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KutatKutatáás hs hááttere I.ttere I.
•• A A magyarmagyar ááltalltaláánosnos iskoliskoláásoksok, , illetveilletve bizonyosbizonyos ttíípuspusúú

kköözzéépiskolpiskoláásoksok idegenidegen nyelvinyelvi motivmotiváácicióójjáárróóll soksok
ismerettelismerettel rendelkezrendelkezüünknk (pl. D(pl. Döörnyei, Csizrnyei, Csizéér, r, NNéémethmeth, , 
2006; 2006; NikolovNikolov, 2003, 2003).).

•• Szinte semmi informSzinte semmi informáácicióónk nincs arrnk nincs arróól, hogyan alakull, hogyan alakul a a 
tanultanuláási nehsi nehéézszséégekkel kgekkel küüzdzdőő didiáákok nyelvtanulkok nyelvtanuláási si 
motivmotiváácicióója.ja.

•• A A motivmotiváácicióó jellemzjellemzőőinekinek ismereteismerete segsegíítiti a a hathatéékonykony
nyelvoktatnyelvoktatáástst, amelyre diszlexi, amelyre diszlexiáás dis diáákoknak fokozottan koknak fokozottan 
szszüüksksééggüük van, ha nem akarnak nyelvtanulk van, ha nem akarnak nyelvtanuláás als alóól l 
felmentfelmentéést kst kéérni, ami krni, ami kééssőőbbi karrierjbbi karrierjüükben nagy kben nagy 
hháátrtráány lehetny lehet..



KutatKutatáás hs hááttere II.ttere II.

•• DDöörnyei Zoltrnyei Zoltáán (2005): n (2005): „„Idegen nyelvi motivIdegen nyelvi motiváácicióós s éénn--
rendszerrendszer”” elmelméélete:lete:

•• Az idegen nyelvi motivAz idegen nyelvi motiváácicióó hháárom komponensbrom komponensbőől l ááll: ll: 
•• az az ideideáális idegenlis idegen--nyelvi nyelvi éénbnbőőll: kifejezi azt a  v: kifejezi azt a  váágyat, hogy a gyat, hogy a 

tanultanulóó egy kompetens idegen nyelvi beszegy kompetens idegen nyelvi beszééllőővvéé vvááljonljon
•• a a szszüüksksééges idegenges idegen--nyelvi nyelvi éénbnbőőll, amely a k, amely a köörnyezethatrnyezethatáássáára ra 

lléétrejtrejöövvőő idegen nyelvtanulidegen nyelvtanuláással kapcsolatos ssal kapcsolatos öösztsztöönznzőő
ererőőket tartalmazza, ket tartalmazza, 

•• az az idegennyelvidegennyelv--tanultanuláási si éélmlméényekbnyekbőőll



KutatKutatáási ksi kéérdrdééseksek

•• Milyen nyelvi attitMilyen nyelvi attitűűddöökkel rendelkeznek a kkel rendelkeznek a 
diszlexidiszlexiáás dis diáákok?kok?

•• Milyen nyelvtanulMilyen nyelvtanuláási csi cééljaik vannak? ljaik vannak? 
•• Hogyan jellemezhetHogyan jellemezhetőő a motiva motiváált tanullt tanuláási si 

viselkedviselkedééssüük? k? 
•• Milyen nyelvtanulMilyen nyelvtanulóóknak lknak láátjtjáák magukat a k magukat a 

diszlexidiszlexiáás dis diáákok? kok? 
•• Milyen szerepe van a diMilyen szerepe van a diáákok kkok köörnyezetrnyezetéének a nek a 

nyelvtanulnyelvtanuláás folyamats folyamatáának segnak segííttéésséében? ben? 



KutatKutatáás ms móódszeredszere

•• MMéélyinterjlyinterjúú 15 diszlexi15 diszlexiáás dis diáákkal kkal 
•• 60 000 szavas adatb60 000 szavas adatbááziszis
•• InterjInterjúúkkéérdrdéések: Dsek: Döörnyei, 2005, alapjrnyei, 2005, alapjáán n 
•• DiDiáákok motivkok motiváált tanullt tanuláási viselkedsi viselkedéése: Milyen se: Milyen 

nyelvet vnyelvet váálasztanlasztanáának? Mennyi energinak? Mennyi energiáát t 
hajlandhajlandóóak nyelvtanulak nyelvtanuláásra fordsra fordíítani?tani?

