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Olvasástanításunk eredményei 
és problémái

1. Bevezetés: a klasszikus olvasáskutatás
Az írásbeliség az emberi tudás és tapasztalat nemzedékek közötti átörökítésének 
legfontosabb eszköze. Ezért az írás és az olvasás megtanítása az iskolázás történetében 
mindig központi jelentőségű volt és marad a számítógépek világában is.

Az olvasási folyamat és az olvasási képesség kutatása viszont csupán mintegy száz 
éves múltra tekinthet vissza. Születése Európában körülbelül arra az időre tehető, 
amikor megalakult Wundt első kísérleti pszichológiai laboratóriuma (1879). A pszicho
lógiai megalapozású indulás óta azonban az olvasás kutatására jellemző az elméleti 
előfeltevések, a szaktudományi háttér, az irányzatok és módszerek sokfélesége. Az 
olvasás kutatása multidiszciplinárissá vált. A pszichológián kívül a nyelvészet, a 
kulturális antropológia, a szociológia, a történelemtudomány, a pedagógia és még 
számos társadalomtudományi diszciplína is kutatási tárgyának tekinti mint képességet 
és mint az emberi kultúra átörökítésének egyik legfontosabb eszközét.

Mivel az olvasás egyben az egyik legbonyolultabb pszichikus tevékenységünk is, a 
pszichológián és a pedagógián belül is számos megközelítési irányból kutatják: mint 
az emberi (társas) kommunikáció egyik eszközét, mint a gondolkodás és értelmi 
fejlődés segítőjét, és nem utolsósorban mint az érzelmi fejlődés és tartós motivációk 
kialakulásának serkentőjét. Az olvasás maga is tanult folyamat, ugyanakkor az életünk
ben megtanult dolgoknak, fogalmaknak, elméleteknek stb. jelentős részét az olvasás 
segítségével sajátítjuk el. Az olvasási képesség ezért rendkívül fontos eszköztudás. De 
mint ahogyan nincsen a pszichológiában és a pedagógiában sem egyetlen, mindent 
magyarázó tanuláselmélet, úgy az olvasásnak sincsen egységes elmélete. A különböző 
pszichológiai és pedagógiai „iskolák” a tanulásnak és az olvasásnak más-más oldalát 
emelik vizsgálódásaik középpontjába. Amíg a század első felében főleg a visel
kedéslélektani megalapozású olvasásfelfogások voltak jellemzőek, addig ez a helyzet 
mára megváltozott. A behaviorista előfeltevések egy része mára érvényét veszteni 
látszik, más része a kognitív megalapozású elméletek hatására átalakult és kibővült.

A kognitív olvasáskutatás legjellemzőbb vonásait talán a viselkedéslélektani meg
alapozású elméletek előfeltétel-rendszerével való összehasonlításban lehet a legjobban 
érzékeltetni. Történetileg a viselkedéslélektani irányzatok szemléletmódjának kiegé-
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szítésére, bizonyos mértékben azok egyoldalúságainak kiküszöbölésére, mintegy ellen
hatásként jött létre századunk hatvanas éveiben a kognitív pszichológia, majd a nyolc
vanas években a kognitív pedagógia. Harris és Hodges (1995,207) a következőképpen 
foglalja össze a két kutatási paradigma szempontjai közötti különbségeket:

1. Táblázat
Az olvasási folyamat viselkedéslélektani és kognitív elméleteinek összehasonlítása

Viselkedéslélektani Kognitív
1. A tanulás a nyelvi készségek elemzésére épül.

2. A tanuló reprodukálja a jelentést.
3. Gyakori a mások által aktivált tanulás.
4. A motivációt általában mások irányítják.
5. A tanulás szövegvezérelt.
6. A tanulásban az inger-válasz kötés kap 

hangsúlyt.
7. A tanulás lineáris és hierarchikus.
8. A tanulásnak része a készségfejlödés.
9. A hatékony megértés az alapvető készségek 

automatizáltságát kívánja meg.

A tanulás alapja a tanuló nyelvi fejlettségének 
szintje.

A tanuló konstruálja a jelentést.
A tanuló által aktivált tanulás kap hangsúlyt.
A motiváció ön irányított.
A tanulás a tanuló által irányított.
A tanulásban a metakognitiv mediáció kap 

hangsúlyt.
A tanulás holisztikus és rendszerrel jellemezhető.
A tanulásnak része a problémamegoldás.
A hatékony megértés a tanulást az előzetes 

tudáshoz és tapasztalatokhoz köti.

A kétféle megközelítés eltéréseinek elemzése meghaladná a tanulmány szabta terjedel
mi korlátokat. így a továbbiakban csak három, egymással szorosan összetartozó tulaj
donságról írok röviden. Úgy vélem, hogy az olvasás kognitív felfogásában, így a 
kognitív olvasáspedagógia megalapozásában a behaviorista elméletekhez képest a 
táblázatban szereplő 2., 8. és 9. szempont a legfontosabb.

