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Frigy Szabolcs 
 

Az iskola hozzáadott értéke a társadalmi mobilitás tükrében 
 
Az iskola bonyolult és szerteágazó kapcsolati és hatásmechanizmusa révén 

nehéz az egyes intézményeket összehasonlítani. Elsősorban el kell különíteni az 
eredmény és hatékonyság fogalmát, amelyet nagyon sokszor az intézmény ve-
zetői is összekevernek vagy szinonimaként használnak. Eredményességről be-
szélhetünk a tanulók teljesítménye, vagy éppen a tanulók személyiségfejlődése 
kapcsán. A hatékonyság ezzel szemben a ráfordítás és kimenet kapcsolatát vizs-
gálja. Akkor nevezhetünk egy oktatási intézményt (vagy rendszert) hatékonynak, 
ha a kibocsátást (például a tanulási teljesítményt) a lehető legkisebb ráfordítással 
éri el, vagy adott ráfordítás mellett maximalizálja a kibocsátást (Báthory 2008). 

Ezeket mintegy kiegészíti a hozzáadott érték fogalma, amely olyan indiká-
tor, amely az iskolai eredményességét annak szociokulturális környezetének 
függvényében vizsgálja (mint például a szülők iskolai végzettsége, társadalmi 
tőke stb.). Elfordulhat tehát, hogy nem a legeredményesebb iskola a „legjobb” 
iskola. Az eredményesség és a hatékonyság az iskola bruttó teljesítményét jelen-
ti. Az elit iskolákban, amelyek sok diák közül válogathatnak, olyan diákokat ta-
nítanak, akiknek a szülei magasan kvalifikáltak, segíteni tudják a diákok tanulá-
sát, biztosítani tudják a diákok számára a kulturális tőke magas szintű átadását, 
nagy tanulási önállósággal rendelkeznek, így itt legkisebb a hozzáadott értéke az 
iskolának, bár kiváló lehet az eredményessége. 

A nagy hozzáadott értékű iskola azt jelenti az egyén szintjén, hogy jobb ta-
nulmányi eredményeket ér el, mint ahogyan azt a szociokulturális háttere indo-
kolná (Neuwirth 2005). 

 
 

Iskolai eredményesség (forrás: Gábri: Az iskola minőségének mérése, 2003) 
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Hozzáadott érték és társadalmi mobilitás 
 
Társadalmi mobilitásról akkor beszélünk, amikor az egyén vagy a család 

társadalmi helyzete megváltozik. A meghatározás értelmezése természetesen 
attól függ, hogy hogyan mit értünk a társadalmi helyzet, illetve a társadalmi ré-
tegződés/réteg fogalmán – iskolai végzettséget, anyagi helyzetet, foglalkozást, 
lakhelyet stb. Róbert Péter (1990) kutatásában e tényezők szerepét vizsgálja a 
társadalmi státusz meghatározása szempontjából. Más szakirodalmi szerzőkkel 
összhangban megállapítja, hogy a legnagyobb mértékben a műveltség határozza 
meg a mobilitást. 

Rotariu (2004) szerint a társadalmi mobilitás problémája alapvetően és gyö-
kereiben a társadalmi egyenlőség/egyenlőtlenség problémája. Ebben központi 
szerepet játszik az iskola és az iskolai esélyegyenlőség. Boudon (1974) szerint az 
iskolai esélyegyenlőség hiánya abban nyilvánul meg, hogy a különböző társa-
dalmi kategóriából származó diákok kisebb eséllyel jutnak magasabb iskolai 
végzettséghez. Az iskola önmagában nem teremt társadalmi különbséget, 
azonban megerősíti a meglévőket és újratermeli azokat. Ennek a jelenségnek a 
működése kapcsán kiemeli, hogy az iskola pozitívan diszkriminálja a magasabb 
társadalmi rétegből származó diákok szocializációját, amelyhez képest az iskolai 
nevelés komplementer viszonyban van (hasonló értékek, hasonló nyelvhaszná-
lat stb.), míg az alacsonyabb rétegből származó diákok a családból hozott kul-
turális háttér miatt hátrányban lehetnek (Bourdieu 2008). 