•• MotivMotiváácicióós jellemzs jellemzőők: Milyen nyelvi attitk: Milyen nyelvi attitűűddöökkel kkel 
rendelkeznek? Milyen tanulrendelkeznek? Milyen tanuláási csi céélokkal? Milyen lokkal? Milyen 
csoporttal kapcsolatos csoporttal kapcsolatos éélmlméényeik vannak? Milyen nyeik vannak? Milyen 
nyelvtanulnyelvtanulóói i éénknkééppüük van?k van?



MintaMinta
• Név Nem Kor L2 L3 L4 Diagnózis

• 1. Antal fiú 22 Angol Német 14 
• 2. Barbara lány 18 Német Angol 6 
• 3. Csilla lány 28 Angol Orosz Német 27 
• 4. Dénes fiú 20 Német Angol 8 
• 5. Eszter lány 25 Angol Orosz 23
• 6. Ferenc fiú 27 Angol Greek 26
• 7. Gábor fiú 14 Angol Spanyol 10 
• 8. Helga lány 16 Angol Olasz 13 
• 9. Ilona lány 15 Angol Héber Spanyol 12
• 10. József fiú 15 Angol Orosz 7
• 11. Konrád fiú 17 Angol Német 7
• 12. Lajos fiú 18 Angol Német 13
• 13. Miklós fiú 16 Német Angol 10 
• 14. Norbert fiú 19 Angol Szerb 12 
• 15. Péter fiú 16 Angol 13



ElemzElemzéési kategsi kategóóririáákk
•• Nyelvi attitNyelvi attitűűddöök: k: 

–– mennyire szeretik/nem szeretik a dimennyire szeretik/nem szeretik a diáákok a tanult nyelveket kok a tanult nyelveket 
(Gardner, 2006; D(Gardner, 2006; Döörnyei, Csizrnyei, Csizéér & r & NNéémethmeth, 2006)., 2006).

•• MotivMotiváácicióós orients orientáácicióókk::
–– NemzetkNemzetköözi fontosszi fontossáág: azg: azéért tanulja a nyelvet, hogy rt tanulja a nyelvet, hogy 

kküülflfööldiekkel tudjon kommunikldiekkel tudjon kommunikáálni lni (D(Döörnyei,2005)rnyei,2005)..
–– InstrumentInstrumentáális motivlis motiváácicióó: nyelvvizsga, jobb munka: nyelvvizsga, jobb munka..
–– KulturKulturáális orientlis orientáácicióó: kultur: kulturáális termlis terméékeket (kkeket (köönyv, film) nyv, film) 

meg tudjon meg tudjon éérteni.rteni...
•• MotivMotiváált tanullt tanuláási viselkedsi viselkedéés: ers: erőőfeszfeszííttéés, kitarts, kitartááss
•• ÖÖnn--kkéép: milyen nyelvtanulp: milyen nyelvtanulóónak lnak láátjtjáák magukat k magukat 

(D(Döörnyei, 2005)rnyei, 2005)
•• MiliMiliőő: csal: csaláád d éés/vagy bars/vagy baráátok szerepetok szerepe



EredmEredméények: Nyelvi attitnyek: Nyelvi attitűűddöök I.k I.
• Pozitív attitűdök Negatív attitűdök
• angol német egyéb angol német egyéb
• A 5 1 0 0 0 0
• B 1 0 0 1 1 0
• C 0 0 0 2 1 0
• D 3 0 0 0 1 0
• E 1 0 3 1 0 0
• F 0 0 0 4 0 1
• G 0 0 3 4 0 0
• H 0 0 3 5 0 0
• I 2 0 2 1 0 0
• J 0 1 1 1 0 0
• K 5 0 0 0 0 0
• L 2 0 0 1 1 1
• M 3 0 0 2 4 0
• N 1 0 0 0 0 0
• P 4 0 0 3 0 0
• Total 27 2 12 25 8 2



EredmEredméények: Nyelvi attitnyek: Nyelvi attitűűddöök II.k II.