A 2. szempont szerint az olvasó (tanuló) konstruálja a jelentést. Ez azt a mindannyi
unk által tapasztalt dolgot jelenti, hogy ugyanannak a szövegnek a jelentése átalakul. 
Pontosabban a szövegértelmezések, különösen szépirodalmi művek olvasásakor, de 
minden olvasáskor (más személyek vagy azonos személy különböző időkben) valami
lyen mértékű módosuláson esnek át. Ez a szempont, illetve az olvasás kognitív 
szemlélete nem vonja kétségbe az olvasási készségek kialakításának és fejlesztésének 
a fontosságát, amelyet a viselkedéslélektani megalapozású elméletek hangsúlyoznak, 
de továbblép, és a megértést teszi a középpontba, miközben annak konstruktív jellegét 
hangsúlyozza.

Az olvasás a 8. tulajdonság szerint problémamegoldás is, hiszen a kognitív elméle
tek és kísérleti megalapozásaik szerint is a gyakorlott olvasó olvasás közben folyama
tosan hipotéziseket készít, majd a szövegben továbbhaladva ellenőrzi is azokat. Az 
olvasónak nem csupán a mondatokat és a szöveg nagyobb egységeit kell megértenie, 
hanem belőlük következtetéseket is le kell tudni vonni. Ezekről a következtető és 
hipotézis-alkotó folyamatokról a legmeggyőzőbb bizonyítékokat az ún. szemmozgás- 
vizsgálatok szolgáltatták (például Just és Carpenter, 1987; Rayner és Pollatsek, 1989).

A táblázatban 9. szempont egészen szorosan kapcsolódik az olvasásmegértés taní
tásához. Eszerint az olvasottak megértése akkor hatékony, ha az olvasónak elegendő 
előzetes ismerete, esetleg tapasztalata van a szöveg témájához kapcsolódóan.
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A kognitív szemléletű olvasásfelfogás tehát nem tartja elegendőnek az olvasási 
készség magas szintű kialakítását, a dekódoló (betű- és szófelismerési) készségek 
automatikussá válását; az olvasás közbeni megértés szerepét is nagyon fontosnak 
tételezi. Az olvasásmegértés tanítása a kognitív felfogás szerint legalább annyi figyel
met érdemel, mint a felismerő készségek. Képviselőik szerint (pl. Barr, 1984; Brown, 
Campione, Day, 1981) ha a világban nő az ún. funkcionális analfabéták száma, az nem 
elsősorban a dekódolás hiányos tanítására, hanem a megértés tanításának elhanyagolá
sára utalhat.

2. Az olvasás tanítása
Az olvasáspedagógia hazánkban elsősorban a kezdő olvasók tanítását jelenti. A tanító
képzésben hagyományosan alapozó tantárgy, ahol a tanítójelölteket felkészítik arra, 
hogy kisiskolásokat milyen módszerekkel vagy módszerkombinációval lehet megtaní
tani a betűk/szavak felismerésére, a dekódolásra. A tanárképző főiskolákon, de külö
nösen az egyetemeken, a tanárjelöltek a kötelező pedagógiai kurzusokon szinte semmit 
nem tanulnak az olvasási képességről és annak tanításáról.

Úgy tűnik, az a hallgatólagos feltételezés uralkodik az olvasás pedagógiájáról, hogy 
az alsó tagozatnak a feladata, hogy a tanítók megtanítsák a gyerekeket olvasni, és többet 
nem szükséges azzal foglalkozni. Az ötödik (esetleg hetedik) osztálytól tanító tanárok 
ezután a felkészítés után nem tekintik feladatuknak az olvasás tanítását. Az a nézet, 
miszerint az olvasás tanítása elsősorban (vagy teljes mértékben) a dekódoló készségek 
kialakítását jelenti, megítélésem szerint viselkedéslélektani alapokon nyugszik (lásd az 
1. táblázatban különösen a 9. szempontot). Hiányzik az uralkodó gyakorlatból az 
olvasási képesség másik fontos komponense, a megértés.

A kognitív olvasáskutatásban, különösen a pszichológiai és a pedagógiai megala
pozású elméletekben megkülönböztetik az ún. kezdő- és gyakorlott olvasókat. Egészen 
más tanulási, problémamegoldási és feldolgozási folyamatok jellemzik a kétféle típusú 
olvasót (a nagyon gazdag szakirodalomból csak néhányat említve: Gibson és Levin, 
1975; Just és Carpenter, 1987; Feitelson, 1988; Underwood és Batt, 1996). Amíg az 
olvasástanulás korai szakaszában a betű- és szófelismerés készségének kialakításán van 
a hangsúly, addig a későbbiekben, az ezutáni hosszú tanulási időszakban, a megértés 
problémamegoldó, konstruáló jellegének a kialakításán.