Boudon az iskolát semlegesnek látja, szerinte a különböző társadalmi réte-
gek racionális döntéseket hoznak, ami az iskolaválasztást és a továbbtanulást 
illeti. Mérlegelnek, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak a tanulásnak. Előny 
lehet a megszerzett diploma és a vele járó magasabb státusz, hátrány lehet a 
ráfordított idő és pénz, a sikertelenség kockázata.  A különböző társadalmi ré-
tegek különböző módón értékelik ezeket a tényezőket, és hoznak döntést. A 
társadalmi egyenlőtlenségek mögött tehát egyéni életstratégiák húzódnak meg. 

A nagy hozzáadott értékű iskolák kedvezően hatnak a társadalmi mobilitás-
ra, nem csupán reprodukálják a diák által hozott társadalmi hátteret, hanem 
segítenek a továbblépésben. Ebben a folyamatban kulcsfontosságú a kulturális 
tőke birtoklása, használata, de a szakirodalomban nem egyértelmű, hogy milyen 
működési mechanizmus szerint hat, mint ahogy az sem, hogy a reprodukciót 
vagy a mobilitást segíti. 
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Kulturális tőke: reprodukció vagy mobilitás 
 
A kulturális tőke kapcsán két alternatív elméletet vázol a szakirodalom. A 

kulturális reprodukció elméletet és a kulturális mobilitás elméletet. 

Kulturális reprodukció 

A szerző problematizálásának kiindulópontja, hogy bár nem nyilvánvaló 
módon, de az oktatási rendszer nem független az osztályviszonyok szerkezeté-
től, és felelős az osztályviszonyok újratermeléséért (Bourdieu 1996.a). Ezt azzal 
magyarázza, hogy az iskola olyan intézmény, amely az intézményes tanulás ideje 
alatt ható tényezőkön keresztül tartósan elfogadtassa a működését meghatározó 
normákat, hiszen a jövőbeli vezetők is ugyanolyan rendszerben képződnek, így 
biztosított az intézmény stabilitása. A normákat közvetítő pedagógusok azért 
tudják olyan hatékonyan átörökíteni a normákat, mert ők maguk a legsikere-
sebb termékei ennek a rendszernek, a leginkább azonosulni tudtak vele. A kuta-
tók ezért találták az iskolarendszert viszonylag autonómnak a saját fejlődéstör-
ténetét tekintve. Durkheim az iskolát még az egyház intézményénél is konzer-
vatívabbnak látta (Bourdieu 1996.a, 12).  

Ám ez a függetlenség csak egy látszat, szükségszerű más rendszerek össze-
függésében vizsgálni. Ahhoz, hogy az iskolát a maga valójában vizsgáljuk, észre 
kell venni, hogy milyen szoros kapcsolatban áll a működése és fejlődése az osz-
tályviszonyokkal.  

A jelenlegi iskola bár deklaráltan a műveltség megőrzőjeként és továbbadó-
jaként jelenik meg, sokkal inkább a műveltséghez való viszonnyal törődik, ami 
a társadalmi megkülönböztetés eszköze. Mindez olyan körülmények között, 
amikor a műveltség megszerzése a vezető társadalmi osztály monopóliuma. A 
múltra való folyamatos fokuszálás azt eredményezi, hogy az iskola saját maga 
konzerválására képes, így az uralkodó politikai rendszerek legfontosabb társa, 
hiszen magukban hordozzák a hatalom konzerválásának a lehetőségét, ami az 
uralkodó rendszer legfontosabb célja. Az iskola a „társadalmi rend” megtartá-
sára szocializál, ami nem egy független normarendszer, hanem az aktuális tár-
sadalmi osztálytól függ. 

Bourdieu munkájában központi jelentőségű a „habitus” fogalma, mert sze-
rinte a társadalmi struktúra és az iskola gyakorlata között ezzel lehet kapcsola-
tot teremteni. A habitus észlelési, vélekedési, viszonyulási és gondolkodási sé-
maként határozható meg, amely sajátosan jellemző egy társadalmi csoportra. 
Ez a habitus meghatározza az életvezetés során meghozott döntéseket, beleért-
ve az iskolaválasztást és a tanuláshoz való viszonyt is. Ezért a szerző szerint 
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tévesek azok a szociológiai kutatások, amelyek érdeklődésről, pályaválasztásról, 
aspirációról stb. kutatnak.  