•• PozitPozitíív attitv attitűűddöök: szk: széép, kp, köönnynnyűű
•• „„NekemNekem nagyonnagyon tetsziktetszik a a csengcsengéésese, a , a dallamadallama, ha , ha 

van van –– de van. A de van. A szszöövegveg szerkezeteszerkezete, , azaz íígygy jjóó, , azaz
szszéépp. . SzSzóóvalval, , hogyhogy bbáárkirki bbáármitrmit mondhatmondhat, , 
magyarmagyar ffüülneklnek jjóóll hangzikhangzik. . UgyaUgyanníígygy megvannak megvannak 
ilyen populilyen populááris slris sláágerek, gerek, óó de jde jóól hangzik, de ha l hangzik, de ha 
lefordlefordíítantanáánk, nagyon rossz lennenk, nagyon rossz lenne”” (A 178). (A 178). 



EredmEredméények: Nyelvi attitnyek: Nyelvi attitűűddöök III.k III.
•• NegatNegatíív attitv attitűűddöök: nehk: nehééz, kz, kööteleztelezőő
•• NegatNegatíív attitv attitűűddöök forrk forráása: sa: 
•• Folyamatos kudarcFolyamatos kudarcéélmlméényny: H: Háát, amikor nem dert, amikor nem derüült mlt méég ki, hogy g ki, hogy 

diszlexidiszlexiáás vagyok, akkor sokszor ss vagyok, akkor sokszor síírtam, hogy rtam, hogy úúristen, meg fogok risten, meg fogok 
bukni angolbbukni angolbóól, vagy magyarbl, vagy magyarbóól, l, éés nem is szerettem az angolt. s nem is szerettem az angolt. 
EgyEgyááltalltaláán nem szerettem n nem szerettem (I1282).(I1282).

•• TanTanáárr: : 
•• O: NO: Néégy gy éévig gyvig gyűűllööltem .ltem .
•• ÁÁ: : MelyiketMelyiket ééss mikormikor??
•• O: Az angolt gyO: Az angolt gyűűllööltem.ltem.
•• ÁÁ: : HolHol, a , a mostanimostani iskoliskoláábanban??
•• O: Nem, az elO: Nem, az előőzzőő gimngimnááziumban. De szerintem ez kifejezetten a ziumban. De szerintem ez kifejezetten a 

tantanáár miatt volt. r miatt volt. ÉÉs akkor ts akkor téényleg egy sznyleg egy szóót sem akartam beszt sem akartam beszéélni. lni. 
EljEljáártam akkor egy rtam akkor egy éévig kvig küüllöön tann tanáárhoz.rhoz. NNáálala viszontviszont szerettemszerettem. . 
AztAztáánn megintmegint visszavisszaüültemltem azaz óórráárara ééss megintmegint ututááltamltam azaz egegéészetszet. . 
AztAztáánn azazóótata most most szeretemszeretem nagyonnagyon. . 



MotivMotiváácicióós orients orientáácicióó

•• InstrumentInstrumentáális: nyelvvizsga, tovlis: nyelvvizsga, továábbtanulbbtanuláás, s, 
munka vilmunka viláága. ga. „„Mert apukMert apukáámon is lmon is láátom, hogy tom, hogy 
nyelvtudnyelvtudáás ns néélklküül nem igazl nem igazáán lehet jn lehet jóól l 
elhelyezkedni. Akelhelyezkedni. Akáár mit csinr mit csináál az emberl az ember””
(J1409).(J1409).

•• GlobGlobáális angol szerepe: lis angol szerepe: „„angol nangol néélklküül senki l senki 
vagyvagy””

•• KulturKulturáális lis éérdeklrdeklőőddéés: filmek, TVs: filmek, TV



MotivMotiváált tanullt tanuláási viselkedsi viselkedééss

•• ErErőőfeszfeszííttéés: a diszlexis: a diszlexiáás dis diáákok tudjkok tudjáák, hogy k, hogy 
nekik sokkal tnekik sokkal tööbb energibb energiáát kell a nyelvtanult kell a nyelvtanuláásra sra 
fordfordíítani, hogy az egtani, hogy az egéészsszsééges tanulges tanulóókhoz khoz 
hasonlhasonlóó eredmeredméényt nyt éérjenek el. rjenek el. „„HHáátt, a , a soksok
szenvedszenvedééss áárara is, a is, a soksok tanultanulááss”” (I1019). (I1019). 

•• „„Nem megy, nem erNem megy, nem erőőltetjltetjüükk”” (F854). (F854). 



NyelvtanulNyelvtanulóói i éénn--kkéép I.p I.