A kezdő olvasók tanítása módszertanának nagyon gazdag hagyománya van hazánk
ban, szinte a világon bárhol felbukkanó új módszernek, programnak van vagy volt 
magyar megfelelője. Mészáros és munkatársai (1990) bemutatják könyvükben I. István 
királytól az 1978. évi tantervekig a legjellemzőbb eljárásokat. A kezdő olvasástanítási 
eljárások tipológiája szerint (pl. Chall, 1967) az alfabetikus nyelvekben két alapvetően 
különböző eljárás létezik. Az egyikben először a hang/betű megfeleléseket és az 
összeolvasást tanítják szisztematikusan, a másikban pedig valamilyen egészleges meg
közelítéssel (például szóképekkel) kezdik az olvasástanítási folyamatot. Ma már leg
több alkalmazott módszer a két alapeljárásnak valamiféle kombinációja. Az olvasási 
folyamatról alkotott pszichológiai modellekben ugyanez a kettősség megtalálható. Az 
ún. „lentről-felfelé” modellek a dekódolásnak, a „fentről-lefelé” modellek pedig a 
jelentésnek és a megértésnek tulajdonítanak elsődleges szerepet (erről lásd bővebben: 
Cs. Czachesz, 1998). Mindegyik eljárásnak sokféle elnevezése alakult ki a gyakorlatban 
és a szakirodalomban. Mi az IEA [International Association for the Evaluation of
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Educational Achievement] legutóbbi vizsgálatáról megjelent összefoglaló könyv 
(Elley, 1992) szóhasználatát átvéve az előbbit kód-orientált, az utóbbit pedig jelentés
orientált vagy globális eljárásnak nevezzük. A kétféle megközelítés hívei között világ
szerte, így nálunk is időnként elkeseredett harcok folynak, de máig sem sikerült egyik 
félnek sem kielégítően meggyőző bizonyítékot szolgáltatni arról, hogy egyik vagy 
másik módszercsoport eredményesebb.

Saját vizsgálatunkban, amelyekről a továbbiakban beszámolunk, sem találtunk a 
különböző módszerek eredményessége között olyan különbségeket, amelyek indokol
nák valamely módszer kizárólagos használatát. Graves és Dykstra (1997) tanulmányuk
ban beszámolnak arról, hogy az „olvasási csata” máig eldöntetlen, és valószínűleg az 
is marad, mert az olvasási képességnek olyan sok komponense van, fejlődésére annyiféle 
tényező hat, hogy talán érdemesebb azt a kérdést felvetni, hogy milyen körülmények 
között, milyen készségek fejlesztésére, melyik módszer lehet célszerűbb. Hazánkban 
is, különösen az IEA mérések eredményeinek hatására felerősödtek azok a hangok, 
hogy a kezdő olvasók tanításának módszertana, esetleg az egyes módszerek lehetnek 
az okozói annak, hogy a gyerekek olvasásmegértésének színvonala elmarad a szüksé
gestől. A továbbiakban még visszatérünk arra, hogy a hazai eredményesség-vizsgálatok 
ezzel szemben inkább folyamatosan azt jelzik, hogy az idősebb tanulók, tehát nem a 
kezdő olvasók olvasási képességei nem kielégítő színvonalúak.

Az olvasásmegértés tanításának pedagógiája és módszertana viszont még többnyire 
kidolgozatlan nálunk, vagy csak a kezdő olvasókra érvényes alapelveket tartalmazza. 
Mint ahogyan már a fentiekben az olvasás kognitív felfogásával kapcsolatban írtuk, a 
dekódolási készség automatizáltsága szükséges, de nem elégséges feltétele a megértés
nek. Miközben olvasunk, a fonémák, morfémák, szemantika, szintaxis és a makró
struktúrák szintjén is feldolgozzuk az információkat (lásd még Cs. Czachesz, 1998). 
Feldolgozás közben támaszkodunk - többek között - a szöveg témájában már korábban 
meglévő ismereteinkre, általános világtudásunkra, problémamegoldó készségeinkre, 
szókincsünkre. A szöveg jelentését összetett műveletek segítségével a magunk számára 
megkonstruáljuk.

Az olvasásmegértés képességének kialakítása ezért nem egyetlen tantárgy feladata, 
és nem fejezhető be a kötelező iskolázás első éveiben. Ebből a pedagógiai gyakorlat 
számára legalább két szinten adódik tennivaló. Egyrészt a tanárképző főiskolákon és 
egyetemeken is szükséges lenne az olvasási képesség tanításáról minden tanárjelöltnek 
tanulnia. Minden szakterületnek sajátos szókincse van, amelyet a szakos tanároknak 
kell megtanítaniuk, ezzel a kognitív pszichológia eredményei szerint hatékonyan 
hozzájárulhatnak az eredményesebb szakterületi oktatáshoz is (Just és Carpenter, 
1987). Másrészt az általános iskolai felső tagozatos és a középiskolai tanulók számára 
estleg kívánatos lenne egy olyan tantárgy vagy műveltségi terület megtervezése, 
kísérleti kipróbálása majd bevezetésre ajánlása, amelyben a tanulók megismerkedné
nek azokkal a kognitív műveletekkel és stratégiákkal, amelyek segítik a megértést.

A következőkben röviden áttekintjük a hazai olvasástanítás eredményességére 
vonatkozó fontosabb munkákat, majd ismertetjük egyik saját korábbi empirikus olva
sásvizsgálatunk néhány eredményét és következtetéseit.
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3. Az olvasástanítás eredményessége
Az írástudatlanságot elsősorban a harmadik világ gondjaként szokták emlegetni, pedig 
az olvasási nehézségekkel küszködök aránya a fejlett országokban is emelkedik. 
Jonathan Kozol sokat idézett könyvében, az Illiterate Americaban (1985) azt írja, hogy 
az Amerikai Egyesült Államok népességéből több mint 60 millió felnőtt analfabéta, 
vagy funkcionális analfabéta. Nálunk biztosan nincsenek ilyen súlyos gondok, de a 
hetvenes évek elejétől kezdve folyamatosan és különböző forrásokból érkeznek jelzé
sek arra vonatkozóan, hogy a magyar gyerekek olvasástudása nem kielégítő ahhoz, 
hogy önállóan tanulni lennének képesek.