Egy másik tanulmányában Bourdieu (1996.b) a diákok teljesítményét vizs-
gálva megállapítja, hogy a tanárok és a társadalom által elfogadott tantárgyak 
hierarchiája is rejtetten a társadalmi osztályok előnyeit érvényesíti. Minden isko-
larendszerben leírható egy ilyen hierarchia, ahol első helyen az irodalom, a nyel-
vek és a matematika áll, ezt követően jön a történelem, a földrajz stb. Míg az 
első helyen lévő tantárgyakban a teljesítmény a megélt kulturális tapasztalatok-
tól függ (a kulturális tőkétől, az elolvasott és hozzáférhető könyvek számától, a 
színházkultúrától stb.), a hátrébb sorolt tantárgyakat hagyományosan a szorga-
lom függvényeként kezelik, ugyanakkor ezt pejoratívan magolós tantárgyaknak 
hívják. Az iskolasiker az első helyen lévő tantárgyakkal korrelál pozitívan. Így 
az iskola olyan teljesítményt díjaz és ismer el, amelyet tulajdonképpen nem ő 
hozott létre, hanem a származási család függvénye. 

A diákok társadalmi osztályok függvényében értékelik és döntenek a to-
vábbtanulásról, és mintegy önbeteljesítő módon igazolják a statisztikákat. 
Bourdieu (1996.c) „a jövő e hamis előrevetítésében lappangó múltnak” nevezi 
ezt a jelenséget, amely azt fejezi ki, hogy a magasabb státuszú család gyermekei 
természetesnek és „kifizetődőnek” tartják a továbbtanulást, és minél alacso-
nyabb társadalmi osztályokat vizsgálunk, annál kevésbé érzik, hogy megérné 
pénzt és időt áldozni a továbbtanulásra. Ennek magyarázatára újra csak a habi-
tus fogalmát használja, amelyek mintegy rögzült cselekvési sémaként jelennek 
meg a csoportok számára. A továbbtanulás nem csak pénzbeli hasznot jelent, 
ami a jobb munkahelyek révén konkretizálódik, hanem olyan pénzben nem 
mérhető jutalmakban is, mint a kapcsolati háló. 

Lawton (1996) A társadalmi osztály és az iskoláztatás esélye c. tanulmányában 
kiemeli, hogy minden témába vágó kutatás igazolja, hogy a középiskolákba és 
egyetemekre bejutott diákok összetételét vizsgálva az alsó társadalmi rétegek 
alulreprezentáltak annak ellenére, hogy értelmi képességük ezt nem indokolja. 
A lemorzsolódás egyre nagyobb ebben a kategóriában, minél feljebb haladunk 
az iskolai osztályokban. A fent említett tanulmányban megállapítja, hogy ez a 
lemorzsolódás a következő tényezőkkel magyarázható (Lawton 1996, 68): 

1. az otthon fizikai feltételei, 
2. a szülők jövedelme, 
3. a szülők iskolából való kimaradásának ideje, 
4. a szülők oktatással kapcsolatos attitűdjei, 
5. az iskola képessége a munkásszármazású tanulók asszimilálására, 
6. a család nagysága.  
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Az első tényező az ún. „afterschool” programokkal segíthető, amikor lehe-
tővé válik, hogy a diák délutáni, hosszabbított programban szervezett és rende-
zett keretek között tanulhasson. A második pont ösztöndíjjakkal orvosolható, de 
a fennmaradó négy pont mély társadalmi problémákra vezethetők vissza. 

Tanulmányában ugyanakkor kitér arra is, hogy a sokgyermekes családok 
hátrányt jelentenek a nyelvtanulásban, és így közvetett módon hátrányos hely-
zetben vannak az iskolában. A család hatással van a gyermek által fontosnak 
tartott értékekre is, így például minél magasabb a státusza az anyának, a gyer-
mek annál jobban becsüli a kíváncsiságot, minél alacsonyabb, annál jobban ér-
tékeli az engedelmességet. Mollenhauer (1996) Rosen kutatását idézve rámutat, 
hogy a középrétegek gyermekeire jobban jellemző a jövőre orientáltság, mint az 
alsó rétegek gyermekeire, továbbá ez a réteg nem rendelkezik az „elhalasztott 
jutalom sémájával”, ami akkor is cselekvésre késztet, amikor nincs közvetlen, 
azonnali jutalmazás. A fent említett kutató a család társadalmi helyzete és a 
gyermek iskolai teljesítménye között keresett kapcsolatot. Három értékorientá-
ciós párost vizsgált: passzív-aktív; jelenre orientált-jövőre orientált; családias-
individualista. Az alsó rétegek gyermekei túlnyomórészt passzívak, jelenre ori-
entáltak és családiasak, a középréteg gyermekei viszont aktívak, jövőre orientál-
tak és individualisták. (A családias környezetből való kiemelkedésnek is a moti-
vációja a passzivitás, az engedelmességre való nevelés, a kezdeményezőképes-
ség hiánya.) 

