
A Könyvtárostanárok Egyesülete és a
KSH Könyvtár szervezésében, a Könyv-
tári esték programsorozat 2014-es nyitá-
nyaként, január 15-én került sor Salamon
Anikó elõadására. A Központi Statisztikai
Hivatal munkatársa 2013 novemberében
megvédett doktori értekezésének témáját
ismertette az érdeklõdõ résztvevõknek.

Az estet Fülöp Ágnes, a KSH Könyv-
tár fõigazgatója nyitotta meg, õt pedig
Szakmári Klára, a Könyvtárostanárok
Egyesületének elnöke követte, aki rövi-
den bemutatta az egyesület tevékenysé-
gét, és kiemelte a tárgyalt téma fontos-
ságát.

Salamon Anikó Az olvasási stratégi-
ákról alkotott tanulói meggyõzõdések
vizsgálata 12–18 éves korban címmel

tartotta meg elõadását, amelynek célja
volt, hogy feltérképezze, milyen meg-
gyõzõdésekkel rendelkeznek a tanulók
saját stratégiahasználatukról, illetve a
szövegértést segítõ olvasási stratégiák
használatáról.

Az elõadó olvasási stratégiák alatt
olyan szándékos és célirányos folyama-
tokat értett, amelyek a dekódolás és a
szövegértés ellenõrzésére, módosítására
irányulnak. A meggyõzõdések pedig
szubjektív, tapasztalaton alapuló, gyak-
ran implicit ismeretek, amelyek lehetnek
kognitívak (az olvasási folyamat, szöveg-
értés, hibajavítás), illetve metakognitívak
(saját egyéni készségeink, erõsségeink,
gyengeségeink).

Az elõadó mindezek után bemutatott
néhány külföldi és hazai, az olvasási stra-
tégiákkal kapcsolatos vizsgálatot, majd
ezekbõl kiindulva rátért kutatásának hi-
potéziseire. Ezek között szerepelt, hogy a
vizsgálat mérõeszközei megfelelõ re-
liabilitásmutatóval rendelkeznek, a tanu-
lók válaszai között életkor és nem szerint
mindenképpen különbségek tapasztalha-
tók, ezek a válaszok pedig olyan háttér-
változókkal függenek össze, mint a 
családi háttér, az olvasás szeretete, a ta-
nulásra fordított idõ, illetve a tanárok és 
a szülõk meggyõzõdései. Lényeges, hogy
a tanulók képesek adaptálódni, azaz más-
más olvasási helyzetben más-más straté-
giát használni.

A kutatás során megvizsgálták, a tanu-
lók mennyire tudatosan használják az
egyes stratégiákat, mennyire képesek bi-
zonyos helyzetekben az adaptív straté-
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Mit gondolnak a tizenévesek az olvasási stratégiákról?
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giahasználatra, illetve hogy ha kapnak
egy adott szituációt és arra egy elõre
meghatározott stratégiát, az egytõl ötig
terjedõ skálán mennyire értékelik azt
megfelelõnek.

A vizsgálat kérdõíves módszerrel tör-
tént, 2008 tavaszától 2012 tavaszáig tar-
tott gimnáziumi, szakközépiskolai és ál-
talános iskolai évfolyamok, valamint
2012-ben tanárok és szülõk bevonásával.
A mérésben összesen 1759 diák, 417 ta-
nár és 366 szülõ vett részt.

Az elõadáson részt vevõk ezután pél-
dákat láthattak arra vonatkozólag, hogy
az egyes évfolyamok, és azokon belül az
egyes nemek, mely olvasási stratégiákat
jelölték fontosabbnak. Tehát például a 
9. és 11. évfolyamos, szakközépiskolás
lányok gyakrabban jelölték, hogy az ol-
vasott szöveg gondolatait összefoglalva
leírják, mint a fiúk. Ugyanígy, a 6., 8.,
10. és 12. évfolyamos gimnáziumi fiúta-
nulók a lányoknál gyakrabban jelölték,
hogy végiggondolják, vajon a szöveg tar-
talma megfelel-e céljaiknak. Ugyanakkor
érdekes, hogy számos kérdés esetében az
évfolyamok és az iskolatípusok között
nem lehetett jelentõs különbséget tapasz-
talni. A szakközépiskolás lányok éppúgy
kevésbé jelölték, hogy megpróbálják 
kitalálni az ismeretlen szavak vagy mon-
datok jelentését, mint a gimnazista lá-
nyok stb.

Érdekes továbbá, hogy az elsõ mérés-
ben a 9. és 11. évfolyamok által adott vá-
laszok között nem mutatkozott szignifi-
káns különbség. A második mérés során
azonban kiderült, hogy a 6. évfolyamo-
sok jobban szerepeltek az átfogó olvasá-
si stratégiák és problémamegoldó straté-
giák vizsgálata során, mint a 8., 10. és 
12. évfolyamosok.

A tanárok és a szülõk olvasási straté-
giákkal kapcsolatos vizsgálata is számos
tanulsággal járt. Kiderült például, hogy a
tanárok számos olyan stratégiával jobban
egyetértenek, amelyekkel a tanulók
egyébként nem, ugyanakkor a diákok és
a tanárok válaszai között iskolánként je-
lentõsebb volt az összefüggés. Fontos 
továbbá, hogy a szülõk olvasásról és ta-
nulásról alkotott, valamint a tanulók stra-
tégiahasználatról alkotott meggyõzõdései
között egyáltalán nem állt fent jelentõ-
sebb kapcsolat, kivéve az otthoni tanulás-
sal kapcsolatos segítségnyújtás és a prob-
lémamegoldó stratégiák használata ese-
tében.

Az elõadás végén Salamon Anikó rö-
viden összegezte, milyen további kutatá-
si feladatokra van szükség, illetve milyen
módokon lehetne felhasználni munkájá-
nak eredményeit. Ezek között említette a
szemmozgás-vizsgálatok elvégzését, ami
lehetõséget nyújtana a stratégiahasználat
közvetlen megfigyelésére, illetve szólt a
használt stratégiák körének bõvítésérõl,
azok beazonosításáról és begyakoroltatá-
sáról is. ■
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