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Összehasonlító jellemzés két gyermek viselkedéséről a SEDS teszt segítségével 

  

Összehasonlító tanulmányomban egy budai önkormányzati iskola két tanulójának 

viselkedési és emocionális felmérését elemzem.  A tanulók testvérek, egy 5. osztályos fiú és 

egy 4. osztályos leánygyermekről van szó. Mindkettőjüket első osztályos koruk óta tanítom 

heti egy alkalommal hittanra. Ezeken az órákon nem csak a saját osztálytársaikkal vannak 

együtt, hanem az adott évfolyam többi osztályaiból hittanra jelentkezőkkel vannak 

összevonva. 

Azért esett a választásom erre a két tanulóra, mert az utóbbi időben azt tapasztaltam 

a fiúnál, hogy a csoport peremére került, sok konfliktusba keveredett a társaival. Már több 

éve ismerem őket, van valamelyest rálátásom a gyerekek családi körülményeire is. Ami 

látható számomra belőle, az egy gondoskodó, szerető környezet.  Sem a fiú, sem pedig a lány 

soha nem voltak hangadók az órákon, inkább a csendesebb, visszahúzódóbb gyerekek közé 

tartoztak. A tananyagot különösen a fiú jól elsajátította, magasan teljesített, a lány ennyire 

nem volt kimagasló. A SEDS felmérő teszt hat területét összegezve azt az eredményt kaptam, 

hogy a fiú viselkedési hányadosa 78, a leányé pedig 92 pontot mutatott. Ez annyit jelent, 

hogy a leányt az átlagos érzelmi-viselkedésbeli tulajdonságok alsó szintje jellemzi, a fiú 

viszont a veszélyeztetett kategóriába tartozik.  

A két gyermek viselkedése az osztálytársakkal való interakció területén feltűnően 

különböző. A fiú a legtöbb órán egyedül ül egy padban, s jól vigyáz arra, hogy nehogy 

összekerüljön olyanokkal, akikkel gyakori a konfliktusa. Nem ritkák nála a szünetből, vagy 

korábbi órákból áthozott konfliktusok, így a vele egy padba való ülést az osztálytársai is 

kerülik. Amikor óraközi szünetekben az ő osztálytermükben tartózkodom, gyakran 

tapasztalom, hogy egyedül van, nemigen kommunikál a társaival.  Arra is akadt már példa, 

hogy az órára egy verekedésig fajult konfliktussal érkezett meg néhány gyerekkel. Én magam 

sokszor már csak az összecsapás eredményét tapasztalom, hogy éppen feldúlva vagy 

veszekedve jönnek a terembe. Ilyenkor nyilván mindegyikük a maga álláspontját, igazát 

hajtogatja, nehéz lenne kibogozni a valóságot. Nem is szoktam erre törekedni, inkább azon 

vagyok, hogy olyan kölcsönös megegyezésre jussanak, amelyben mindenki tiszteletben tartja 

a másikat, s csak úgy viselkedik a társával, ahogyan azt a maga számára is megkívánná. 

Utaltam már a fentiekben arra is, hogy alapvetően egy okos gyermekről van szó, aki jól 

teljesít az órán, és általában is ötösek az osztályzatai. Többször előfordul, hogy egy-egy 

kérdésre kizárólag ő tudja a jó választ, ezáltal azonban különbnek érzi magát a többiektől. Így 

aztán még inkább elkülöníti magát a társaitól, csak mélyíti a közöttük húzódó szakadékot.  

Húga ezzel szemben egészen másként viselkedik a társaival. Soha nem tapasztaltam még 

nála, hogy konfliktusba került volna valakivel. Alapvetően csendes, visszahúzódó, kissé 

bátortalan gyermek. Jól tud együtt dolgozni a többiekkel, szívesen megteszi, ha mások 



kérnek tőle valamit. Az órákon mindig valamelyik társa mellé ül, többnyire az első padba, bár 

alapvetően neki sincsenek nagy barátnői.  

 A testvérek pedagógussal való kapcsolata is mutat némi különbözőséget. Bár 

alapvetően mind a kettő együttműködő, s az esetek nagy részében megfelelően válaszolnak 

a feltett kérdésekre, teljesítik a feléjük intézett kéréseket, ezen a területen is tapasztaltam 

már nem megfelelő viselkedést a fiú részéről. Amikor éppen a társaival való konfliktusából 

kifolyólag haragos és békétlen volt, velem szemben is ellenségesen viselkedett. A kért 

feladat elvégzését nyíltan megtagadta, s a feltett kérdésekre szemtelenül válaszolt. Amikor 

pedig óra végén próbáltam elbeszélgetni vele, továbbra is makacsul ellenkezett, miközben a 

velem való szemkontaktust is elkerülte. 

A leány tekintete a pedagógussal való interakció során mindig egyenes és tiszta, beszéde 

azonban félénk, bátortalan. Magától nagyon ritkán szólal meg, s kérdezésre is csak halkan, 

visszafogottan. Válaszaiban sokszor elbizonytalanodik, könnyen összezavarodik. Mivel 

hozzáállásában készséges a közös munkára, a vele való együttműködés alapvetően nem 

nehéz, de gátlásossága és félénksége sokszor vontatottá teszi a munkát. 

A két testvér különböző helyzetekben mutatott viselkedése szempontjából a fiúnál 

inkább előfordul, hogy hiányzik az összhang az ő hozzáállása és a csoport többi tagjának a 

viselkedése között. Jellemző rá alkalmanként, hogy szemmel jól látható módon nem 

azonosul azzal az érzelemmel, amely a csoport többségét betölti. Arckifejezése ilyenkor 

olyan, mintha jelen sem lenne az órán.  A lány arckifejezései jobban tükrözik az adott 

szituációt, viselkedéséből azonban hiányzik egyfajta könnyedség, felszabadultság. 

A depresszív reakciókat figyelve a leányon inkább megfigyelhető, hogy magát alul 

értékeli, lekicsinyli. A fiú, mivel jól teljesít, inkább a többiek fölé helyezi magát. Mozgása 

mind a két testvérnek az átlagosnál lassúbb. Sötét, szomorú arckifejezéseket egyik gyermek 

sem mutat. 

 Testi-fizikai reakcióik tekintetében általában nem mutatnak rendkívüli, vagy kirívó 

megnyilvánulásokat. 

 Összességében elmondható, hogy a gyermekeken elvégzett viselkedési és 

emocionális problémákat felmérő teszt eredményei szerint mindkét gyermek, ha nem is 

azonos formában és szinteken, de érzelmi megerősítésre, támogatásra szorul. Célravezető 

lenne további vizsgálódással megtalálni azokat a közös vagy egyéni okokat, amelyeket 

orvosolva személyiségük harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb lehetne.  

 

 

 

 