A problémát először komolyan az 1970-es IEA felmérése jelezte, amely szerint a 
magyar 4. és 8. osztályos tanulók olvasás-megértés tekintetében a mezőny lemaradó 
felében helyezkednek el (Báthory, 1973). Ezután sokféle megközelítésből, méréstech
nikai okokból kissé eltérő teljesítmény-mutatókkal, de több kutató is beszámolt arról, 
hogy az általános iskolás tanulók olvasási képességének színvonalával, olvasásmegér
tésével baj van. Szövegek önálló megértését vizsgálták az 1979. évi OM-OPI felmérés 
során. A 14 éves tanulók a szövegek alapján történő következtetések levonásában a 
szöveg-összefüggéseknek átlagosan csak alig több mint felét értették (Kádámé-Takács, 
1981).

Az olvasásmegértés kommunikáció-szempontú vizsgálatát Kádárné (1983) végezte 
el, az ő eredményei szerint a 8. osztályos gyerekek közül a 80 százalékos teljesítmény
küszöb fölött teljesítők aránya csupán 32 százalék. A gyógypedagógus Subosits (1989, 
961) egyik tanulmányában arra figyelmeztet, hogy „nem kevés azoknak a gyerekeknek 
a száma, akik olvasási és írási nehézséggel küszködnek, s emiatt dyslexiásoknak 
minősítik őket, holott talán éppen az elégtelen pedagógiai ráhatások, a rosszul megvá
lasztott módszerek, a gyakorlás hiánya stb. miatt nem sajátítják el az olvasás és írás 
alapkészségét.”

Az IEA újabb, 1990-1991-ben végzett olvasási eredmény vizsgálatában 35 ország 
9 és 14 évesei vettek részt, ahol a magyar tanulók nemzetközi „helyezése” a korábbi 
vizsgálatban tapasztaltnál jobb (Elley, 1992). Itt azonban a mért adatokon kívül, az 
eredmények összehasonlításakor figyelembe vették a résztvevő országok gazdasági
társadalmi fejlettségét is. A méréseket irányító nemzetközi szakértői csoport egy ún. 
összevont fejlődési mutatót [Composite Development Index] definiált, hogy segítségé
vel „igazságosabban” hasonlíthassák össze a különböző országok tanulóinak eredmé
nyeit. Előfeltevésük az volt, hogy a gazdaságilag fejlett, jó egészségügyi ellátással és 
támogatott oktatással rendelkező országokban a gyerekek olvasásmegértési színvonala 
magasabb. Az egyes országokban mért teljesítményeket ezután a fejlődési mutató 
alapján várható rangsorban is elhelyezték. A definiált index alapján Svájc került az első 
helyre, Magyarország a 22., Nigéria pedig a 32. helyre. A mért olvasási teljesítmények 
alapján a 9 éves magyar gyerekek a 17., a 14 évesek a 10. helyet érték el a nemzetközi 
rangsorban, tehát mindkét életkorban jobb az olvasási teljesítményük, mint az az 
összevont civilizációs index alapján várható volt. A Monitor-vizsgálatok évek óta azt 
jelzik, hogy a magyar gyerekek olvasásmegértésének színvonala elmarad a kívánatos
tól. Az első Móni tor-vizsgálatot 1986-ban, az ezután következőt 1991-ben, utána pedig 
kétévenként végezték (Vári és munkatársai, 1998). Általában a 4. osztályosoktól kezdve 
a páros osztályokba járó gyermekek eredményeit követték. A vizsgálatba bevont 
tanulók közül a legfiatalabbak harmadik osztályosok voltak (1991-ben és 1995-ben).
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Horváth (1997) hangsúlyozza az eredményeknek azt a jellegzetességét, hogy az életkor 
előrehaladtával a teljesítménykülönbségek is nőnek. Vagyis a lemaradókegyre nagyobb 
hátránnyal küszködnek. Ezt felerősítik a régiók és települések közötti különbségek is.

Alább bemutatandó saját vizsgálatunk legfontosabb célja az volt, hogy az iskolázás 
kezdetén gyűjtsünk megbízható adatokat arról, hogy az első osztály elvégzése után 
elsajátították-e már a kisiskolások az olvasáshoz szükséges alapvető készségeket, 
illetve az, hogy megértik-e az egyszerű szerkezetű és nyelvezetű szövegeket. Vajon a 
dekódoló készségek kialakulatlansága okozhat-e később olvasásmegértési problémá
kat? Másik kérdésünk, hogy kimutathatók-e az alkalmazott olvasástanítási módszerek 
szerint teljesítménykülönbségek, vagy azok a későbbi iskolázás során keletkeznek. Azt 
is vizsgáltuk, hogy milyen összefüggések vannak a gyermekek teljesítménye, az 
olvasástanítási módszerek, a szülői kulturális háttér, a pedagógus képzettsége és atti
tűdjei között, vagyis milyen tényezők befolyásolják a kezdő olvasók teljesítményeit.

4. Az empirikus vizsgálat
A reprezentatív mérést 1993 májusában végeztük 78 iskola 116 osztályában, 2467 
tanuló bevonásával. Az általános iskola második osztályába járó gyerekek olvasási 
szintjét vizsgáltuk abból a megfontolásból, hogy ők az alapvető ismeretek és készségek 
elsajátításával már megbirkóztak, de kezdő olvasásuk színvonala feltehetően még 
közvetlenül összefügg azzal a módszerrel, amellyel tanították őket.