Összefoglalva a család hatását a teljesítményre, elmondhatjuk, hogy: 

 A család nevelési stílusa meghatározza a gyermek teljesítményre való 
orientáltságát. 

 Akik nem rendelkeznek az iskola, a tanárok által használt nyelvi kódok-
kal, hátrányban vannak az iskolában. 

 A társadalmi felemelkedés motivációja összhangban van az iskolai telje-
sítmény tapasztalatával. 

Ugyanakkor Douglas (1996) fontosnak tartja az anyai gondoskodást a gye-
rekkorban, és kimutatta, hogy ennek jelenléte pozitívan korrelál a későbbi telje-
sítménymérésekkel, ez bár minden társadalmi csoportban megtalálható, de a 
legjellemzőbb az alsó társadalmi rétegnél.  

A család hatása az iskolai teljesítményre csökken, ahogy egyre feljebb hala-
dunk az osztályokban. 
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Kulturális mobilitás 

A kulturális reprodukció bourdieu-i elmélete azt hangsúlyozza, hogy a min-
denkori elit a kulturális eszközök birtoklása révén előnyös társadalmi pozíciók-
hoz jutnak, amelyeket képesek gyermekeikre is átörökíteni. DiMaggio elmélete 
szerint a kulturális erőforrások sokkal inkább az alsóbb osztályból származó 
gyermekek számára előnyös, mert az elit tagjai más módszerekkel tartják fenn 
pozíciójukat. Ezt a modellt ő a kulturális mobilitás modelljének nevezte. Kiin-
duló pontja, hogy a kulturális tőke hatása a társadalmi pozíciók megszerzésében 
nem egyenletes az összes társadalmi csoportnál. Az alsóbb társadalmi osztály 
gyermekei azok, akik az örökölt kulturális erőforrásokat nagyobb haszonnal 
tudják felhasználni.  

Más kutatókkal együtt két, egymásnak némileg ellentmondó hipotézist vizs-
gál: 

1. A reprodukciós modell. A magas státuszú családok gyermekei kamatoztatják 
a leginkább a kulturális tőkét. 

2. A mobilitás modellje. A társadalmi felemelkedés tekintetében az alacsony 
státuszú családok gyermekeinél nagyobb a szerepe a kulturális tőkének, 
mint a magas státuszú családok státuszmegtartásánál. 

Az elmélet kidolgozásának kiindulópontja az volt, hogy DiMaggio vélemé-
nye szerint a modern társadalmak gyorsan változó piacgazdasága a különböző 
státuszcsoportokat elválasztó vonal képlékennyé vált, és nem jellemző rá a me-
rev elválasztás. A születés egyre kevésbé határozza meg, hogy életünk folyamán 
milyen csoportnak leszünk a tagjai. Az iskolának lehetősége van a kulturális 
lemaradás korrigálására oly módon, hogy megemeli az alacsony státuszú csalá-
dok kulturális szintjét, bekapcsolva őket a magas kultúra tevékenységeibe (pél-
dául színházbérlet). DiMaggio szerint a kulturális tőke nem csak passzívan to-
vábbélteti a magas társadalmi státuszokat, hanem sokkal inkább aktívan részt 
vesz a pozíciók megváltoztatatásában (Blaskó 2002). Bordieu-től eltérően a csa-
ládi környezettől független, serdülőkori kulturális tevékenységeket állítja a kö-
zéppontba. Az empirikus kutatások, amelyek az elmélet alátámasztását célozták 
meg, hogy különbség van a fiuk és a lányok kulturális tőkéhez való viszonyá-
ban: a lányoknál az apa iskolai végzettségével egyenes arányban növekszik a 
kulturális tőke hatása (reprodukciós elmélet), míg a fiuknál fordított összefüg-
gést talált (mobilitás elmélet). 

