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Az olvasástanulás kezdeteitől az olvasási rutinok kialakulásáig hosz-
szú út vezet. A változatos szövegek értő olvasásának elsajátítása során 
könnyed, ám természetében rendkívül összetett, a magasabb megis-
merő funkciókra támaszkodó készségrendszer alakul ki. Amint az so-
kak számára jól ismert, a folyékony olvasás általában – a sokáig tartó 
és alapos gyakorlásnak köszönhetően – több szakaszban alakul ki.

HOGYAN VÁLUNK OLVASÓVÁ?

Ezeknek a szakaszoknak a jellemzője, 
hogy jellegzetes változatossá got mu-
tatnak aszerint, hogy az alkalmazott 
írásrendszer (ortográ� a) összetevői 
mennyire felelnek meg a beszélt nyel-
vi egységeknek, azaz mennyire mély 
az ortográ� a. A sekély ortográ� ákban 
– ilyen a � nn és a magyar is – a be-
szédből írásba, írásból beszédbe tör-
ténő „átfordítás” szabályainak megta-
nulása viszonylag könnyű. A világos 
és egyértelmű graféma-fonéma meg-
feleltetéseknek köszönhetően a folyé-
kony olvasás megfelelő szintje jóval 
gyorsabban alakul ki, mint az olyan 
mély ortográ� ájú nyelvekben, mint 
amilyen az angol vagy a francia. 

A sekély ortográ� ájú nyelvek egy 
részének azonban olyan nyelvtani 
rendszere van, amelynek agglutináló 
természete igen gazdag morfológiát, 
s a szavak szintjén nagy változatos-
ságot és összetettséget jelent. Tény, 
hogy az olyan sekély ortográ� ákban, 
mint a magyar, az olvasni tanuló 
gyerekek gyors eredményt érnek el, 
hiszen a graféma-fonéma megfelelte-
tési szabályok elég következetesek. Az 
olvasni tanuló gyerekek többsége az 
első osztály végére bármit (szavakat, 
álszavakat) ki tud olvasni. Számos  
vizsgálatból azt is jól tudjuk, hogy 
az agglutináló (’toldalékoló’) nyelven 
olvasni tanuló gyerekek (� nnek, tö-
rökök, magyarok) már nagyon korán 
képesek helyesen kiolvasni az össze-
tett álszavakat, s igen rövid idő alatt 
érzékennyé válnak a szóvégi fonéma-
graféma változatokra is. Ma úgy gon-
doljuk, hogy ez az érzékenység közve-
títő szerepet tölt be a dekódolástól az 
automatikus olvasásig tartó fejlődés-
ben. Már a harmadik osztályosok jól 

és gyorsan olvassák a morfológiailag 
komplex szavakat, azaz gyorsan meg-
tanulják a nyelvükben előforduló sza-
vak morfémaszerkezetét, s felismerik 
a szótöveket és a képzőket, ragokat 
jelölő morfémákat. 

A ma ismert vizsgálatok eredmé-
nyei szerint az agglutináló nyelvek-
ben a morfológiai diszkrimináció 
szintje jól jellemzi az olvasásfejlődést, 
és jobban jelezheti az olvasási zavar 
kockázatát, mint az egyszerű szóol-
vasási feladatok. 

Aki valaha is a gyerekek szövegér-
tésének vizsgálatával, fejlesztésével 
foglalkozott, jól tudja, hogy az értő 
olvasás egy összetett és kellőképpen 
bonyolult rendszer terméke.

Az értő olvasáshoz szükséges ruti-
nok elsajátítását segítendő, az az első 
feladatunk, hogy megértsük magá-
nak a szövegértésnek a természetét, 
s összetevőire bontsuk. A második 
feladatunk pedig az, hogy a szöveg-
értés fejlesztéséhez követni, mérni 
tudjuk annak alakulását. Ezek a 
követendő, mérendő, ellenőrzendő 
összetevők alapvetően négy jellem-
zőben különböznek:

◆ A szöveg típusa szerint (monda-
tok, bekezdések, oldalak);

◆ A válasz formátuma szerint (zárt 
vagy nyílt végű kérdések, többes vá-
lasztás, hangos gondolkodás);

◆ Az emlékezeti terhelés mértéke 
szerint (a kérdés megválaszolása a 
szöveg segítségével vagy anélkül); 

◆ A szövegértés kitűzött célja sze-
rint (lényeg megértése, pontos meg-
értés, következtetés).

