyabb esetszámok következmé-
nyeként). Hasonlóan a matematika területén mutatott teljesítményhez, a hat-
osztályos gimnáziumba járó fiúk eredménye között itt is nagy a standard hiba 
értéke, ha az édesapa munkanélküli, de a tartósan beteg édesapák esetében is 
nagy lett a mérés standard hibája, ami itt is az alacsony mintaelemszámból fa-
kad. Hasonló magyarázat állhat az olyan érdekes eredmények hátterében, mint 
például a hat- és nyolcosztályos gimnáziumba járó lányok teljesítménye akkor 
a legjobb, ha az édesapa munkanélküli, hiszen éppen ezen a területen a legna-
gyobb a teljesítmény becslésében lévő hiba.

Tizedikesek
A tizedikesek matematika és olvasás eredményeit vizsgálva hasonló tendenciá-
kat, eltéréseket látunk. Az édesanya rendszeres munkájának (vagy annak a hiá-
nyának) a vonatkozásában az mondható, hogy a tanulók teljesítménye között 
különbség tapasztalható képzéstípusok szerint, a szakközépiskolába járók tel-
jesítenek a leggyengébben mind a fiúk, mind a lányok esetében, míg a legjobban 
a nyolc- és hatosztályos gimnáziumba járók. egyébként a fiúk és lányok ered-
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ményei hasonló képet mutatnak más szempontból is: az állandó munkahellyel 
rendelkező vagy vállalkozó édesanyák gyerekeinek a teljesítménye között vi-
szonylag kicsi a standard hiba (többen vannak). 

Az eredmények/teljesítmények konfidencia-intervallumának szélessége a 
rendszeres munkával nem rendelkező édesanyák gyerekeinél is tapasztalható. 
itt szintén látható, mint a nyolcadikosok mintáján, hogy a rendszeres munkával 
nem rendelkező édesanyák gyerekei eredményein akkor a legnagyobb a stan-
dard hiba, akkor a legszélesebb a konfidencia-intervallum, ha a gyerek hat- vagy 
nyolcosztályos gimnáziumba jár. Szintén ebből a tényből fakadhat például olyan 
eredmény is, ami akár hibás következtetésre vezethet, hogy a hatosztályos gim-
náziumba járó fiúk teljesítménye akkor a legjobb matematikából és olvasásból 
is, ha az édesanya nyugdíjas. 

A nyolcosztályos gimnáziumba járó lányok eredménye szintén ebben a ka-
tegóriában mutat széles konfidencia-intervallumot mindkét területen. A hatosz-
tályos gimnáziumba járó, nyugdíjas édesanyával rendelkező lányok eredménye 
olvasásból becsülhető a legnagyobb hibával terhelten. óvatosan kell értelmezni 
a gyesen lévő, valamint a munkanélküli édesanyák gyermekeinek a jó teljesít-
ményét a hat- és nyolcosztályos gimnáziumba járók esetében mindkét területen 
a fent említett becslési bizonytalanság, standard hibák miatt. vagyis nem értel-
mezhetjük és általánosíthatjuk úgy az eredményeket, hogy a hatosztályos gim-
náziumba járó lányok matematikából és olvasásból is akkor teljesítettek a leg-
jobban, ha az édesanya gyesen van, vagy munkanélküli, míg a nyolcosztályos 
gimnáziumba járó lányoknál akkor volt a legjobb a teljesítmény olvasásból, ha 
az édesanya munkanélküli. itt valójában arról van elsősorban szó, hogy ezek-
nek a csoportoknak az esetszámai olyan alacsonyak a többi csoporthoz képest, 
hogy a standard hibájuk olyan nagy, illetve ezen keresztül a teljesítményre il-
lesztett konfidencia-intervallumok olyan széles, hogy valódi teljesítmény-ösz-
szehasonlításra lényegében alkalmatlanok. A szakközépiskolába, szakgimnázi-
umba és négyosztályos gimnáziumba járó tanulók teljesítménye tehát lényegé-
ben a képzési típusok irányából mutatnak elsősorban eltéréseket (olykor 
kifejezetten nagy, akár szórásnyi mértékűeket), szemben a szülői végzettséggel. 
természetesen itt nem tudunk oksági viszonyokat vizsgálni (az Országos kom-
petenciamérés ilyen irányú elemzései ezen a ponton nem is célunk), így itt azt 
a megjegyzést érdemes tennünk, hogy a szülői végzettségek teljes aspektusának 
összehasonlító elemzése (egy-egy iskolatípus esetében milyen szülői háttér mel-
lett milyen teljesítmények adódnak) bizonyos szülői hátterek alacsony esetszá-
ma miatt csak olyan méretű hibával becsülhető, mely igen óvatos értékeléseket 
engedhet csak meg. 