Blaskó (2002) bemutatja De Grafék kutatását is (N. D. de Graaf, P. M. de 
Graaf és G. Kraaykamp Parental cultural capital and the educational attainment 
in the Netherlands: a refinement of the cultural capital perspective), amely az 
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alapfogalmakat tekintve közelebb áll a bourdieu-i elmélethez, ugyanakkor kü-
lönválasztják a család anyagi helyzetét és a gyermek kulturális tőkével való ellá-
tottságát. Utóbbinak sokkal inkább kompenzáló funkciót tulajdonítanak, ezt 
azzal indokolják, hogy egy alsó osztálybeli szülő épp a kulturális erőforrások 
révén csökkentheti az iskola és a család közötti kulturális különbséget. Ugyan-
akkor a magas társadalmi pozícióban lévő szülők gyermekei nem biztos, hogy 
több figyelmet fordítanak a kulturális tevékenységre, ám egyéb erőforrások ré-
vén mégis megtarthatják előnyös társadalmi pozíciójukat (a család szociális há-
lója, a csoporton belüli iskolaválasztási szokások stb. bőségesen kompenzálják 
a kulturális aktivitás hiányát). De Grafék elméletük bizonyítására különválasz-
tották a magas kultúrában való részvételt és az olvasási szokásokat. Hollandiá-
ban végzett kutatásukban kimutatták, hogy a család kulturális tőkéje csak az 
alsóbb és a középosztálybeli családok gyermekeinél befolyásolta szignifikánsan 
a diákok befejezett osztályainak számát. 

Mind DiMaggio, mind De Grafék kutatása ellentmond a bourdieu-i elmélet 
determinisztikus társadalomszemléletének. Ezekben a kutatásokban a státusz 
sokkal plasztikusabb, képlékenyebb, Blaskó ezt „státuszinkonzisztenciának” 
nevezi. 

Az elméletek és a hozzájuk tartozó kutatások mögött meghúzódó fő kérdés 
arra irányul, hogy vajon mi történik a családokkal és gyermekeikkel. Ha valóban 
működik a kulturális mobilitás elmélete, akkor a mobilitás más aspektusai is 
hozzá igazodnak-e (pl. anyagi)? De Graf a holland társadalmat vizsgálva azt 
találta, hogy létezik ez a kompenzációs hatás, és erősebb hatást gyakorol, mint a 
kulturális tőke reprodukciós hatása. 

Merton (2002) a szocializáció kapcsán leír olyan családokat, ahol a kulturá-
lis tőke mennyisége nagyobb, mint ahogy az a társadalmi státuszból megjósol-
ható lenne. Ez egy fajta előzetes szocializációkén értelmezhető, amikor a család 
saját társadalmi csoportjánál magasabb referenciacsoportot választ, és a gyer-
mek viselkedését ehhez igazítják. Ez nagyban megkönnyíti a gyermeknek a cél-
csoporthoz való alkalmazkodását, és könnyebben része lehet neki. 

Blaskó (2002) tanulmányában a kelet-európai és magyarországi empirikus 
kutatásokat felhasználva vizsgálja, hogy a kulturális mobilitás vagy a reproduk-
ciós elmélet megtarázza-e inkább az adatokat. Az eredmények azt mutatják, 
hogy a kötelező iskolai oktatás hatására, a hatvanas években egyértelműen a 
mobilizáló hatás volt jellemző, később aztán egyre erőteljesebbé vált a repro-
dukciós funkció. A szerző szerint megfigyelhető egyfajta kettősség: egyrészt a 
felső társadalmi rétegek erőteljesen birtokolnak kulturális javakat és nagy jelen-
tősége van a reprodukcióban, ám az alsóbb társadalmi rétegnél a legnagyobb a 
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kulturális tőkének a kompenzáló hatása, amely befolyásolja ennek a csoportnak 
az iskolai pályafutását. 

A magyarországi kutatások hiányossága, hogy nem választották külön a kul-
turális erőforrásokat „olvasó” és „eljáró” tevékenységeket, ugyanis De Graffék 
kutatása alapján az olvasó tevékenységeknek nagyobb az impaktja, mert az ol-
vasás révén fejlődnek a verbális képességek, így a szülők könnyebben tudják 
átadni képességeiket. 