Annak érdekében, hogy az olvasás-
értés fejlődésének minden aspektusát 
megértsük, számításba kell vennünk, 

hogy az olvasás, az olvasó és a szöveg-
jellemzők összetett kölcsönhatásban 
állnak. Ez azért különösen proble-
matikus, mert a szövegértés kognitív 
pszichológiai modelljei az olvasásnak 
leginkább olyan formális tulajdonsá-
gaira összpontosítanak, mint amilyen 
a tudás reprezentációja, a következ-
tetések szerepe és jellemzői az elbe-
szélő vagy az ismeretközlő szövegek 
megértésében. Az elmúlt két évti-
zedben jelentős változás következett 
be az olvasáskutatásban. Bekerült a 
szakmai érdeklődés fókuszába a mo-
tivációnak a szövegértésben betöltött 
szerepe, s a szövegértés vizsgálatá-
ban maga az olvasó, vagyis az aktív 
szerep került előtérbe.

A szövegértés folyamatainak tudo-
mányos megismerését, s erre épülve 
fejlesztési gyakorlatát mindenekelőtt 
az vezérli, hogy megragadhatóvá vál-
jék az, hogy az olvasási folyamatban 
miként alakul ki a helyi (lokális) és 
az átfogó (globális) jelentés. Az ezzel 
foglalkozó pszichológiai megközelí-
tések közös eleme, hogy azt keresik, 
miként alakul ki a szövegben közve-
títettek gondolati átalakítása, azaz a 
leírt helyzet mentális reprezentációja. 
A pszichológia a „mentális reprezen-
táció” vagy „mentális modell” kifeje-
zést annak magyarázatára használja, 
hogy az olvasásértés útján megal-
kotott jelentés túllép a szöveg szó 
szerinti értelmén. Ez a folyamat téri, 
idői, oksági, motivációs, személyhez 
és tárgyhoz kötött információkat fog-
lal magában. Ahogy az olvasó halad 
előre a szövegben, a mentális modell 
úgy frissül folyamatosan, ahogy az új 
információkat feldolgozzuk és értel-
mezzük. Itt érdemes megjegyeznünk, 
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hogy a szövegértést szolgáló mentális 
modell azokból az emlékezeti csomó-
pontokból áll össze, amelyek minden 
olyan korábbi információt tartalmaz-
nak, amelyet a bejövő információnak 
aktiválnia kell a megértéshez. Egy-
szerűbben megfogalmazva: tudás 
nélkül nincs szövegértés. Ameny-
nyiben ez az aktivált információ a 
szövegértés szempontjából releváns, 
azaz olyan tudástartalmat hívtunk 
elő az emlékezeti rendszerből, amely 
segíti a megértést, ennek aktivációs 
szintje megemelkedik. Ha az aktivált 
információ nem releváns az éppen 
folyamatban lévő szövegértelmezés 
szempontjából, az információ tör-
lődik, a felszabaduló emlékezeti ka-
pacitás pedig az újabb mondatok és 
bekezdések által aktivált információk 
számára lesz felhasználható. Számos 
tanulmány szerint azoknál, akiknek 
gyenge a szövegértése, nem műkö-
dik az irreleváns információk törlé-
se. A spe  ci� kus szövegértési zavarokat 
mutató gyerekek (gyengén szövegér-
tők) például kevésbé képesek törölni 
munkamemóriájukból az irreleváns 
információt, s ez erősen korlátozza 
szövegértésüket. 

Az olvasott szövegben egymástól 
távoli, ám összetartozó informáci-
ók összekapcsolása, a következtetés 
(inferencia) egyike azoknak a folya-
matoknak, amelyek a szövegben leírt 
részletekből kivont információkra tá-
maszkodva járulnak hozzá a mentális 
reprezentáció kialakításához. Számos 
tanulmány szerint a következtetési 
képesség a szövegértési teljesítmény-
nek erős és megbízható előjelzője. 
Ismereteink szerint a jó szövegértési 
készségű gyerekek a szöveg olvasása-
kor sokféle következtetést vonnak le, 
ám az úgynevezett ’áthidaló követ-
keztetések’ azok, amelyek a szövegér-
tés fejlődésének és az olvasott szöveg 
egésze során történő fenntartásának 
lényegét jelentik. A szövegértés során 
kialakított következtetések fejlődési 
vizsgálatai azt állapították meg, hogy 
ez a készség az életkorral párhuza-
mosan fejlődik, s bár a � atalabbak  
következtetései az idősebbekéhez és a 