•• 15 tanul15 tanulóóbbóól csak nl csak néégyen szgyen száámoltak be pozitmoltak be pozitíív v 
éénn--kkééprprőől. Ketten l. Ketten úúgy vgy véélik, hogy diszlexilik, hogy diszlexiáájuk juk 
ellenellenéére jre jóó nyelvnyelvéérzrzéékküük van. Ketten pedig a k van. Ketten pedig a 
rengeteg tanulrengeteg tanuláásnak tulajdonsnak tulajdoníítjtjáák sikerk sikerüüket. ket. 

•• NegatNegatíív v éénn--kkéép: erp: erőőfeszfeszííttéés vagy nyelvtehetss vagy nyelvtehetséég g 
hihiáánya. Csak egy tanulnya. Csak egy tanulóó hivatkozott a diszlexihivatkozott a diszlexiáára, ra, 
mint a kudarcainak egyik lehetsmint a kudarcainak egyik lehetsééges forrges forráássáára.  ra.  



NyelvtanulNyelvtanulóói i éénn--kkéép II.p II.

•• „„Nagyon furcsa, mert alapvetNagyon furcsa, mert alapvetőően a nyelveket en a nyelveket 
borzasztborzasztóó nehezen tanulok. De valnehezen tanulok. De valóószszíínnűűleg leg 
hháárom dolog is belejrom dolog is belejáátszik. Az egyik tszik. Az egyik –– amelyik amelyik 
ffőőleg az leg az één hibn hibáám m –– a lustasa lustasáág, azon kg, azon kíívvüül a l a 
diszlexia, diszlexia, éés a ms a máásik az, hogy nekem borzasztsik az, hogy nekem borzasztóó
pocspocséék nyelvk nyelvéérzrzéékem van. Anykem van. Anyáámnak is. mnak is. ŐŐ nem nem 
diszlexidiszlexiáás. Ts. Töökkééletesen letesen íír, olvas, r, olvas, éés neki is olyan s neki is olyan 
pocspocséék nyelvk nyelvéérzrzééke van. Hat ke van. Hat ééve tanul angolul, ve tanul angolul, 
éés sehova se jutott veles sehova se jutott vele”” (I1329). (I1329). 



MiliMiliőő szerepe I.szerepe I.

•• Mindegyik vMindegyik váálaszadlaszadóó megemlmegemlíítette, hogy tette, hogy 
kköörnyezete (csalrnyezete (csaláádja vagy bardja vagy baráátai) nagy tai) nagy 
fontossfontossáágot tulajdongot tulajdoníítanak a nyelvtanultanak a nyelvtanuláásnak, snak, 
ffüüggetlenggetlenüül attl attóól, hogy l, hogy őők milyen szinten k milyen szinten 
beszbeszéélnek idegen nyelveket. lnek idegen nyelveket. 

•• Egy rEgy réésztvevsztvevőőt leszt leszáámmíítva mindenki nagyon sok tva mindenki nagyon sok 
segsegíítstsééget kapott a csalget kapott a csaláádjdjááttóól a tanull a tanulááshoz. shoz. 

•• A csalA csaláád/bard/baráátok nemcsak ertok nemcsak erőőssííthetik a dithetik a diáákok kok 
motivmotiváált tanullt tanuláási viselkedsi viselkedéésséét, hanem t, hanem demotivdemotiváállóó
is lehet.  is lehet.  



MiliMiliőő szerepe II.szerepe II.

•• De De erreerre mi mi motivmotivááltlt? A ? A szszüüleidleid is is megkmegkööveteltveteltéékk??
•• NemNem, , csakcsak úúgygy azaz egegéészsz csalcsaláádd olyanolyan volt, volt, hogyhogy

mindenkinekmindenkinek kellkell tudniatudnia legallegaláábbbb egyegy nyelvetnyelvet. S . S azazéértrt éénn
szerettemszerettem azaz angoltangolt, meg , meg annyiraannyira nemnem is is akartaakartamm……
nem szerettem volna, hogy rossz tanulnem szerettem volna, hogy rossz tanulóó legye, nem legye, nem 
akartam hogy megbukjak bakartam hogy megbukjak báármibrmibőől. Nagyon fl. Nagyon fééltem, ltem, 
hogy angolbhogy angolbóól megbukok. Most nem fl megbukok. Most nem féélek attlek attóól, de l, de 
akkor nagyon rettegtem takkor nagyon rettegtem tőőle. le. ÉÉs inks inkáább csak a fbb csak a féélelem lelem 
miatt csinmiatt csinááltam, szerintemltam, szerintem