Blaskó (1998) egy korábbi tanulmányában a kulturális tőke vizsgálatával kap-
csolatosan úgy vélekedik, hogy hiányosak azok a kutatások, amelyek csak a szülő 
kulturális tőkéjét vizsgálják, szerinte fontos külön csak a gyermek kulturális tevé-
kenységét vizsgálni. A kulturális tevékenységet a kutató az ún. magas kultúrával 
azonosítja, amely a színházba járást, szépirodalom olvasását és könyvek birtok-
lását, komolyzenei lemezek birtoklását és hallgatását jelenti. 

 
Család és iskola együtt a mobilitásért 
 

Az iskolaválasztásban – legyen szó akármelyik társadalmi csoportról – ter-
mészetes és úgy tűnik, megváltoztathatatlan tendencia érvényesül, amely mö-
gött az a törekvés áll, hogy a szülők legalább olyan vagy jobb társadalmi hely-
zetbe szeretnék hozni gyermekeiket, mint amilyenben ők vannak. A feudaliz-
musból való kilépés óta ennek legfőbb eszköze az iskola, és minél előrehaladot-
tabb a polgári fejlődés, annál inkább. A konvertálható és/vagy a munkapiacon 
hasznosítható tudás iskolai határa egyre feljebb tolódott. A két háború közötti 
időszakban egy polgári iskolai végzettség munkaerő-piaci értéke felért egy mai 
gimnáziumi érettségivel, egy gimnáziumi érettségié pedig szinte egy mai diplo-
máéval. 

Az iskola fontosságára a közgazdászok is felhívták a figyelmet, akik „a tu-
dás hatalom” megállapítását így fordították le: az iskolai végzettség függvényé-
ben csökken a munkanélküliség kockázata és nő a kereslet. 

„(…) a 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettséghez képest a 8 általános 
végzettségűek keresete 13 százalékkal, a szakmunkásképzőt végzetteké 20 szá-
zalékkal, a középiskolát végzetteké 30 százalékkal, a felsőfokú végzettségűek 
keresete pedig mintegy 60 százalékkal magasabb” (Kertesi 1995: 32). 

Az iskolai teljesítmény vizsgálatakor a családnak mindig kiemelkedő és 
meghatározó szerepe volt annak ellenére, hogy a kutatásban ennek a hatásnak 
az operacionalizálása meglehetősen nehézkes. Coleman kutatásait összefoglalva 
Pusztai (2009) a családi kapcsolatok fontosságára hívja fel a figyelmet. Ennek 
egyik vetülete a család struktúrájának a vizsgálata, a szülők és gyermekek száma, 
a család típusa (nukleáris család, többgenerációs, egyszülős család, újrastruktu-
rált). A kutató által használt arányszámok azért fontosak, mert kifejeződnek 
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bennük, hogy milyen mértékben tudja biztosítani a gyermekeknek a kontrollt, 
információt, együtt töltött minőségi időt, hozzáférést a család társadalmi erő-
forrásaihoz. Az egyszülős családok vizsgálatakor az találta, hogy az egyik szülő 
hiánya vagy távolléte negatívan hat az iskolai teljesítményre, kevesebb kontrollt 
biztosít, bizonytalan a saját szerepének betöltésében, ami veszteséget okoz a 
társadalmi tőke átadásában. Az egyik szülő hiánya nem csak jövedelemkiesést 
jelent, hanem csökkenti a gyermekre ráfordítható idő mennyiségét. Ugyancsak 
meghatározónak tűnik a szülő-gyerek kommunikáció mennyisége-minősége. 

Coleman már idézett kutatásából az is kiderül, hogy míg az apának a mun-
kahelytalálásban és a munkába állás aspektusában van fontos szerepe, addig az 
anyának az iskolai siker a domináns tényezője. A testvérek száma szerinte nega-
tívan befolyásolja a társadalmi tőke mértékét, mert egyszerű közgazdasági meg-
közelítésben a család erőforrásai (nem csak anyagi, hanem például odafigyelés, 
együtt töltött idő stb.). Azonban ez nem veszi figyelembe, hogy a testvérek kö-
zött az iskolai tapasztalatból származó információ és tapasztalat szabadon ára-
molhat. 

