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Az olvasási nehézségrôl és a diszlexiáról

Bevezetés

Több évtizede ismeretes, hogy az olvasás tanulásában a nyelvnek, a nyelvi folyamatok-
nak meghatározó jelentôségük van. Az olvasás – ép intelligenciát, ép hallást és ép lá-
tást feltételezve – az anyanyelvvel és annak tipikus elsajátításával van szoros kapcso-
latban. Az olvasás tanulásának feltétele az adott életkor(ok)ban elvárt szintû anyanyel-
vi tudás, ezen belül is fôként a beszédészlelésnek és a beszédmegértésnek van kitünte-
tett szerepe. A beszédészlelés felelôs ugyanis az olvasástechnikáért, míg a beszédmeg-
értés és értelmezés az olvasottak megértéséért.

Az olvasástanulás iránt már hosszabb ideje több tudomány- és pedagógiai terület fo-
kozott érdeklôdést mutat; az ezzel kapcsolatos vizsgálatok, kísérletek, tanulmányok
száma megnôtt, nemzetközi és hazai tekintetben egyaránt. A téma, illetve a probléma-
kör aktualitása több okra is visszavezethetô. Az olvasási nehézséggel küzdô gyermekek
száma növekedést mutat; a tanulók egy része az olvasott szövegeket alig érti, nehezen
képes feldolgozni; a beszédpercepciós folyamatok sok gyermeknél bizonytalanul, az
életkorukhoz képest elmaradottan mûködnek; a diszlexiásnak diagnosztizált tanulók
aránya relatíve növekszik; és a diszlexia és az olvasási nehézség elhatárolásának prob-
lémái a mindennapi gyakorlatban jelentkeznek (a felsorolás folytatható).

A nemzetközi és a hazai kutatások egybehangzóan igazolták, hogy az olvasás tanu-
lásában a nyelvi tudatosság, ezen belül a fonológiai tudatosság meghatározó. Könnyen
belátható, hogy az a 6-7 éves gyermek, aki az elhangzott közlésekben nem észleli pél-
dául a szavak elejét és végét, bizonytalan a beszédhangok felismerésében és sorrendi-
ségében, avagy a beszédhangok megkülönböztetésében, annak az írott anyanyelv meg-
tanulásában komoly nehézségei lesznek.

Az olvasásnak sokféle meghatározása van (vö. Gósy 2005). A hagyományos meg-
fogalmazás az olvasást a leírtak által vezetett gondolkodásnak tartja. Pontosabb az a
meghatározás, amely szerint az olvasás dekódolási készség: a leírt szavak átalakítása
(kiejtett) szavakká, majd pedig az írott szöveg megértése. Az olvasás összetett folya-
mat: a kiindulás a vizuális dekódolás (a betûalakok felismerése), a végeredmény pedig
az olvasottak megértése és értelmezése.

Olvasástanulási zavarok

Az olvasás megtanulásának nehézségeivel, zavaraival kapcsolatos tapasztalatok, illetve
az ezekkel foglalkozó kutatások évszázados múltra tekinthetnek vissza. Már a 19. szá-
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zad második felében adatolták, hogy megfelelô oktatásban részesülô felnôttek ép intel-
ligenciájuk ellenére sem tudtak megtanulni megfelelôen olvasni. A „jelenséget” akkor
és azóta is többféleképpen nevezték meg (szóvakság, dyslexia, legaszténia, fejlôdési
alexia stb.). Ranschburg Pál osztályozta az olvasási zavarokat, és bevezette a legaszté-
nia kifejezést; hangsúlyozva ezzel a gyenge olvasás és a súlyos olvasási zavar különbö-
zôségét. Az olvasási nehézség és a diszlexia elkülönítése igen sok esetben nem egysze-
rû feladat, ugyanakkor nagy felelôsség a szakember számára. Mi tehát a kettô közötti
különbség?

Az olvasási nehézség kialakulásához számos nyelvi és nem nyelvi tényezô is vezet-
het (Józsa 2006), például a beszédészlelés elmaradott mûködése vagy a megfelelô segí-
tô háttér hiánya. Noha a diszlexia is egyfajta olvasási nehézség, az olvasástanulás nem
minden zavara vagy nehézsége jelent egyben diszlexiát. Korszerû, tudományos felfo-
gásban a diszlexia fejlôdési, illetve specifikus tanulási zavar, azaz nem egyszerûen
gyenge olvasás, hanem súlyos, az ép intellektus miatt nem feltételezett zavar. Mai is-
mereteink szerint a diszlexia az agy egy vagy több hálózatának atipikus fejlôdésére ve-
zethetô vissza, s ennek eredete genetikailag meghatározott (Csépe 2006).