Hogy ezek az óvatosságra intő eredmények még jobban szembetűnők legye-
nek, vegyük górcső alá a következő példát, amely szintén kiolvasható lenne az 
eredményekből. Az, hogy az édesapának van-e állandó munkahelye vagy nincs, 
szintén leginkább a hat- és nyolcosztályos gimnáziumba járók teljesítményének 
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hibáiban mutatkozik meg. Ha az édesapának nincs állandó munkája, és nem 
vállalkozó, akkor ezeknek a tanulóknak a teljesítménye nagy hibával terhelt.  
A matematika és olvasás területén mért eredmények mind a fiúk, mind a lányok 
esetében az képzéstípusok szerinti különbségeket tükrözik elsősorban, a szak-
középiskolások teljesítenek a leggyengébben, a hat- és nyolcosztályos gimnáziumba 
járók a legjobban. Azonban, hogy az anomáliákra így utolsó lépésként is felhívjuk 
a figyelmet – és óvatosságra intsünk e tekintetben is – érdemes ránézni az alábbi 
csoport eredményeire. 

A gyesen lévő édesapák gyermekeinek a teljesítménye szintén vizsgálható az 
Országos kompetenciamérés adataiban. Ha az előzőekben elmondott esetszá-
mok okozta korlátozásokat nem vesszük figyelembe, akkor az alábbiakat láthat-
juk: kiemelkedik a négyosztályos gimnáziumba és szakgimnáziumba járó lányok 
teljesítményének nagy különbsége matematikából és olvasásból is, sőt a négy-
osztályos gimnáziumba járó lányok akkor teljesítettek a legrosszabbul mindkét 
területen, ha az édesapjuk gyesen volt. Szintén hasonló anomáliával bír az, ami-
kor azt látjuk, hogy a nyolcosztályos gimnáziumba járó fiúk esetében nagyon jó 
eredmény született olvasásból, ha az édesapa nyugdíjas vagy tartósan beteg, 
míg a hatosztályos gimnáziumba járó fiúknál viszonylag gyengébb itt az ered-
mény. A négyosztályos gimnáziumba járó fiúk teljesítménye matematikából és 
olvasásból is tartósan beteg édesapa esetén a legjobb. A nyolcosztályos gimná-
ziumba járó lányoknál a munkanélküli édesapák esetében az olvasás területén 
tapasztalható a legjobb teljesítmény, hasonló tendencia mutatkozik matemati-
kából is. ezzel szemben a hatosztályos gimnáziumba járó lányok olvasási telje-
sítménye tartósan beteg édesapa esetén a leggyengébb és legnagyobb szórású. 
Azonban az előzőekben elmondottak alapján tény az, hogy e részcsoportok eset-
száma (a majd’ százezres mintában néhány tíz vagy száz fő) olyan nagymértékű 
standard hibákat eredményez, hogy az összehasonlítások lényegében semmit-
mondók, a teljesítmények e csoportokban nem összevethetők. 

éSzlelt tárSAdAlmi HelYzet 

Az elemzett kérdés a tanulók percepciójára vonatkozott, vagyis hogyan látják 
családjuk anyagi helyzetét más családokhoz viszonyítva. 

Nyolcadikosok
A matematika és olvasás eredményeit, ha megnézzük, akkor ebben a kérdésben 
is kirajzolódik a képzéstípusok közötti különbség: a hagyományos általános is-
kolába járók valamennyivel gyengébben teljesítenek, mint a hat- és nyolcosztá-
lyos gimnáziumba járók. A másik megjegyzésünk az előzőekhez hasonlóan a 
hibával és az esetszámmal kapcsolatos megjegyzés. A mintázatban szintén mind-
két területen a nagyon nehezen, illetve nehezen boldoguló családokban élő ta-



79

születni tudni kell?

nulók teljesítményének a hibája (standard hibája) nagy a gimnazisták körében, 
amiből itt is arra következtehetünk, hogy a többi csoporthoz képest a gimna-
zisták esetében van relatíve legkevesebb nehezebb anyagi körülmények között 
élő gyermek. 