A minta összeállítása során elsősorban arra törekedtünk, hogy eredményeinket a 
különböző módszerekkel tanított gyerekek teljesítményének összehasonlító elemzésére 
is fel tudjuk használni, ezért az öt, a mérés idején leginkább elterjedt olvasástanítási 
módszert tekintettük a részminták kiválasztási szempontjának. A másodikos osztályok 
közül véletlenszerűen választottunk ki annyit, hogy az egyes olvasástanítási módszerek 
szerint tanulók létszáma megfelelően nagy legyen a statisztikai elemzésekhez. 1990- 
ben jelent meg az a már idézett könyv, amelyben a szerzők bemutatják a magyarországi 
olvasástanítás történetét és az olvasókönyvekben megjelenő módszereket, így azokat 
most nem ismertetjük (Mészáros és munkatársai). Az egyes módszerekre a továbbiak
ban a hozzájuk kapcsolódó olvasókönyv első vagy egyik szerzőjének a nevével utalunk.

5. A mérőeszközök
Az olvasási képesség fejlettségének vizsgálatára két mérőeszközt (Olvasáspróba és 
Szövegértés) készítettünk. Mindkettő összetett, hat, illetve négy résztesztből álló fel
adatsor.

Az első teszt - az Olvasáspróba - az olvasási folyamatok alapelemeit jelentő 
dekódoló részképességek működési módjának értékelésére alkalmas. Hat résztesztből 
épül fel, melyekből az első négy a szűkebb értelemben vett olvasási részképességeket 
vizsgálja, az ötödik a magyar helyesírás szempontjából rendkívül fontos szótagolást, a 
hatodik pedig egy rövid szöveg egyszerű lemásolása.

Az olvasás dekódoló folyamatait mérő résztesztek közül az első szóképek (kis, 
bekeretezett rajzok) és a leírt szóalak közti megegyezés felismerését kérő feladatokat 
tartalmaz (Szófelismerés), a következő egységben (Szókezdő hangok) pedig egy kie
melt hang és a szóképek kezdő hangjainak az azonosítása a feladat. (Például: a sor elején 
a „z” betű szerepel leírva, ezt követően négy rajz, amelyeken asztalt, kutyát, szarvast 
és zászlót láthatunk. A tanulónak a sor elején szereplő betűvel azonos hanggal/betűvel
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kezdődő szóképet kell bekarikáznia.) A Hangkiemelés altesztben a négy szókép előtti 
betű/hang valamelyik, és csakis az egyik szókép belsejében szerepel, a tartalmazó 
szókép kiválasztása a feladat. A Hangkeresés feladatai már csak betűket/hangokat 
tartalmaznak, ahol a sor elején álló jellel azonos jel megtalálása a cél.

A másik olvasásteszt a Szövegértés, a megértés színvonalát értékeli négy részteszt
ben, feleletválasztásos és kiegészítéses feladatokkal. Az első résztesztben egy négyso
ros kis történettel kapcsolatos kérdésekre adható válaszok közül a helyes kiválasztása 
a feladat. A másodikban azt vizsgáljuk, hogy egy táblázatban szereplő szöveges és 
számjegyeket is tartalmazó jelsorozatból hogyan tudják a gyerekek a kérdéseknek 
megfeleíőeket kiválasztani. Az ezután következő feladatok egy hosszabb, körülbelül 
egy oldalnyi terjedelmű használati utasítás megértését vizsgálják. Az utolsó szövegér- 
tés-részteszt hosszabb (körülbelül 600 szövegszót tartalmazó) összefüggő meserészlet, 
feleletválasztó és kiegészítendő kérdésekkel. A Szövegértés teszt feladatainak a feldol
gozandó szövegek tartalmi jellemzői alapján a „Gabi”, a „Bolygó”, a „Gyümölcs” és a 
„Zsiga” címeket adtuk.

Szakirodalmi adatok, elsősorban a legutóbbi IEA-vizsgálat (Elley, 1992) alapján 
joggal feltételezhettük, hogy az olvasási képesség kialakulására és fejlettségének 
szintjére a tanítás módszerein kívül egyéb, környezeti tényezők is jelentős hatással 
vannak. A legfontosabbak közülük a családi háttér és a szülőit nevelési attitűdjei. Ezért 
kérdőívet készítettünk valamennyi tanuló egyik szülője számára, amelyet szülői érte
kezleten többnyire az édesanyák töltöttek ki. A kérdőívben a szokásos foglalkozási és 
végzettségi adatokon kívül egyebek között azt is megkérdeztük, hogy milyen gondokat 
okoz az olvasástanulás, hogyan segítenek a szülők a gyermekeiknek, milyen értékeket 
preferálnak az otthoni nevelésükben, vannak-e a háztartásban könyvek, illetve mit 
olvasnak a házi feladaton kívül a gyerekek.

Az ily módon nyert sokrétű háttérinformációt és a két olvasásteszt eredményei közti 
összefüggéseket vizsgáltuk, amelyek legfontosabb eredményeit a következőkben fog
laljuk össze.