A diszlexia különbözô típusainak két alapvetô kategóriája a fejlôdési és a szerzett
diszlexia. Számos alcsoport különíthetô el ezeken belül a felszínen tapasztalható olva-
sási nehézség súlyossága, az esetleges részképességzavarok és egyéb összefüggések
alapján. A fejlôdési diszlexiában a felszíni, a fonológiai és a mély diszlexiát szokás
megkülönböztetni. A felszíni diszlexia jellemzôje, hogy az olvasás szemantikai útja
(hozzáférés a jelentéshez) nem tökéletes, a fonológiai alapú olvasás azonban mûködik.
A fonológiai diszlexiára jellemzô, hogy ha a gyermeknek problémát jelent a szavak ele-
mekre bontása, ekkor gyakori a félreolvasás is. A mély diszlexiát mutató tanulóknál az
olvasott szó a megfelelô jelentésmezôbe tartozik ugyan, de nem azonos a leírttal (Csépe
2006). A három fô típus mellett olyan diszlexiások is vannak, akik e fô típusok jellem-
zôit keverten mutatják.

A fejlôdési diszlexiások és az olvasási nehézséggel küzdôk olvasásában számos ha-
sonló sajátosság tapasztalható (ez természetesen tovább nehezíti az elkülönítésüket).
Egyikük sem tud megfelelôen olvasni, jellemzô rájuk az olvasási technika alacsony
szintje, a szóértésük, illetve a szóaktiválási folyamatmûködésük sokszor elmaradott, az
olvasottakat gyakran nehezen értik meg, képtelenek az adott szövegben a tanulság le-
vonására. Mindezek a gondok nemegyszer együttesen jelentkeznek. A mindennapi (pe-
dagógiai) gyakorlatban tovább fokozza a problémát, hogy nem beszélhetünk homogén
csoportokról, sem a diszlexiás, sem az olvasási nehézséggel küzdôk tekintetében. A fel-
színi jelenségek különféleképpen jelentkezhetnek az egyes gyermekeknél, nagy egyéni
különbségeket eredményezve. Elôfordulhat, hogy egy súlyos olvasási nehézséggel küz-
dô gyermekhez képest egy diszlexiás olvasási teljesítménye bizonyos szempontból akár
jobb is lehet.

Beszédészlelés, beszédmegértés

A beszélés mellett az elhangzó közlések feldolgozása, a beszédészlelés és az erre épü-
lô beszédmegértés folyamatai meghatározók mind az anyanyelv-elsajátításban, mind az
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írott nyelv (olvasás, írás, helyesírás) megtanulásában. Magyar anyanyelvû gyermekek-
kel végzett vizsgálatok a beszédészlelési folyamatokban eltéréseket mutattak a diszlex-
iás és az olvasási nehézséggel küzdô, valamint a tipikus fejlôdésû gyermekek között.
Általánosan megállapítható volt, hogy nem minden észlelési és megértési folyamat
érintett egyformán az egyes csoportokban, továbbá, hogy a feltételezettnél nagyobbak
az egyéni különbségek.

A kutatások mind az olvasási nehézség, mind a fejlôdési diszlexia esetében igazol-
ták a beszédészlelési, beszédmegértési elmaradások és zavarok különféle mértékû je-
lenlétét. A kontroll csoportokhoz képest a különbségek határozottak, annak ellenére,
hogy a tipikus fejlôdésû tanulóknál is elôfodultak beszédfeldolgozási nehézségek. Az
eltérô teljesítményszint mellett jellegzetes különbség például az, hogy az olvasási ne-
hézséggel küzdôknél csak a beszédhangok felismerésében és a szövegértésben mutat-
kozott jelentôs fejlôdés 7–10 éves kor között, az összes többi vizsgált beszédfeldolgo-
zási folyamat esetében ez nem volt kimutatható. A tipikus fejlôdésû gyermekekre
ugyanakkor az jellemzô, hogy csoportszinten minden percepciós folyamatban folyama-
tos fejlôdést mutatnak, az életkorral elôre haladva egyre jobbak az eredményeik. Az 1.
ábra az összesített átlagokat mutatja életkoronként; az oszlopok jól szemléltetik a két
csoport közötti átlagos különbségeket, valamint az élektorspecifikus változásokat. A
beszédhang-differenciálás magyar anyanyelvû gyermekeknél 6-7 éves korra stabilizá-
lódik; ennek a folyamatnak a mûködése alapvetô az írott anyanyelv tanulásában. Érde-
mes kiemelni, hogy a kísérleti adatok szerint elsô osztályban nincs különbség a tipikus
fejlôdésû és a (már láthatóan) olvasási nehézséget mutató csoportok teljesítményében.
Harmadik osztályban azonban már jelentôsek az eltérések az olvasási zavart mutató és
ilyen problémát nem mutató gyermekek között; az elôbbiek beszédhang-differenciálási
teljesítménye szinte nem fejlôdik.

