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Összehasonlító elemzés 

J.B. Hutton és T.G. Roberts SEDS Viselkedési és emocionális problémák felmérő 

tesztje segítségével 

 
Összehasonlító elemzéshez két diákomat választottam a saját osztályomból, akiknek 

harmadik éve vagyok az osztályfőnöke. Diákjaim öt éves nyelvi előkészítős osztályba járnak, 

jelenleg ötödik, végzős évüket töltik. Az első két évben egy kollégám volt az osztályfőnökük, aki 

sajnos nem igazán törődött a diákokkal. 

A SEDS teszt két alanya jóban vannak egymással, mégis teljesen mások. A. 19 éves, átlagos 

családból származik, a család pénzügyi körülményei szintén átlagosak. V. 

20 éves, édesanyja egyedül neveli két másik testvérével együtt, akik más-más édesapától 

származnak, harmadik testvérük már önellátó, más háztartásban él. V. édesapja hajléktalan, nem 

tartja a kapcsolatot gyermekével. V. nevelőapja, aki húga édesapja, elhagyta a családot, fizikailag 

bántalmazta a gyerekeket és az édesanyát is, néhány hónappal ezelőtt halt meg. V-nek számos 

függősége van, a nikotin, a koffein (kávé és energia ital formájában egyaránt) és az alkohol, 

esetenként a illegális lágy drogok (kannabisz). Gyakran fáj a feje, dühkitörései, megjósolhatatlan 

tettei mindennaposak, a keddi napokat kifejezetten utálja, szerinte csak rossz történhet, ezeken a 

napokon még inkább fáj a feje. 

Mind a két diákom kiemelkedő képességű az élet és az iskola számos területén. A. 

kifejezetten érzékeny, empatikus fiú, jó megfigyelő, kíváló nyelvérzékkel rendelkezik, jövöjét 

mindenképpen úgy képzelem, hogy az angol nyelvterületen kamatoztatja tudását. Megbízható, a szó 

jó értelmében kiszámítható, az osztályban számomra egy olyan biztos pont, aki bármikor segítség 

lehet egy-egy program megszervezésében. Saját véleményem szerint az osztály egyik kiemelkedő, 

erős, vezér alakja lehetne, ő azonban visszahúzódó, sokszor szomorú, sötét kifejezéssel az arcán 

csak részt vesz az órákon, de mintha teljesen máshol járna fejben. Szeret az osztálytársaival 

bohóckodni, amolyan kisfiús viselkedés jellemzi, amikor az osztálytársaival tölti az idejét, azonban 

tanárral folytatott dialógusokban megnyilvánul érett gondolkodása. Szeretet és figyelem hiánya 

vezet esetenként olyan esetekhez, amelyet később megbán, mert ő maga nem tette volna meg, 

csupán a környezete befolyásolta. 

V. szintén kimagasló eredményeket érhetne el, azonban a motiváció teljes hiánya volt 

megfigyelhető nála. Mióta átvettem az osztályt kollégámtól, próbálom őt motiválni, 

osztályfőnökként és angol nyelvtanárként is, és úgy tűnik, hogy nekem szeretne megfelelni, emiatt 
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teljesít sokkal jobban az iskolában. Félek, hogy a végzős év után, mikor már nem állok mindennap 

mellette, már ez a motiváció is eltűnik életéből, és újfent a teljes nihil lesz jellemző életében. Úgy 

gondolom, az élet más területén is nagyon jól tudna teljesíteni, azonban a háttér, a múlt mindig ott 

van mellette és visszahúzza. Jelenleg önmagát tartja el, prostituáltként dolgozik, ami szintén nem 

segíti hátrányos helyzetét. Osztálytársai tudják, hogyan tartja el önmagát, sokszor emiatt falakba 

ütközik. Nem a munka jellege miatt, hanem inkább a titkolózás miatt, hiszen ő maga csak egy 

embernek mondta el, tőle került ki a titok. V-re is próbáltam olyan feladatokat osztani, amellyel az 

önmagába vetett hitet erősíthette volna, ám sokszor egy aprócska dolog miatt feladta és folytatta, 

nem vitte véghez a feladatot. Pedig úgy gondolom, hogy akkora lelki erővel rendelkezik, olyan sok 

szeretetre és figyelemre vágyik, hogy egy-egy ilyen szervezési, kivitelezési feladat sokkal többet 

adhatna számára, mint ő gondolná. 