Az iskolai teljesítményre ható más tényezők 

Az iskolai teljesítményt befolyásoló tényezők között az egyik legfontosabb 
a baráti kapcsolatok, különösen serdülőkorban. Az iskola által közvetített nor-
mák mellett nagy hatása van a baráti közösség normaformálásának, illetve an-
nak, hogy hogyan viszonyul maga a közösség az iskolához és tanuláshoz. Ki-
mutatható, hogy a gyengén teljesítő barátok negatívan, míg a jól teljesítők pozi-
tívan hatnak a tanuló teljesítményére (Coleman 2006). Ezt azzal magyarázza, 
hogy serdülőkorban a baráti közösség normarendszere felülrendelődik az iskola 
normarendszerének. Ha a baráti közösség komplementer viszonyban van az 
iskolai közösséggel – hasonló normarendszert képviselnek –, pozitívan hat a 
tanulói teljesítményre. Coleman kutatásai is alátámasztják, hogy a vallási közös-
ségekhez való hovatartozás pozitívan hat a teljesítményre, és csökkenti az isko-
lai lemorzsolódást. 

A másik fontos tényező az iskolai környezet, és ezen belül a szülői közösség. 
Coleman elmélete szerint (Pusztai 2009) akkor igazán hatékony, ha a szülőknek 
hasonló elképzelései vannak a diákok iskolai pályafutásáról. A szülők közötti 
információcsere pozitívan hat a gyermek iskolai életére. Ugyanakkor fontos, 
hogy legyen valamilyen mélyen ható kapcsolat a szülők között, nem elegendő 
csupán az, ha hasonló lakókörnyezetben laknak, hanem valamilyen közös érték 
mellett kötelezik el magukat (mint például egy felekezeti iskola esetében). A 
felekezeti iskolák esetében a szülők az iskolán kívül is ismerik egymást, esetleg 
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ugyanabba a templomba járnak. A nevelési elvekben homogén szülői közösség 
hatékonyan tud fellépni a nagyobb diákcsoportokat érintő normaszegések vagy 
devianciák ellen (például egy csoportos lógás). 

Viszonylag keveset kutatott, de szintén fontos tényező az iskolában dolgo-
zó személyzet (nem csak tanárok) és szülők közötti kapcsolat. Az eredmények 
arra engednek következtetni (Pusztai 2009), hogy ott, ahol valós és diákköz-
pontú kommunikáció van iskola és szülő között, ahol elismerik egymás kompe-
tenciáit és támogatják egymás tekintélyét, pozitívan hat az iskolai teljesítményre. 

Ugyancsak keveset kutatott, de fontos tényező a tanári kar hatása. A kuta-
tások különböző arányszámokat használnak, mint például a tanár-diák arány, a 
főállású tanárok aránya, amelyek a diákokra fordítható idő, figyelem és kontroll 
miatt fontos. Az eredmények alapján a magas tanár-diák arány és a kisebb isko-
lák tűnnek előnyösebb helyzetűeknek. A nagyobb iskolában gyakoribbak a fe-
gyelmi problémák, kevesebb az egy főre jutó iskolán kívüli tevékenység lehető-
sége, kisebb a szülők bevonódása, és kisebb a társadalmi integráció. A 400–500 
fősnél nagyobb iskolák már csökkentik a jó tanár-diák viszony kialakulásának 
az esélyét. A diákra fordított idő mennyisége mellett fontos annak minősége is. 
Milyen mértékben fordítanak rá személyes figyelmet, van-e érdeklődés az irá-
nyukba. A személyes kapcsolat a fegyelmezésre is pozitívan hat (Pusztai 2009). 

Coleman (1966) kutatásai rávilágítottak, hogy az extrakurrikuláris tevékeny-
ségekbe való bevonódás pozitívan hat az iskolai teljesítményre. A diákok az is-
kola révén bekapcsolódnak különböző sport, művészeti, tudományos, szakmai, 
önkéntes stb. tevékenységekbe. Egyes szakemberek úgy vélik, hogy ezek révén 
az alacsonyabb státuszú diákok „ledolgozhatják” hátrányukat. A vizsgálatokban 
a sportnak kiemelt szerepe volt, mert egyrészt ez az egyik legnépszerűbb tevé-
kenység, másrészt ezzel a legkönnyebb bekapcsolni a szülőket is az iskola éle-
tébe. Másrészről a sport azokat a készségeket fejleszti, amelyek az iskola számá-
ra fontosak (munkamorál, belső kontroll, rendszeresség stb.) 