1. ábra
Tipikus fejlôdésû és olvasási nehézséggel küzdô, 7–10 éves iskolások 

beszédészlelési teljesítményének átlaga
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A mondatértésben csekély a különbség a tipikus fejlôdésû és az olvasási nehézség-
gel küzdô gyermekek csoportjai között; a szövegértésben azonban feltûnôen nagyok ez
eltérések. A csoportszintû teljesítményben közel 30%-os eltérést is találtak, az egyes
gyermekek esetében a kapott adatokban igen nagy a szóródás.

Harmadik osztályos, diagnosztizált fejlôdési diszlexiások és nem diszlexiás, de ol-
vasási nehézséget mutató magyar anyanyelvû gyermekek beszédpercepciós teljesítmé-
nyét hasonlították össze (Gráczi et al. 2007). A beszédészlelési folyamatokban a két
csoport között nem volt statisztikailag igazolható különbség. A szövegértés az olvasási
nehézséggel küzdô gyermekeknél valamivel jobb volt. Korábbi kutatások azt igazolták,
hogy a beszédpercepciós folyamatok összefüggései csökkenést mutatnak az életkor elô-
rehaladtával, ez a jelenség tehát a fejlôdés tényezôje. Ezeket az összefüggéseket vizs-
gálva kiderült, hogy a diszlexiásoknál közel háromszor annyi összefüggés található,
mint az olvasási nehézséggel küzdôknél. Ez a tény nehezíti a diszlexiások beszédfeldol-
gozását, és ennek következtében nagymértékben hozzájárul a nem kielégítô olvasási
teljesítmény kialakulásához.

Következtetések

Napjainkban az olvasási nehézség viszonylag gyakori jelenség, ennek elkülönítése a
fejlôdési diszlexiától a mindennapi gyakorlatban nem problémamentes. A pedagógus és
a szülô azt tapasztalja, hogy a gyermeknek nem megy megfelelôen az olvasás (az írás,
sokszor a helyesírás sem), a társaihoz képest kisebb-nagyobb elmaradást mutat. Némely
tanulónál az olvasástechnika, másoknál az olvasott szöveg megértése jelent nehezen le-
küzdhetô akadályt. Egy idô után mindezek akár pszichés következményekkel is járhat-
nak. A kutatások többféle tényezôben is megjelölik azokat az okokat, amelyek az olva-
sási zavarokhoz vezetnek, ilyen a gyermek lassabb (nyelvi, kognitív stb.) fejlôdése, a
beszédfeldolgozási (beszédészlelési és beszédmegértési) elmaradás, illetve zavar, a
nem kellô mértékû gyakorlás (az olvasói rutin hiánya), szociokulturális tényezôk, illet-
ve bizonyos szempontból a nem megfelelô olvasástanítási módszerek stb. (Józsa 2006,
A. Jászó 2006, Csépe 2007 és mások).

A jó olvasástanulást megalapozza egy analizáló-szintetizáló elôkészítô szakasz,
amikor a gyermekek felbontják a mondatokat szavakra, a szavakat szótagokra, majd be-
szédhangokra. Mindehhez szükség van a tanuló tipikus anyanyelvi fejlettségére, a nyel-
vi, a fonológiai tudatosság elvárt szintjére. Bármelyiknek a zavara, avagy elmaradása a
szükséges életkori szinttôl rizikótényezô lehet. A vizsgálatok megállapították például,
hogy azok között, akik a szóképes módszerrel tanultak olvasni, nagyobb arányban ta-
láltak gyenge helyesírókat is (A. Jászó 2006).

Célzott fejlesztés eredményeként és megfelelô gyakorlással mind az olvasási nehéz-
séggel küzdôk, mind a fejlôdési diszlexiások olvasása javítható, és elérhetô egy maga-
sabb teljesítményszint (Fazekasné Fenyvesi 2006, Pap-Szigeti et al. 2006). A megfele-
lô szintû (értô) olvasás – önmagán jóval túlmutatva – nélkülözhetetlen a tanuláshoz, az
ismeretszerzéshez, az információk feldolgozásához.
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