6. Az olvasási képesség mutatói
Mind az Olvasáspróba, mind pedig a Szövegértés tesztben szerepeltek zárt (feleletvá
lasztó) és nyílt (feleletalkotó) feladatok is. Ezekkel a feladattípusokkal találkozhatunk 
a nemzetközi olvasásvizsgálatok során használt eszközökben is, és a két feladattípus 
vegyes alkalmazása sem ismeretlen.

Jelenlegi elemzésünkben mindkét tesztből csak a zárt feladatokat emeljük ki és azok 
eredményeit mutatjuk be. Ezek a feladatok az Olvasáspróbában az első négy részteszt 
feladatai, míg a nyílt feladatokat tartalmazó ötödik és a hatodik részteszt (a Szótagolás 
és a Másolás) nem a szorosabb értelemben vett olvasási készségeket méri, ezek 
eredményeit most nem vesszük figyelembe. Ugyanígy a Szövegértésből is négy rész
tesztet elemzünk, de elhagyjuk ezekből a nyílt feladatokat. Ilyen a Szövegértésben 
mindössze kettő van, és ezek sem tekinthetők a szűkebb értelemben vett szövegértés
vizsgálat részének, inkább a tanulók tájékozottságát és fantáziáját értékelik.

Az Olvasáspróba első négy résztesztjének hibátlan megoldásával 10-10, összesen 
40 pontot lehetett szerezni, míg a Szövegértés négy résztesztjével szerezhető pontok 
száma összesen 19 volt. Mivel az olvasás két vizsgált összetevőjét megközelítőleg 
azonos súllyal kívántuk szerepeltetni, a tanulók olvasási teljesítményének kiszámítá-
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sakor a szövegértés pontszámát kettővel szoroztuk, és a kapott pontszámot adtuk össze 
az olvasási készségek pontszámával. A vizsgálatban megszerezhető pontszám tehát 
összesen 78 volt, az így kialakított mutatót használtuk a tanulók olvasási képességeinek 
jellemzésére.

A számítások szerint a fentiekben bemutatott, zárt feladatokból álló tesztrendszer a 
teljes mintán jó megbízhatóságú [reliabilitású], az olvasási képesség teszt Cronbach-féle 
rehabilitás-mutatója 0,8915. De megfelelő a rendszer megbízhatósága az öt olvasástanítási 
módszer szerint képzett részminták mindegyikén, a mutatók 0,8457 és 0,9028 között 
vannak. Az Olvasási képesség mérésére alkalmazott mérőeszközünk tehát a teljes mintán 
és az egyes módszerek szerint tanulók részmintáin is megbízhatóan működik.

7. Különbségek a tanulócsoportok között
A mérés eredményei szerint a vizsgált mintában szereplő tanulók számára egyik 
részteszt megoldása sem jelentett igazán nehéz feladatot, az eredmények különösen az 
Olvasáspróbában, de a Szövegértés feladataiban is jók, az Olvasáspróbában 96,92 
százalék, a Szövegértésben pedig 72,10 százalék a teljes minta átlageredménye. Ha
sonlóak az eredmények a fiúk, a lányok és az egyes módszerek szerint tanulók 
részmintáiban is, ez azonban nem jelenti azt, hogy az egyes részminták eredményei 
között ne lennének statisztikai próbákkal igazolható, szignifikáns különbségek. Vizs
gálatunk egyik célja éppen az volt, hogy ha a nemek vagy az egyes módszerek szerint 
tanulók között az olvasási képesség fejlettségében különbségek vannak, akkor ezek 
meglétét méréseinkkel igazoljuk.

A fiúk és lányok közötti különbségekre vonatkozó elemzések szerint azt a hipotézist, 
hogy a lányok Olvasási képesség teljesítménye a fiúkénál jobb, p,05 hibavalószínűségi 
szinten elfogadhatjuk (azaz a tévedés valószínűsége 5 százaléknál kisebb). Ez igaz az 
Olvasáspróba teszt és a Szövegértés teszt egészére.

Az olvasástanítási módszerek szerint képzett részminták közötti különbségeket 
variancia-analízissel vizsgáltuk. A módszer alkalmazásával annak kimutatására töre
kedtünk, hogy az egyes résztesztekben voltak-e a többinél szignifikánsan jobb vagy 
éppen gyengébb teljesítményt nyújtó csoportok, és ha igen, akkor melyek voltak ezek.

Az elemzés legjellegzetesebb eredménye, hogy a Zsolnai-módszer szerint tanulók 
mind az Olvasáspróba, mind a Szövegértés tesztben, mind pedig az összevont Olvasási 
képesség mutató alapján minden más módszer szerint tanulóknál szignifikánsan jobban 
szerepeltek. (Az eredmény az előzőekhez hasonlóan itt is p,05 hibavalószínűségi 
szinten igazolt.)

A Zsolnai-módszer részmintájának eredményei mellett a variancia-analízis termé
szetesen a többi csoport teljesítményeit is megmutatta. A teljes képet a 2. táblázat 
foglalja össze. (Lásd a következő lapon.)