Harmadsorban az is feltűnik, hogy az átlagos és jómódú családokból szár-
mazó tanulók eredményei között összességében talán kisebb a különbség, míg 
az átlagos és nehezen élők között nagyobb, a nehezen boldoguló teljesítménye 
valamennyivel alacsonyabb elsősorban az általános iskolások körében. de itt is 
óvatosan kell kezelnünk az eredményeket a magasabb standard hibák miatt.

A nemek között különbség fedezhető fel: matematikából minden kategóriá-
ban jobban teljesítettek a fiúk, a hatosztályos gimnáziumba járó jómódú család-
ban élő fiúk teljesítettek a legjobban, míg az általános iskolába járó nagyon ne-
hezen boldoguló családokban élő lányok a legrosszabbul. Olvasásból fordított a 
kép, összességében a lányok jobban teljesítettek, ez alól csak a hatosztályos gim-
náziumba járó fiúk a kivételek, ők a legjobban teljesítők között vannak.

Tizedikesek
A tizedik évfolyamba járóknál a képzéstípusok szerinti teljesítménykülönbség 
a legmarkánsabb, azaz a szakközépiskolába járók teljesítenek a leggyengébben 
és a hat-, illetve nyolcosztályos gimnáziumba járók a legjobban.  Az észlelt hely-
zet hatását annyiban lehet tetten érni, hogy a nagyon nehezen és nehezen élő 
családokból származó tanulók eredményeinek nagyobb a standard hibája, leg-
inkább a hat- és nyolcosztályos gimnazisták esetében. ebben a kategóriában 
jellemzően sokkal kevesebb rosszabb anyagi körülmények között élő diák talál-
ható, tehát esetükben a hiba mértéke, amellyel a teljesítményük becsülhető, 
megemelkedik. A jómódban nevelkedő tanulók teljesítményének hibája szintén 
nem sokkal, de nagyobb, mint az átlagos vagy annál egy kicsit jobban élők kö-
rében, azaz az ő esetükben is kisebb esetszámról beszélhetünk, mint az átlagos 
vagy annál jobban élők esetében. 

Az észlelt helyzet középértékeit nézve nem rajzolódik ki jelentős különbség 
az eredmények között, a jómódú családokban élő nyolcosztályos gimnáziumba 
járó lányok teljesítménye emelkedik ki egy nagyon kicsit a lányok mezőnyében.

lAkókörNYezet meGítéléSe

Az előző kérdéshez hasonlóan a lakókörnyezetben élők anyagi helyzetének meg-
ítélése is az észlelt társadalmi helyzetre vonatkozik.

Nyolcadikosok
Az adatok elemzése az eddigiekhez hasonló képet mutat, vagyis az eredmények 
között a legnagyobb különbséget a képzéstípusoknak tulajdoníthatjuk. Az álta-
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lános iskolába járóknál jobban teljesítenek a hat- és nyolcosztályos gimnázium-
ba járók matematikából és olvasásból is mindkét nem esetében. Az eredmények 
standard hibája, amely a teljesítményekre vonatkozik, akár az előző kérdésnél, 
itt is a nagyon szegények és szegények környezetében élő gimnazisták esetében 
nagy – azaz, ebben a csoport kategóriában vannak relatíve is a legkevesebben, 
mely a standard hiba megnövekedését okozza. 

ebből kiemelkedik a nyolcosztályos gimnáziumba járó, nagyon szegény kör-
nyezetben élő lányok matematika eredményeinek különösen nagy standard hi-
bája, de az olvasásnál is náluk a legnagyobb ez a mérték. elmondható tehát, 
hogy a 8 (illetve akár a 6) osztályos gimnáziumokba járó diákokra a legkevésbé 
jellemző a nehezebb anyagi helyzet, alacsonyabb szociokulturális háttér. 

Az átlagos vagy annál jobb anyagi helyzetű környéken élők esetében a hibák 
ennek megfelelően kicsik, a gazdagoknál ennél valamennyivel nagyobb (ebben 
a csoportban is már kevesebben vannak a középréteg létszámához viszonyítva), 
de pusztán a középértékeket figyelembe véve az mondható, hogy az átlagnál jobb 
anyagi helyzet nem javít olyan nagymértékben a teljesítményen (az adott isko-
latípuson belül értelmezve persze az eredményt). 

