
Gyarmathy Éva: Diszlexiás tanuló olvasása 

 

Az olvasás fontos része az emberi kultúrának. Különböző lehet a célja: 
információszerzés, instrukciók megértése, tanulás, szórakozás vagy 
személyes kommunikáció, és az olvasás módja az olvasás céljától 
függően változik. Az olvasás ugyanis nem csak az iskolában elvárt pontos, 
szóról-szóra történő értő olvasásból áll.  

Nagyon kevés helyzetben kell a hagyományos módon részletesen 
végigolvasni a szöveget. A mindennapi életben legtöbbször csak 
átfutjuka szövegeket, vagy információt keresünk, amihez elég megtalálni 
a számunkra fontos részeket, és ezeket elemezni alaposabban. 

 

Az olvasásnak legalább háromféle típusa van 

1. Átfutó olvasás – átfogó képet kapunk 

2. Pásztázó olvasás – információt keresünk 

3. Szóról-szóra olvasás – részletesen végigolvassuk 

 

1. Átfutó olvasáskor a vizuálisan könnyen észlelt elemekkel érdemes 
foglalkozni. Ábrák, grafikonok, képek, alcímek, vastagon szedett 
szövegek, egyes szavak azok, amelyek segítenek. Ezek alapján 
kialakíthatunk magunknak egy képet az anyagról. Így tudjuk, miról szól a 
szöveg anélkül, hogy elolvasnánk azt. Rövidebb, vizuális kiemelést nem 
alkalmazó szövegeknél a szavakra lehet építeni, amelyek megütik a 
szemet. 

A cél a szövegek, írott anyagok lényegének kiemelése. Szükség esetén 
szerkezetet, keretet lehet adni a szövegnek így, mert átlátásunk lesz róla 
és megtaláljuk a főbb pontokat, a fontosabb részeket. Ez a pókábra 
készítésének az alapja, a tanulás legfontosabb része.  

 

2. Pásztázó olvasás közben a szövegben információt keresünk egy 
konkrét célból. Nem kell minden szót elolvasni, csak azokat a részeket 
kell megtalálni, amelyek a keresés tárgyához tartoznak. A szem pásztáz, 
az agy pedig válogat. Csak szavakat kell elolvasni. Amikor az agy releváns 
elemet talál, azt a részt kiemeli, és alaposabban feldolgozza. 

 



Ezzel az olvasási móddal gyorsan meg lehet találni a szükséges 
információkat, és nem kell hosszan és keservesen küzdeni a nagy 
mennyiségű írott szöveggel. 

 

3. A szóról szóra történő értő olvasás a szöveg hagyományos 
végigolvasása. Ezen olvasás alatt sorban haladunk, és összerakjuk az 
információkat, a részleteket. Ehhez az olvasási módhoz a legnagyobb 
figyelem, a részletek pontos kezelése és megjegyzése szükséges. 

A hagyományos olvasás során kisebb egymás utáni részletekből, nyelvi 
anyagból kell teljes képeket, képzeteket felépíteni. A szövegértési 
problémák leginkább ebben a folyamatban keresendők.  

 

Az olvasás különböző típusainak felhasználása: 

 

1. Átfutó olvasás:  Napilapok, szórólapok, levelek. 

2. Pásztázó olvasás: Étlap, internetes oldalak, tartalomjegyzék, 
film kikeresése, menetrendek. 

3. Szóról-szóra olvasás: Instrukciók, magazinok, regények, versek, 
fontos levelek. 

 

Lassú, bizonytalan olvasás és szövegértési nehézségek esetében 
érdemes az olvasás mindhárom fajtáját használni. Segít a megértésben, 
ha először az átfutó olvasással kialakítunk egy átfogó képet. Így 
körülbelül kiderül, miről szól a szöveg. Ezután pásztázó olvasással 
összegyűjthetjük a kapcsolódó fontosabb információkat. Szükség esetén 
ezután szóról-szóra is végig lehet olvasni a szöveget, de mindenképpen 
csak kisebb darabokban szabad olvasni a szöveget, és csak azokat a 
részeket, amelyeket már előtte feltérképeztünk. 

 

Az átfutó és pásztázó olvasás megkönnyíti az írott szövegek 
feldolgozását, emelett fejleszti a hagyományos olvasási készséget is. A 
rendszeres olvasás, a szavak, mondatok feldolgozása jártasságot alakít ki 
az írott szövegek használatában. Ráadásul az olvasás során elért sikerek 
csökkentik a problémák nagyobb részéért felelős, az írott szövegekhez 
kapcsolódó szorongást. 



 

Illusztrációs feladat:  

 

1. Olvassunk el átfutó olvasással újságcikkeket! 

2. Csak szavakat olvassunk! 

3. Kérjünk meg valakit, ellenőrizze, hogy jól vettük-e ki a lényeget! 

4. Olvassunk el régebbi hivatalos leveleket a háromféle típusú 
olvasás segítségével! 

 

 

 



Tanulás kevesebb olvasással 

 

Sokak szerint a tanulás abból áll, hogy a tanulnivalót sokszor át kell 
olvasni, és így megjegyezni. Ez is egy módja a tanulásnak, de a 
legkevésbé hatékony módja. A diszlexiások számára pedig kimondottan 
járhatatlan út. 

