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Hipotézisek:

1. A beilleszkedési, tanulási és magatartási

nehézséggel küzdő gyermekek járásonkénti

matematika eredménye összefüggést mutat a

gazdasági fejlettséggel.

2. Az egyes tanulási nehézségi kategóriák eltérően

befolyásolják a matematikai kompetencia

eredményét.

3.Fenntartónként különbség van a beilleszkedési,

tanulási és magatartási nehézséggel küzdő

gyermekek teljesítménye között.

4. A beilleszkedési, tanulási és magatartási

nehézséggel küzdő gyermekek között a fiúk jobban

teljesítenek a matematikai kompetenciamérésen.

Kutatás bemutatása:

2017. évi Országos kompetenciamérés 6.

osztályos tanuló adatbázisának SPSS programmal

való elemzése

Összes tanuló: 91 599 fő

Tanulási zavarral küzdő tanuló: 9 291 (10,1%)

Az elemzést megelőzően kialakítottuk a BTMN

változót és a fenntartói változót.

Azt vizsgáltuk. hogy a BTMN csoporton belül

milyen eltérések vannak az egyes típusok

kompetenciaeredményeiben.

MapInfo programmal ábrázoltuk a BTMN

gyermekek matematika eredményét járásonként,

ahol törekedtünk arra, hogy az egyes kategóriákba

hasonló számú járás essen.

Matematika eredmények területi különbsége

tanulási nehézséggel küzdő tanulóknál (1.

ábra):

- Nagy különbségek vannak az országon belül

tanulási teljesítményekben a BTMN esetében

- A jobb gazdasági mutatókkal rendelkező

térségekben magasabb a beilleszkedési,

tanulási és magatartási nehézséggel küzdő

gyermekek matematika eredménye

- A megyeszékhelyen élő BTMN tanulók jobb

eredményeket érnek el a kompetenciamérésen

A BTMN csoporton belüli összehasonlítás

vizsgálata (1. táblázat):

- Azok a gyermekek, akik olvasási nehézséggel,

valamint matematika nehézséggel küzdenek

alacsonyabban teljesítenek mint a BTMN

kategóriába tartozó más nehézséggel küzdők

- A matematika eredményekre evidenciálisan a

számolási nehézség van hatással, de

megjelenik az olvasási nehézség is

A BTMN tanulók matematika teljesítménye

fenntartónként (2. táblázat):

- Az egyéb fenntartású intézményekben kevés

BTMN tanuló van, a beilleszkedési és

magatartási nehézség esetén itt teljesítenek a

legjobban a tanulók

- Az írási nehézségnél egyértelműen az egyházi

intézmény tanulói teljesítenek jobban, valamint

a számolási nehézség fennállásánál is

- Az olvasási nehézség esetében az állami és

egyházi intézmények matematika eredményei

megegyeznek

- A csoportokon belül szignifikáns eltérések

tapasztalhatók

Matematika teljesítmény, BTMN és a nem

összefüggése (3. táblázat):

- A táblázatból látható, hogy a fiúk minden

esetben jobban teljesítek a lányoknál

- A számolási nehézség mutatta a legnagyobb

különbséget a jellemző és nem jellemző csoport

között, itt közel 100 pontos különbséget

láthatunk

- A beilleszkedési nehézséggel küzdő és nem

küzdő, a magatartási nehézséggel küzdő és

nem küzdő, valamint az írási nehézséggel

küzdő és nem küzdő csoport között nem volt

szignifikáns különbség

- A számolási nehézségnél a legkisebb a

különbség a lányok és a fiúk között

Összefoglalás:

1. A beilleszkedési, tanulási és magatartási

nehézséggel küzdő gyermekek járásonkénti

matematika eredménye összefüggést mutat a

gazdasági fejlettséggel. - igazolódott

2. Az egyes tanulási nehézségi kategóriák eltérően

befolyásolják a matematikai kompetencia

eredményét. - igazolódott

3.Fenntartónként különbség van a beilleszkedési,

tanulási és magatartási nehézséggel küzdő

gyermekek teljesítménye között. - igazolódott

4. A beilleszkedési, tanulási és magatartási

nehézséggel küzdő gyermekek között a fiúk jobban

teljesítenek a matematikai kompetenciamérésen. -

igazolódott

1. Ábra: A BTMN gyermekek matematika teljesítményének járásonkénti

átlaga (N= 8 448) (forrás: OKM 2017, saját szerkesztés)

1. Táblázat: A BTMN gyermekek matematika

teljesítményének bemutatása a kategórián belül (forrás:

OKM 2017, saját szerkesztés)
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2. Táblázat: A BTMN tanulók matematika teljesítménye

a fenntartók alapján (forrás: OKM 2017, saját

szerkesztés)

3. Táblázat: A BTMN gyermekek matematika

teljesítménye a nem alapján (forrás: OKM 2017, saját

szerkesztés)

Matematika Jellemző N Nem jellemző N Sign.

Beilleszkedési nehézség 1348 999 1348 7449 0,836

Magatartási nehézség 1345 805 1350 7643 0,423

Írási nehézség 1349 6366 1349 2082 0,901

Olvasási nehézség 1341 6004 1370 2444 0,000

Számolási nehézség 1302 4550 1405 3898 0,000

Matematika Fenntartó Jellemző N Nem jellemző N Sign.

Beilleszkedési 

nehézség

Állami 1351 867 1348 6379

0,000Egyházi 1325 126 1361 959

Egyéb 1386 6 1308 111

Magatartási 

nehézség

Állami 1348 692 1349 6554

0,000Egyházi 1319 107 1361 978

Egyéb 1409 6 1307 111

Írási nehézség

Állami 1348 5472 1351 1774

0,000Egyházi 1362 817 1341 268

Egyéb 1320 77 1298 40

Olvasási nehézség

Állami 1341 5203 1367 2043

0,000Egyházi 1341 721 1387 364

Egyéb 1300 80 1337 37

Számolási nehézség

Állami 1301 3909 1405 3337

0,000Egyházi 1310 576 1410 509

Egyéb 1258 65 1380 52

Matematika Nem Jellemző N
Nem 

jellemző
N Sign.

Beilleszkedési 

nehézség

Lány 1324 358 1336 3162

0,839

Fiú 1362 641 1359 4287

Magatartási 

nehézség

Lány 1313 218 1336 3302

0,423

Fiú 1357 587 1360 4341

Írási nehézség

lány 1336 2449 1331 1071

0,901

fiú 1358 3917 1368 1011

Olvasási 

nehézség

lány 1331 2522 1343 998

0,000

fiú 1348 3482 1389 1446

Számolási 

nehézség

lány 1299 2277 1400 1243

0,000

fiú 1304 2273 1407 2655