Azonban a nagyon szegény – szegény környéken élők teljesítménye vala-
mennyivel gyengébb az átlagos vagy annál jobb környezetben élőknél, és ez kü-
lönösen az általános iskoláknál vehető észre. ennél a kérdésnél is megjelenik a 
nemek közötti teljesítménybeli különbség: matematikából a fiúk, olvasásból a 
lányok jobbak egy kicsivel. itt is ki kell emelni a gazdag környéken élő hatosz-
tályos gimnáziumba járó fiúkat, mert matematikából övéké a legjobb teljesít-
mény, és olvasásból is a legjobbak között vannak. matematikából és olvasásból 
is a nagyon szegény családok környezetében élő általános iskolába járó tanulók 
teljesítettek a leggyengébben.

Tizedikesek
A 10. évfolyam adatai szintén a képzéstípusok szerinti teljesítménykülönbséget 
mutatják. A lakókörnyezet hatása a középértékeiben csak nagyon minimálisan 
érhető tetten: a nagyon szegények környezetében élő tanulók egy kicsivel gyen-
gébben teljesítettek, mint a többiek, ez az olvasás eredményeinél jobban látszik. 
A standard értékei itt is elsősorban az esetszámokat tükrözik vissza: a nagyon 
szegények lakta környéken élő tanulók esetében nagyobb a teljesítmények becs-
lési hibája, főleg a hat- és nyolcosztályos gimnáziumba járóknál magas, amiből 
értelemszerűen következik, hogy ez a társadalmi réteg ezekben az iskolatípu-
sokban sokkal kisebb arányban van jelen. 

ki kell emelni a hatosztályos gimnáziumba járó, nagyon szegény környéken 
élő fiúk eredményeinek igen nagy hibájából fakadó következményt: a hatosztá-
lyos gimnáziumokban lényegében ezen környékekről nem tanulnak diákok, igen 
kevesen vannak jelen. 
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ez olyannyira valószínű, hogy a 8 osztályos gimnáziumokban ilyen kategó-
riában már lényegében nincsen kimutatható adat! A leghomogénebb képet az 
átlagos és a jómódú környéken élők mutatják, a gazdag környezetben élőknél 
már egy kicsivel nagyobb a standard hiba. A lakókörnyezet hatása leginkább a 
nagyon szegény körülmények között élők esetében érezhető – bár itt is inkább 
az iskola típusának hatása lesz tetten érhető.

öSSzeGzéS

elemzésünkben három olyan kérdés tükrében vizsgáltuk a kompetenciamérés 
adatait, amelyeket a szakirodalom hagyományosan a társadalmi háttértényezők 
közé sorol: szülők rendszeres munkája, anyagi helyzet és a lakókörnyezet anya-
gi – társadalmi státusza. ez utóbbi két tényező esetében a tanulók észlelése volt 
a támpont, aminek érvényességét szintén alátámasztja a szakirodalom, pl.: kraus 
és Stephens, (2012). 

Az adatok elemzésének legfőbb eredménye, hogy akár a nyolcadik, akár a 
tizedik osztályba járók eredményeit vizsgáljuk, hasonló tendenciák észlelhető-
ek. tehát az iskolák közötti különbség meghatározó a kompetenciamérés ered-
ményeiben: a nyolc-, illetve hatosztályos gimnáziumba járók teljesítenek álta-
lában a legjobban, míg az általános iskolába, valamint a szakközépiskolába járók 
a legrosszabbul mindkét nemnél és mindkét mérési területen. ez a társadalmi 
háttértényezők közvetett hatásának is betudható, a magyar oktatás szelektivi-
tásáról csapó benő több tanulmányt is írt (pl.: csapó, 2015; csapó, molnár, 
kinyó, 2009). A vizsgált társadalmi tényezők hatását kevésbé a mediánok elté-
réseiben fedezhetjük fel, hanem inkább a konfidencia-intervallumok szélessé-
gében, a standard hibák nagyságában. Ugyanakkor azt is ki kell emelni, hogy a 
nagyobb hibákat okozó kisebb esetszámok miatt a következtetéseket csak nagy 
óvatossággal lehet levonni, az eredmények általánosítása tévedésekhez vezet-
het, nem lehet például kijelenteni, hogy a hatosztályos gimnáziumba járó nyol-
cadikos lányok általánosságban akkor teljesítenek a legjobban, ha az édesany-
juk nyugdíjas. 