A táblázatban feltüntetett csoportosulások alapján a Zsolnai-módszer szerint tanu
lók jó eredményei mellett a másik négy módszer részmintáját nem lehet egyértelműen 
sorba rendezni. Mindenképpen érdekes azonban, hogy ugyan az Olvasási képesség 
összevont mutató szerint a Ligeti-féle, a Lovász-féle, a Romankovics-féle és a Tolnainé- 
féle módszer csoportja között nem mutatható ki teljesítménykülönbség, de az Olvasás
próbában például a Tolnainé-féle módszer szerint tanulók érték el a leggyengébb 
eredményeket, a Szövegértésben ugyanakkor jobbak voltak a Lovász-féle és a Romank
ovics-féle módszer szerint tanuló csoportoknál is.
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2. Táblázat
A szignifikánsan elkülönülő teljesítményű csoportok az öt olvasástanítási módszer szerint
Jelölések: Ll: Ligeti-módszer, LO: Lovász-módszer, RO: Romankovics-módszer, TO: Tolnainé-módszer, 

ZS: Zsolnai-módszer; >: szignifikánsan jobb eredmény

Részteszt Szignifikánsan elkülönülő csoportok
Szófelismerés (ZS)>(TO)
Szókezdő hangok (ZS)>(RO, TO)
Hangkiemelés (ZS)>(LI, LO, RO, TO) (Ll, LO,RO)>(TO)
Hangkeresés -
„Gabi" (ZS)>(LI, LO, RO, TO)
„Bolygó" (ZS)>(LI, LO, RO, TO) (TO)>(LI, LO, RO)
„Gyümölcs" (ZS)>(LI, LO, RO, TO) (TO)>(LI, RO)
„Zsiga" (ZS)>(LI, LO, RO, TO)
OLVASÁSPRÓBA (ZS)>(LI, LO, RO, TO)(LI, LO, RO)>(TO)
SZÖVEGÉRTÉS (ZS)>(LI, LO, RO, TO)(TO)>(LO, RO)
OLVASÁSI KÉPESSÉG (ZS)>(LI, LO, RO, TO)

Bár a mérés során az Olvasáspróba teszten belül elhelyezett Szótagolás feladat ered
ményeit most nem kívánjuk részletesebben elemezni, mégsem hagyható említés nélkül 
két eredmény. A feladatban a lányok szignifikánsan kevesebb szótagolási hibát követtek 
el, mint a fiúk, ezenkívül az öt módszer szerint tanulók által elkövetett szótagolási hibák 
számában is szignifikáns különbségek mutatkoztak. A legtöbbet hibáztak a Ligeti-féle 
módszer szerint tanulók, ezután a Romankovics-féle módszer, majd harmadikként a 
Zsolnai-féle módszer csoportja következett. A legkevesebb szótagolási hibát a Lovász
féle és a Tolnainé-féle módszer szerint tanuló gyerekek követték el (e két csoport 
teljesítménye között nem volt szignifikáns a különbség).

Eredményeink szerint az iskolázás elején a dekódolás elsajátítási színvonala magas, 
a gyerekek általánosan jó teljesítményt nyújtanak, tehát nem valószínűsíthető az a 
feltevés, hogy az életkor előrehaladtával növekvő megértési problémákat az olvasás 
technikájának hiányos elsajátítása okozná. Az olvasástanítási módszerek szerinti elem
zés jelezte, hogy vannak eredményesebbnek tűnő és kevésbé eredményes eljárások. 
Azonban az utóbbiak szerint tanuló kisiskolások is magas szinten elsajátítják a dekó
doló készségeket. A szövegértésben nyújtott teljesítmény már nem ilyen megnyugtató, 
de mindenképpen jobb, mint amilyent a Monitor-vizsgálatok a későbbi életkorokban 
jeleztek (Vári és munkatársai, 1998).

Megvizsgáltuk azt is, hogy milyen összefüggések találhatók a tanulók családi 
kulturális hátterének jellemzői, és olvasási képességük között.

8. A családi háttér és a szülői attitűdök
A kérdőíveket összesen 2393 szülő töltötte ki, tehát az olvasási képességvizsgálatban 
résztvevő tanulók szüleinek nagy többségétől kaptunk adatokat. Az eredmények szerint 
az apák átlagosan 11,1 évet, az anyák 11,0 évet jártak iskolába, az iskolázottság fokában 
nem volt szignifikáns különbség. A szülők iskolázottság szerinti összetétele azonban 
eltérő képet mutat. Az apák 22,8 százaléka végzett legfeljebb általános iskolát, az anyák 
esetében ez az arány 30,6 százalék. Az apák 24,8, az anyák 30,8 százaléka 4 éves



34 CS. Czachesz Erzsébet

középiskolát végzett, a 2-3 éves középfokú képzési formákkal együtt az általános 
iskolánál többet, de legfeljebb középfokot végzettek aránya az apák esetében 63,2 
százalék, az anyák közül: 52,2 százalék. Az egyetemi végzettségűek aránya az apák 
között 4,7 százalék, az anyák között 3,2 százalék.

Az iskolai végzettségek részletesebb elemzésével az is kiderült, hogy a munkanél
küliek átlagos iskolába járási ideje az apák esetében 9,8 év, az anyák esetében pedig 9,7 
év, a különbség nem szignifikáns. A munka nélküli szülők között felülreprezentált a 8 
osztályt végzettek és alulreprezentált a középfokú és felsőfokú végzettségűek rétege.