 

A tanulás nem ismeretek felhalmozása, hanem az információ 
szerkezetbe rendezése, tudássá alakítása. A diszlexiásoknak a 
legfontosabb lépés a tanulásban az anyagra való rálátás. Így a tanulást 
mindig a tananyag összefoglalásával kell kezdeni. Sokkalta könnyebb 
összerakni egy képet darabjaiból, ha ismerjük a teljes képet, mint ha a 
darabokból kellene kitalálni, milyen is lehet a kirakandó kép. 

 

A tanulás összetett tevékenység, amely során elképzelhető, hogy 
egyetlen egyszer sem kell végigolvasni a teljes anyagot. A feladat a 
tananyag feldolgozása és elsajátítása. Ehhez szükséges a megfelelő 
körülmények biztosítása. 

 

Az előkészülethez a következők kellenek: 

 

Átfutás – a tananyag összegyűjtése. Átlapozva megállapíthatjuk az anyag 
mennyiségét és bonyolultságát. Ezalapján lehet a későbbieket eltervezni. 

 

Ütemezés – az idő beosztása. Megtervezhetjük, mely időszakokat töltjük 
tanulással, melyeket szünetekkel, és melyeket szánjuk a haladás 
ellenőrzésére. 

 

Elrendezés – a megfelelő körülmények kialakítása. A saját tanulási 
stílusnak megfelelően kell kialakítani a környezet és a tanulás módját is. 

 

Mozgósítás – a tanulnivalóval kapcsolatos ismeretek felidézése. Érdemes 
a tananyaggal kapcsolatban kérdéseket feltenni, a képzeletünket 
megmozgatni. 



 A tanulás fázisai 

 

A végrehajtási fázis a tananyag feldolgozásából és elsajátításából áll: 

Áttekintés – a tananyag megismerésére az átfutó olvasás ideális. Ebben a 
szakaszban a cél a rálátás és a lényeg kiemelése. Felhasználhatjuk a 
grafikonokat, képeket, alcímeket stb. az átfutó olvasáskor, és 
felrajzolhatjuk a téma keretét a vizuálisan prominens elemek 
segítségével. Tanulhatunk pókábrával vagy anélkül, azonban 
mindenképpen legyen rálátásunk az átfogó képre és a világos 
szerkezetre. 

Keretek – a fő témák kiválasztása. A feladat a lényeges pontok 
kiemelése. Ezek adják meg az anyag keretét. A pókábrán a cél a főágak 
megrajzolása. 

Kitöltés – pásztázó olvasással összegyűjthetjük az egyes keretekbe 
tartozó információt. Ebben segítséget nyújthatnak a kulcsszavakhoz 
társított ismeretek, illetve a különböző fogalmakról alkotott képek. A 
pókábrán az alágakat, rajzokat, fontos információkat kell feltüntetni. 

Kipróbálás – a tananyag elsajátításának ellenőrizésére. A kipróbálás 
során hangokat, mozdulatokat kapcsolhatunk a tananyaghoz. Ekkor 
derül ki, megfelelően választottuk-e a kulcsszavakat, előhívják-e a 
tananyagból a megfelelő részt. Szükség szerint átdolgozhatjuk és 
kiegészíthetjük még a pókábrát, hogy minél biztosabb alapot nyújtson. A 
kipróbálással segítjük a tananyag rögzülését is. 

A tanulásnak ez a részletezett folyamata hasznos olyan összetett 
tanuláskor is, mint amilyen a vizsgákra való felkészülés. 
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Illusztrációs feladat:  

 

Ez a tagolatlan, nehezen követhető anyag korábban már szerepelt, mint 
elrettentő példa. Feldolgozása pókábrával és am különböző olvasási 
módokkal: 

 

1. Fussa át az alábbi szöveget, és mondja el, miről szól!  Ne olvasson 
mást, csak egyes szavakat! Gyűjtsön ki néhányat innen-onnan! 

 

Achát (Brazília): Az ipari megmunkálásra legkeresettebb kalcedonfajta. 
Jellemző sajátossága a szalagos színezettség. A különböző árnyalatú 
vörös, barna, fehér, kék szürke szalagok éles határokkal váltják egymást. 
Könnyű mesterségesen színezni vagy színeit erősíteni. A géles rétegek 
jobban, a kristályosak kevésbé festődnek, ami kiemeli a sávos 
megjelenést. A festés előtt a követ gondosan csiszolják és fényezik 
sebesen forgó korongokon. Ékszereket és változatos dísztárgyakat 
készítenek belőlük. Az achát vulkáni kőzetek hólyagüregeiben található. 
Az üregkitöltések cipó, körte, mandula alakúak, méretük a 
borsónagyságtól a többméteres átmérőig változhat. Az achát legrégibb 
lelőhelyéről, a szicíliai Achates folyóról kapta a nevét, ahol a kavicsok 
közt találták. A leghíresebb előfordulások Brazíliában vannak, de ismert 
Indiából, Észak-Amerikából és néhány európai lelőhelyről is 
(Németország). 

 

2. Írjon be öt fő témát a pókábra fő ágaira! 

 

 

ACHÁT



 

3. Töltse ki a kereteket fontosabb részletekkel! Pásztázó olvasással 
keressen mindegyik fő ághoz információt. Ahol kell, alaposan, szóról 
szóra olvasson a pontosítás végett. 

 

4. Próbálja ki, megtanulható-e így az anyag. 