MiliMiliőő szerepe III.szerepe III.
•• HHáát, a dit, a diáákok, a nkok, a nőővvééremreméék, a bark, a baráátaimtaim…… rettentrettentőő jjóól l 

[besz[beszéélnek angolul], lnek angolul], éés erre bs erre büüszkszkéék is. k is. ÉÉn meg voltam n meg voltam 
az, aki ugye az, aki ugye tanulotanulom m azaz angoltangolt, de , de mméégg csakcsak
megkarcolommegkarcolom azaz alapotalapot. . ÉÉss akkorakkor mindenfmindenféélléétt
mondanakmondanak, , akkorakkor aztazt éénn nemnem éértemrtem, , vagyvagy akakáármirmi, , ééss
mindigmindig hatalmashatalmas nagynagy kudarckudarcéélmlméényeimnyeim voltakvoltak, , mindigmindig
visszakaptamvisszakaptam eztezt, meg , meg csattantcsattant, meg , meg mindenminden. . ÉÉss akkorakkor
egyszeregyszer eldeldööntntööttemttem, , hogyhogy nana jjóó,, ebbebbőől nekem elegem l nekem elegem 
van, tehvan, teháát t één vn váálasztok magamnak egy olyan nyelvet, lasztok magamnak egy olyan nyelvet, 
ami ami –– jjóó, nem saj, nem sajááttííthatok ki magamnak egy nyelvet thatok ki magamnak egy nyelvet -- , , 
de vde váálasztok egy olyat, ami nem flasztok egy olyat, ami nem főő nyelv, nyelv, éés sajs sajáát t 
üütememben bizonytememben bizonyííthatom, hogy thatom, hogy één is kn is kéépes vagyok rpes vagyok ráá. . 
ÚÚgyhogy gyhogy íígy indultam neki a mgy indultam neki a máásodik nyelvnek alapbsodik nyelvnek alapbóól, l, 
azt fazt főő nyelvknyelvkéént indnt indíítottam, hogy akkor az angolt most, tottam, hogy akkor az angolt most, 
őő lesz a melllesz a melléékes, kes, éés akkor az olasz lesz a fs akkor az olasz lesz a főő (H1132)(H1132)



ÖÖsszegzsszegzééss
•• DiszlexiDiszlexiáás dis diáákok nyelvtanulkok nyelvtanuláási kudarcai negatsi kudarcai negatíív attitv attitűűd d 

formformáájjáában is gyengban is gyengíítik a tanultik a tanuláási folyamatot.si folyamatot.
•• TanTanáár r éés a csals a csaláád aktd aktíív segv segííttőő szerepe elengedhetetlen a szerepe elengedhetetlen a 

diszlexidiszlexiáás dis diáákok szkok száámmáára. ra. 
•• MMííg az egg az egéészsszsééges diges diáákok esetkok esetéében) ideben) ideáális nyelvi lis nyelvi éénn--jeje

bizonyult dbizonyult dööntntőő motivmotiváácicióós ts téényeznyezőőnek (Dnek (Döörnyei,2005), rnyei,2005), 
a diszlexia diszlexiáás dis diáákok kok úúgy tgy tűűnik nem igaznik nem igazáán rendelkeznek n rendelkeznek 
jjöövvőőre vonatkozre vonatkozóó sikeres nyelvtanulsikeres nyelvtanulóói i éénn--kkééppel. A ppel. A 
motivmotiváácicióós orients orientáácicióókat vizsgkat vizsgáálva meglva megáállapllapííthatjuk, thatjuk, 
hogy a diszlexihogy a diszlexiáás dis diáákok esetkok esetéében a szben a szüüksksééges nyelvi ges nyelvi éénn--
kkéép dominp domináál, azaz a kl, azaz a köörnyezet rnyezet ááltal kltal köözvetzvetíített ktett küülslsőő
elvelváárráások. sok. 

•• Az ideAz ideáális nyelvi lis nyelvi éénn--kkéép p éés a aktus a aktuáális nyelvi lis nyelvi éénn--kkéépe pe 
kköözti kzti küüllöönbsnbséég miatt sokan egyszerg miatt sokan egyszerűűen feladjen feladjáák a k a 
nyelvtanulnyelvtanuláást.  st.  


