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feltárása. A tanulási nehézségek típusai és

kialakulásuk háttere
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Speciális nevelési igényű (SNI) tanulók kisebb
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csökkenti a társadalmi egyenlőséget, ezáltal

csökkentve az oktatási színvonalukatis

Szabó és munkatársai (2018):
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bontásban

Pusztai Gabriella (2009):

Egyházi intézmények hozzáadott értéke a tanulói

teljesítményhez. Kevesebb hátrányos helyzetű és

speciális nevelési igényű gyermek jár ezekbe az

iskolákba, de fokozatos nyitás tapasztalható

Burnet, Bruce és Lampert, Joanne (2011):

A családi háttér és a gyermek fejlesztésére szánt

energia és anyagi ráfordítás kapcsolata

Dessemontet és munkatársai (2012):

Az inkluzívan nevelkedő tanulásban akadályozott

gyermekek matematikai eredményei nem térnek el a

szegregáltan nevelkedő gyermekekétől, de a

szövegértési eredményeik jobbak
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Hipotézisek:

1. A tanulási zavarral küzdő gyermekek eredményei

azokon a területeken jobbak, ahol magasabb a

gazdasági fejlettség.

2. Fenntartónként különbség van a tanulási zavarral

küzdő tanulók teljesítménye között.

3. A tanulási zavarral küzdő tanulók esetében is igaz,

hogy a lányok jobbak szövegértésben, a fiúk pedig

matematikában.

4. A jobb családi háttér jobb tanulói eredményekkel

társul a tanulási nehézséggel küzdő tanulók esetében

is.

Kutatás bemutatása:

2017. évi Országos kompetenciamérés 6. osztályos

tanuló adatbázisának SPSS programmal való

elemzése

Összes tanuló 91 599 fő

Tanulási zavarral küzdő tanuló 3 849 fő (4,2%)

Az elemzést megelőzően kialakítottuk

összevonásokkal a tanulási zavar változót, a fenntartói

és az édesanya iskolai végzettsége változót.

MapInfo programmal ábrázoltuk a tanulási zavarral

küzdő gyermekek matematika eredményét.

Matematika eredmények területi különbsége

tanulási nehézséggel küzdő tanulóknál (1. ábra):

- Három olyan járás van, ahol nem volt tanulási

nehézséggel küzdő tanuló

- A nyugati országrészben átlagosan magasabbak a

tanulói teljesítmények

- Körülhatárolhatók azok a területek, ahol alacsonyak

a tanulói teljesítmények (például Békés és Hajdú-

Bihar megye)

- Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vannak olyan

járások, ahol alacsony gazdasági fejlettség mellett a

tanulók jobb eredményeket érnek el

- A fővárosi kerületek is megosztottak

Tanulói teljesítmény és fenntartó (1. táblázat):

- Állami intézményben tanul a legtöbb tanulási

zavarral küzdő tanuló

- Matematika teljesítmény esetében szinte nincs

különbség a tanulási zavarral küzdő tanulók között a

fenntartó szerint

- A tanulási zavarral nem küzdő tanulók esetében a

különbség számottevő az egyházi intézmények

javára

- Szövegértésnél már a tanulási zavarral küzdő

tanulók esetében is van különbség, legjobban az

egyházi intézményekben teljesítenek

- A két tanulói csoport között az egyházi

intézményekben a legnagyobb a különbség, míg az

egyéb és állami fenntartású intézményekben kisebb

mértékű, de jelentős különbség tapasztalható

Tanulói teljesítmény és nem közötti kapcsolat (2.