Az elemzésemhez azért őket választottam, mert teljesen különbözőek, mégis mind a ketten 

hihetetlenül szeretetéhesek, míg A. ezt bevallja, V. tagadja. Egy baráti társasághoz tartoznak, igen 

jól kijönnek egymással, sőt kifejezetten bizalmasai egymásnak, már amennyire V. közel engedi 

magához az embereket. Tőlem telhetően egyformán álltam hozzájuk, motiválva őket egy sokkal 

széleskörűbb, több lehetőséget kínáló jövő felé. A SEDS viselkedési és emocionális problémák 

feltárására szolgáló tesztje nem okozott nagy meglepetést, hiszen évek óta figyelem őket is, segítem 

és támogatom őket célok felállításában és azok elérésében. 

A. eredményei: 
 

 

 
 

II. Szekció: SEDS értékek listája Pontszám 

I. Osztálytársakkal való interakció kerülése 10 

II. Agresszív kommunikáció 8 

III. Pedagógusokkal való interakció kerülése 6 

IV: Nem megfelelő viselkedésminták 8 

V. Depresszív reakciók 7 

VI. Fizikai és félelmi reakciók 7 

Összesített pontszám 46 

Összesített százalékos arány 23 

Viselkedési hányados (VH) 89 
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V. eredményei: 
 

 

 
 

II. Szekció: SEDS értékek listája Pontszám 

I. Osztálytársakkal való interakció kerülése 10 

II. Agresszív kommunikáció 16 

III. Pedagógusokkal való interakció kerülése 11 

IV: Nem megfelelő viselkedésminták 14 

V. Depresszív reakciók 8 

VI. Fizikai és félelmi reakciók 10 

Összesített pontszám 69 

Összesített százalékos arány  

Viselkedési hányados (VH) 46 

 

 

 
 

A. viselkedési hányadosa 89, V-é 46. A. esetében látható, hogy viselkedése átlagos, míg V. a 

magasan veszélyeztetett csoportba tartozik. V-nél viselkedési zavarok tömkelege volt eddig is 

megfigyelhető, ez a teszt pedig alátámasztotta eddigi viselkedése mögötti tartalmat. 

Kettő szekcióban értek el hasonló vagy majdnem ugyanazon eredményt: az osztálytársakkal 

való interakció kerülése és a depresszív reakciók terén. Az első szekcióban pontosan ugyanolyan 

pontszámot kaptak, mivel mind a kettő diáknak vannak alkalmanként visszahúzódó reakciói 

osztálytársaikkal. Míg A-nál ezt annak tudom be, hogy érzékeny fiú és sokszor a szívére vesz olyan 

dolgokat, amellyel mások megbántják és észre sem veszik, addig V-nél ez egy olyan védekező 

válasz az otthoni eseményekre, amely az iskolában is feltűnik. Habár alapvetően jó a kapcsolat az 

osztálytársakkal mind két fél esetében, számos olyan nap van, amikor egyikük sem szeretne 

kommunikálni. Néha A-nál ez az elvonulás egy figyelem felhívás volt, szerintem arra, hogy vegyék 

mások észre, és vele foglalkozzanak. V-nél azonban ez teljes mértékben azt jelentette, hogy 

semmiképpen se háborgassuk, különben hatalmasat robban. 

A másik szekció, amelyik hasonló eredményt értek el a Depresszív reakciók szekció. Mind a 

ketten lekicsinylően beszélnek magukról, önbecsülésük sokkal alacsonyabban van társaiknál. Mind 

a ketten sötét és szomorú arckifejezést mutatnak. A.esetében, szerintem a kamaszkorral együtt járó 

depresszív attitűdről beszélhetünk, érzelmeit sokszor versben fejezi ki, ami szerintem egy igen 
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fontos dolog, hiszen így képes feldolgozni emocionálisan gyenge pillanatait, és nem vezetett eddig 

komolyabb problémához. V-nél is természetesen a kamaszkor velejáró nehézségei is megjelentek, 

azonban nála ez néha önmaga veszélyeztetéséig is elment, sokszor függőségeivel orvosolja 

otthonról hozott negatív élményeit. 

Mind a kettőjüknek szeretnék az élete jobbátételéhez hozzájárulni, amit szerintem, most  

nem mindig tudnak megérteni, megfelelően kezelni, azonban bízom benne, hogy segítettem és 

segítek nekik kiutat találni a kamaszkor nehézségeiből, valamint eredményeikkel egy jobb 

jövőképet festeni nekik. Bízom benne, hogy A. a jövőben egy kiegyensúlyozott, önmagát 

megbecsülő és sokra tartó férfivá érik, és reménykedem benne, hogy V. a segítségemmel, mire 

elvégzi a középiskolát, talál magának egy célt, egy utat, amelyen tovább indulhat és nem adja fel, 

hogy ugyanazt a mintát produkálja, melyben felnőtt. 