A szülők olvasással, neveléssel, tanulással kapcsolatos attitűdjeit 3-5 fokozatú skála 
segítségével mértük. A szülők 44,4 százaléka látta úgy, hogy gyermekének csak kevés 
problémája volt az olvasástanulással kapcsolatban, 30,0 százalékuk véleménye szerint 
pedig egyáltalán nem volt a gyereknek olvasástanulási problémája. 14,8 százalékuk 
szerint a gyereknek sok problémája volt, 10,8 százalékuk szerint jelenleg is vannak 
problémái. Az olvasási képesség elsajátítása tehát - a szülők szerint - a gyerekek 74,4 
százalékának volt problémában. Az általunk mért teljesítmények alátámasztják a szülők 
ítéletét.

Külön regisztráltuk a szülők véleményét arról, hogy milyen tulajdonságok, képes
ségek kialakítását tartják fontosnak, várják el az iskolától, és milyen tényezőknek 
tulajdonítják az iskolai eredményességet. A megfelelő családi környezetet és a jó tanárt 
a szülők döntő többsége nagyon fontosnak tartja, az állandó ellenőrzést csak a szülők 
mintegy fele véli fontos eredményességi tényezőnek. Különösen érdekes a szigorú 
bánásmód szükségességéről vallott szülői vélemény: csak 10 százalékuk szerint nagyon 
fontos, 19,4 százalékuk szerint pedig ez a tényező a nevelési eredményesség szempon
tjából lényegtelen.

9. A családi háttér és az olvasási teljesítmények 
összefüggései
A családi-kulturális háttér és az olvasási képesség fejlettsége közötti összefüggések 
keresésekor variancia-analízist, korreláció-számítást és regresszió-analízist végeztünk 
az olvasási képességre mint célváltozóra vonatkozóan. Az elemzés eredményei szerint 
mind az anya, mind pedig az apa iskolázottságában levő különbségek visszatükröződ
nek a gyerekek olvasási teljesítményében. A legjobb eredményeket az értelmiségi és a 
vállalkozó szülők gyermekei érték el, e két csoport teljesítménye egymástól szigni
fikánsan nem különbözött. Őket követték a középszintű szellemi és fizikai foglalkozá
súak gyermekei, majd a szakmunkásszülők, végül a szakképzetlen, munka nélküli és 
háztartásbeli szülőkéi. Mindegyik réteg gyermekeinek teljesítményeit szignifikáns 
különbségek jellemzik a másik réteg gyermekeinek teljesítményéhez képest.

A regresszió-analízis szerint az összes szülői változó az olvasási teljesítményeknek 
28,3 százalékát magyarázza meg. Ha a szűkebben vett szülői változókon kívül a család 
társadalmi és gazdasági státuszát befolyásoló egyéb változók bevezetésével végezzük 
el a regresszió-analízist, akkor a gyerekek társadalmi környezete már 34,3 százalékban 
magyarázza a teljesítményeket. Ez az érték kismértékben függ attól is, hogy melyik 
olvasástanítási módszer szerint tanultak a gyerekek. Az átlagos érték feletti magyarázó 
értéket kaptunk a Ligeti-féle és a Zsolnai-féle módszer esetében. Tehát a háttértényezők 
hatása a különböző módszerek esetében nem teljesen azonos, egyes módszereknél a 
családi háttér hatása erősebb.
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10. Összefoglalás
A fentiekben elméleti és empirikus kutatási eredményekre támaszkodva amellett érvel
tem, hogy az olvasás pedagógiájának az eddiginél tágabb értelmezésére van szükség. 
Magyarországon az olvasástanítás hagyományosan elsősorban a kezdő olvasók tanítá
sát jelenti, elmélete viselkedéslélektani megalapozású. Hiányzik az olvasás elméletéből 
és tanítása gyakorlatából is az a kognitív megközelítés, amely szerint az olvasás - a 
készség elsajátításán túl - problémamegoldó, következtető és konstruktív tevékenység 
is. Javaslatot tettem az eredményesebb megértés tanításának lehetséges módjaira is.

Bemutatott empirikus vizsgálatunk eredményei szerint a kezdő olvasók olvasási 
teljesítménye mindkét összetevőjében (dekódolás és megértés) jó színvonalú, a kezdő 
olvasók valamennyi vizsgált módszer segítségével megtanulnak olvasni. Valószínűleg 
alaptalan tehát az a sokszor elhangzó állítás, hogy a gyenge olvasási teljesítmény 
hátterében leginkább a hibásan megválasztott olvasástanítási módszer áll.

Az olvasásmegértésben a későbbi életkorokban kimutatható alacsonyabb teljesít
mények oka nem az olvasás alapkészségének szintjében, hanem nagy valószínűséggel 
gyakorlás- és ismerethiányban keresendő. Az eredmények alátámasztották azt a felte
vésemet, amely szerint az olvasási képesség jó színvonalú kialakulása, az olvasás mint 
eszköztudás birtoklása sok időt és iskolai fejlesztést igényel.

Ha azonban úgy tesszük fel a kérdést, hogy melyik az a tényező, amelyik leginkább 
hatással van az egyes gyerekek olvasási képességeire, akkor az oktatásszociológiai 
kutatások immár klasszikussá vált eredményeinek megfelelően, a mi adataink is a 
szülők iskolai végzettségének nagy szerepét mutatják. Az iskolai évek során felhalmo
zódó tanulási hátrányokat azonban meggyőződésem szerint az olvasásmegértés eddi
ginél hatékonyabb fejlesztésével lehet és kell csökkenteni.
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