ábra):

- A tanulási zavarral nem küzdő lányok esetében igaz,

hogy a szövegértés eredménye jobb, míg a tanulás

zavarral küzdő lányok esetében közel azonos

- A fiúk esetében a matematika eredmény jobb mind a

két vizsgált csoport esetében, sőt a tanulási zavarral

küzdők esetében nagyobb a különbség a

matematika és szövegértés között

- A tanulási zavarral küzdő tanulókra is igaz, hogy a

lányok jobban teljesítenek szövegértésből, míg a fiúk

matematikából

- A fiúk esetében kisebb a különbség a tanulási

zavarral nem küzdők és tanulási zavarral küzdők

teljesítményeik között

- Látható, hogy a szövegértés esetében van a

nagyobb különbség a két csoportnál, míg a

matematikánál kisebb a különbség pontértéke

Tanulói teljesítmény és édesanyák/nevelőanyák

végzettsége (2. táblázat):

- Minél magasabb az édesanya/nevelőanya

végzettsége, annál jobb a gyermekek matematika és

szövegértés eredménye, amely a tanulási zavarral

küzdőkre is igaz

- A tanulási zavarral küzdő gyermekeknél közel

állandó a különbség az édesanya/nevelőanya

végzettségétől függetlenül

- Minél magasabb az édesanyák/nevelőanyák iskolai

végzettsége, annál nagyobb a különbség a tanulási

zavarral küzdő és nem küzdő tanulók eredményei

között

- Megállapítható az is, hogy a szövegértés esetében

az édesanyák/nevelőanyák végzettségének

növekedésével nagyobb mértékben nő a két tanulói

csoport közötti különbség, mint a matematika

esetében

Összefoglalás:

1. A tanulási zavarral küzdő gyermekek eredményei

azokon a területeken jobbak, ahol magasabb a

gazdasági fejlettség. –részben igazolódott

2. Fenntartónként különbség van a tanulási zavarral

küzdő tanulók teljesítménye között. –részben

igazolódott

3. A tanulási zavarral küzdő tanulók esetében is igaz,

hogy a lányok jobbak szövegértésben, a fiúk pedig

matematikában. – igazolódott

4. A jobb családi háttér jobb tanulói eredményekkel

társul a tanulási nehézséggel küzdő tanulók esetében

is. – igazolódott

1. ábra SNI gyermekek matematika teljesítményének járásonkénti átlaga

(N= 3 387) (Forrás OKM 2017, saját szerkesztés)

1. táblázat Tanulási zavarral küzdő és nem küzdő tanulók

matematika és szövegértés eredménye fenntartónként

(Nmat = 85 505, Nszöv =85 545, sign=0,000)
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2. ábra Tanulási zavarral küzdő és nem küzdő tanulók

matematika és szövegértés eredménye a tanulók neme

alapján (Nmat = 85 505, Nszöv =85 545, sign=0,000)

2. táblázat Tanulási zavarral küzdő és nem küzdő

tanulók matematika és szövegértés eredménye

édesanyák/nevelőanyák végzettsége alapján

(Nmat = 75 101, Nszöv = 75 123, sign=0,000)

Matematika Szövegértés

Állami

Nincs 

Tanulási 

zavar

Átlag 1496,2 1500,9

N 67507 67527

Tanulási 

zavar

Átlag 1311,9 1274,8

N 2839 2842

Egyházi

Nincs 

Tanulási 

zavar

Átlag 1514,5 1527,3

N 13279 13285

Tanulási 

zavar

Átlag 1310,7 1284,5

N 491 491

Egyéb

Nincs 

Tanulási 

zavar

Átlag 1450,2 1473,6

N 1332 1343

Tanulási 

zavar

Átlag 1312,1 1255,4

N 57 57

Végzettség Matematika Szövegértés

általános 

vagy 

kevesebb

Nincs 

Tanulási 

zavar

Átlag 1353,7 1341,5

N 10854 10861

Tanulási 

zavar

Átlag 1281,9 1239,4

N 740 740

középfokú 

végzettség 

érettségi 

nélkül

Nincs 

Tanulási 

zavar

Átlag 1446,8 1447,0

N 16529 16530

Tanulási 

zavar

Átlag 1294,7 1264,6

N 1037 1038

érettségi

Nincs 

Tanulási 

zavar

Átlag 1519,9 1530,0

N 21959 21963

Tanulási 

zavar

Átlag 1345,8 1308,5

N 711 712

főiskolai/

egyetemi 

diploma

Nincs 

Tanulási 

zavar

Átlag 1596,6 1615,1

N 22886 22893

Tanulási 

zavar

Átlag 1384,1 1349,1

N 385 386