felnőttekéhez hasonlóak, a � atalabbak 
ebben ritkábban sikeresek, ha idői nyo-
más alatt vagy jelzésre kell ezt tenniük. 
Bár a következtetést a szöveghez kötött 
tényezők is befolyásolják (pl. gondola-
ti tartalmak közötti szövegtávolság), 
a fejlődési jellemzők tovább árnyalják 
a képet. Így például az integrálandó 
információk nagyobb szövegtávolsága 
esetén a � atalabb gyerekek szövegértési 
teljesítménye alacsonyabb, azaz őket a 
a szövegtulajdonságok jobban befolyá-
solják, mint az idősebbeket.  

Jól ismert empirikus adat, hogy 
maga a következtetési folyamat erő-
sen támaszkodik a munkamemória 
komponenseire, ezt támasztják alá 
azok az adatok, amelyek szerint az értő 
olvasás zavaraiban szenvedő gyerekek 
és felnőttek is egyaránt rosszul teljesí-
tenek a munkamemória feladatokban. 
Bár az olvasás során a következtetések 
igen fontos szerepet játszanak a jelen-
tés megalkotásában, a gyakorlott és 
hatékony olvasó sem képes összekap-
csolni valamennyi olvasott informáci-
ót az aktivált előzetes tudás mindegyi-
kével. Az, hogy mely információk ma-
radnak aktívak és melyek nyomódnak 
el, annak alapján kerül meghatározás-
ra, hogy az olvasó a szövegkörnyezetre 
támaszkodva úgy dönt-e, hogy a bejö-
vő információ összefügg a már koráb-
ban megértett tartalommal. Így a szö-
vegben korábban leírt gondolatokra 
utaló mondatok, vagy azok, amelyek 
a korábban kialakított időkeretet vagy 

helyszínt tartják meg, erős jelzőingerei 
annak, hogy ezt az információt fenn 
kell-e tartani vagy sem.

A szövegértés szempontjából már 
szó esett a tudásról. Arról, amelyet 
az olvasáskutatás előzetes tudásnak 
nevez, s amely mai ismereteink sze-
rint befolyásolja a szövegen belüli 
fel  dolgozást s ennek eredményeként 
a szövegértési teljesítményt. Amint 
azt a legújabb kutatásokból tudjuk, 
a szövegértésben központi szerepet 
játszik az előzetes tudásnak mind a 
témája, mind a tárgyköre. E terület 
szinte minden szakembere egyetért 
abban, hogy az előzetes tudás két fő 
rendszerhez köthető, ezek a tárgy-
kör és a téma ismerete. Mi több, a 
témaismereti rendszernek két olyan 
alkomponense is van, amelyek al-
kalmasak a szövegértés fejlődésének 
leírására: a tényszerű tudás és a je-
lentés ismerete. Ez a kognitív pszi-
chológiának azt a szemléletét tük-
rözi, amely a tényszerű tudást meg-
különbözteti a jelentésrendszertől 
(szemantikától). Általános szakmai 
egyetértés van abban is, hogy mind-
két konstruktum mérése igen fon-
tos, tehát bármely részletes elemzés 
a különböző al kom ponensekből álló 
témaismeret természetének mélyebb 
megértéséhez vezethet. Számos adat 
támasztja alá azt, hogy az előzetes 
tudás központi szerepet játszik a szö-
vegértésben, s azt is, hogy a szövegér-
tési folyamatról való tudásunk, azaz 
a ’meta’ a magasabb szintű szöveg-
értés és tudásszerzés alapja. Ennek a 
metakogníciónak a szerepét a tudo-
mányos és történelmi szövegek meg-
értésében vizsgálva azt találjuk, hogy 
a természettudományos szövegek 
meg értését a lexikális következtetés 
és az olvasónak a jelentésre vonat-
kozó előzetes tudása, a történelmi 
szövegek esetében a jelentésalapú 
következtetések és a tényekre vonat-
kozó előzetes tudás határozzák meg. 
A szövegtípusnak megfelelő szer ke-
zetű és tartalmú tudás fejlesztése, s a 
nagyobb gyerekeknél a metakogníció 
fejlesztése nélkül nem alakulhat ki 
magas szintű szövegértés. 