A fentieket szem előtt tartva még azt lehet kiemelni, hogy a szülők munká-
jának rendszeressége, azaz a rendszeres munka vagy annak hiánya (és lényegé-
ben így kategorizálva) kellő esetszámokat szolgáltat ahhoz, hogy akár a külön-
böző iskolatípusok egy-egy csoporton belül összehasonlíthatóvá váljanak.  
A rendszeres munka megléte esetében nagyobb teljesítmény tapasztalható, fő-
leg a hat- és nyolcosztályos gimnazisták esetében, mint általános iskolás diá-
koknál. A szülők rendszeres munkája esetén a nyolcadikosok teljesítménye kö-
zött nincs akkora eltérés, mint tizedik évfolyamon, ahol már jobban látszik a 
képzéstípusok alapján megmutatkozó teljesítménybeli különbség. A rendszeres 
munka hiánya főleg az általános iskolások és szakközépiskolások esetében jár 
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együtt alacsonyabb eredményekkel, míg a hat- és nyolcosztályos gimnazisták-
nál a kisebb esetszám miatti nagy standard hibák a jellemzők, vagy ebben a 
képzéstípusban kevés olyan tanuló van, akinek a szülei nem rendelkeznek rend-
szeres munkával. érdemes azonban kiemelni, hogy bizonyos rétegelemzések 
esetében (GYeS-en lévő apuka, tartósan beteg szülő, stb) további újabb rétegek 
figyelembe vétele (mint például iskolatípus szerinti elemzések) a nagyobb mér-
tékű standard hibák – és így szélesebb konfidencia-intervallumok miatt nem 
elvégezhető, így az értelmezések csak a fenti korlátok figyelembevételével lehet-
séges. 

Az észlelt anyagi helyzetet, társadalmi státuszt két kérdés elemzésével vizs-
gáltuk: a család életszínvonala és a lakóhely státusza. A nyolcadikosok esetében 
nagyobb biztossággal mondható, hogy a jobb anyagi helyzet magasabb eredmé-
nyekkel jár együtt. Az észlelt társadalmi helyzetről összegezve az mondható, 
hogy önmagában vett hatását a teljesítményben úgy láthatjuk mindkét esetben, 
hogy a jobb helyzet általánosságban jobb teljesítménnyel párosul, oksági viszo-
nyokról természetesen nem beszélve. A nyolcadikosok eredményeinél a nagyon 
nehezen – nehezen boldogulók és átlagos vagy annál jobb helyzetű családokban 
élő tanulók eredményei közötti lévő minimális emelkedő tendencia a tizedik év-
folyam esetében is még tapasztalható, azonban ez a hatás lényegében összemo-
sódik, illetve erősen együtt jár az adott diákra jellemző képzési típus hatásával. 
A nagyon nehezen – nehezen boldogulók eredményeinek nagy különbségei a 10. 
évfolyamnál is észrevehetők a gimnazisták esetében. így tehát az mondható el, 
hogy az életkor előrehaladtával bár ugyanúgy megmaradnak az észlelt (vagy 
akár tényleges, objektív) szociokulturális háttérben tapasztalható differenciáló 
hatások, ez a hatás nagymértékben együtt jár a diák által elért iskola típusának 
összesített hatásával. Hasonló tendencia fedezhető fel a lakóhely társadalmi stá-
tuszának a megítélésével kapcsolatos kérdésnél. Az eredmények arról árulkod-
nak, hogy a nyolcadikosok mintáján a nagyon szegény, illetve szegény környe-
zetben élők teljesítménye valamivel gyengébb mindkét területen és mindkét 
nem esetében. 10. évfolyamnál is látható ez a tendencia, de jobban összemosó-
dik a hatás az iskolatípuséval. így – miután oksági viszonyokat nem tudunk ezen 
a ponton ezekből az adatokból képezni-, az mondható, hogy míg a 6. és 8. osz-
tályosok esetében jellemzően a jobb módban élők tudnak több évfolyamos kép-
zési típusokat választani, addig a 10. évfolyamnál ez jellemzően a gimnáziumok-
ra lesz jellemző.

összességében azt lehet kiemelni, hogy az iskolatípus okozza a legmarkánsabb 
különbséget a diákok teljesítményében, de a szülők rendszeres munkája, a család 
átlagos vagy annál jobb anyagi helyzete protektív faktor lehet. A hat- és 
nyolcosztályos gimnazisták egyes kategóriákban tapasztalható alacsony 
esetszámából következtethetünk a magyar iskolarendszer korai szelektivitására, 
azaz az anyagi nehézségekkel küzdő és/vagy szegény környéken élő családok 
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gyerekei jóval kisebb arányban vannak jelen a gimnáziumi, különösen a hat- és 
nyolcosztályos képzésekben.
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