A vallásosságnak szintén hatása van a tanulói teljesítményre. Ezek egy része 
közvetlen, más része közvetett és nehéz ezeket elkülöníteni, hiszen a vallásgya-
korlás erősen kötődik a család életéhez is. A vallásgyakorló önmagával szemben 
támasztott elvárásai magasabbak, gyakran vállal tanulmányi pluszmunkát, tar-
tózkodik a lógástól, keresi tanulni vágyó gyermekek társaságát. Az előnyös tár-
sadalmi helyzetben lévőknél nincs szükség a vallás kompenzáló szerepére, ebben 
a csoportban kisebb hatás mutatható ki, mint a forráshiányos közegből származó 
diákoknál, ahol a vallás csökkenti a lemorzsolódás esélyeit és növeli a teljesít-
ményt (Pusztai 2009). Több tényező mellett ezzel magyarázható a nemzetközi 
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kutatások eredményei, amelyek a felekezeti oktatás nagyobb mértékű hozzá-
adott értékét hangsúlyozzák az állami iskolákkal szemben. 

A fenti tényezők mind meghatározói az iskola hozzáadott értékének számí-
tásakor, bár nem mindegyik operacionalizáható vagy standard módon nem 
mérhető. 

 
A hozzáadott értéknek a számítása 

 
Minél több tényezőt szeretnénk bevonni a számításba, annál nehezebb 

matematizálni vagy akár sorrendet felállítani az iskolák között a hozzáadott ér-
ték számításakor.  

A hozzáadott érték számításának módszere országonként változik, mert 
másak az oktatási rendszerben a kimeneti és bemeneti indikátorok. Neuwirth 
Gábor és a magyarországi Országos Kutatási Intézet (2005) által használt szá-
mítási módokat alapul véve a következő mutatók felállítása javasolt: 

 
1. Bemeneti adatok vizsgálata a 9. osztályosoknál  

 
Szociokulturális adatok: 

a) a szülők legmagasabb iskolai végzettsége; 

b) a család anyagi helyzete (munkanélküliek aránya, szociális segélyben ré-
szesülők aránya, településtípus); 

c) a középiskolát kezdő diákok általános iskolai eredményeinek mutatói 
(éves médiák, az egységes dolgozatok átlaga stb.). 
 

2. Eredményességi (kimeneti) mutatók 
 

A szakirodalomban a középiskolák eredményességi mutatói rendszerint há-
rom tényezőt vesznek figyelembe: 

a) a felsőoktatásba felvett diákok mutatószámai; 

b) országos szintű, nagy tömegeket érintő versenyek eredményei; 

c) érettségi sikerességi ráta. 

A fent idézett kutatás több számítási módszert is javasol (7 módozatot), 
ebből a kutatásban a következő módszer adaptálható: 
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A bemeneti és kimeneti adatok (2 x 3 mutató) alapján sorba rendezzük a 
középiskolákat (ily módon minden iskola mutatója kap egy helyezési számot). 

A bemeneti adatok szerinti helyezési számok és a kimeneti adatok szerinti 
helyezési számok átlagát képezzük iskolánként (ily módon minden iskola eseté-
ben kialakul két helyezésiszám-átlag (ΣB/3 és ΣK/3). 

A bemeneti adatok szerinti helyezési átlagokból kivonjuk a kimeneti adatok 
szerinti átlagot: ΣB/3-ΣK/3. 

A fenti módszer egy viszonylag egyszerű számítási módszer, amely alapján 
a témában kutatni vágyó szakember (legyen az pedagógus vagy iskolaigazgató) 
szélesíteni tudja az iskola hatékonyságával kapcsolatos látókörét. Sajnálatos 
módon Romániában az iskolák összehasonlításakor és hierarchizálásakor az 
iskola bruttó teljesítményét veszik alapul, amely bizonyos iskolákat, iskolatípu-
sokat negatívan tüntet fel, vagy éppen nem értékelik megfelelő módon az isko-
lában folyó felzárkóztató, mobilitást segítő, magas hozzáadott értékű munkát. 
Kívánatos volna, ha a pedagógus teljesítményét sem az eredményességéről ítél-
nék meg, hanem annak hatékonyságáról. Jelenleg az érdemfizetések odaítélése-
kor sajnos csak a teljesítményre figyelnek oda. Fontos lenne, ha a hozzáadott 
érték fogalma bekerülne a szakmai diskurzusokba, tudatosítva szülőkben, taná-
rokban egyaránt. 
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