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Előszó 
 

Az írott nyelvi kultúrában lényegi kérdés az olvasás és írás sikeres elsajátítása. Ehhez az 

olvasást kiszolgáló nyelvi rendszerek problémamentes fejlődésére van szükség. Egyre több 

nyelven tanulmányozzák a fonológiai tudatosságot, nyelv-specifikus fejlődését és 

kapcsolatát az adott nyelv ortográfiai rendszerével. 

 

A jelen értekezés célja a magyar anyanyelvű gyermekek fonológiai tudatosságának 

feltárása tipikus és atipikus fejlődésmenet mellett. Az elemzés a fonológiai tudatosság 4 és 

10 éves életkor közötti fejlődését mutatja be, ismertetve az életkor-specifikus sajátosságokat, 

továbbá kitér az írott nyelvhasználat zavara esetén tapasztalható eltérésekre. Az értekezés 

ismerteti a nyelvi területek mérésénél még újszerű eljárási módot, a fonológiai tudatosság 

dinamikus vizsgálatát, és azokat az empirikus eredményeket, amelyek további információval 

gazdagítják a metanyelvi fejlődéssel kapcsolatos ismereteinket.   

 

 A disszertáció tizenegy fejezetből áll. A bevezetést (1. fejezet) követi a fonológiai 

tudatosság definiálása, valamint működésének, kialakulásának és mérésének bemutatása az 

eddigi kutatások fényében (2. fejezet). Ezt követően az írott nyelv és a fonológiai tudatosság 

kapcsolatát mutatjuk be, kitérve a nyelv ortográfiájának és az olvasástanítási módszereknek 

a szerepére és az írott nyelvi zavar esetén tapasztalható eltérésekre (3. fejezet). Ezután a 

kutatási cél bemutatása, a kérdések és a hipotézisek ismertetése következik (4. fejezet), amit 

a kísérletben résztvevők, a vizsgálati anyagok és módszerek leírása követ (5. fejezet). Az 

eredményeket három fejezetben ismertetjük. A 6. fejezetben a tipikus fejlődésmenetű, 4–9 

éves gyermekcsoportok fonológiai tudatosságának vizsgálati eredményeiről számolunk be. 

A 7. fejezetben az írott nyelvi zavarral küzdő 8–9 éves gyermekek fonológiai tudatosságát 

hasonlítjuk össze a tipikus fejlődésű, korban illesztett csoport, illetve egy felső tagozatos 

diszlexiás csoport eredményeivel. A 8. fejezetben az írott nyelvi zavarral küzdő és a tipikus 

fejlődésmenetű gyermekek dinamikus módon felvett vizsgálati eredményeit ismertetjük és 

hasonlítjuk össze. Az eredményeket követik a következtetések (9. fejezet), amelyeket a 

három fő vizsgálati területre bontva vonunk le. A következtetések megfogalmazása után 

összegezzük a kutatást, és meghatározzuk felhasználásának és esetleges folytatásának 

elméleti kereteit (10. fejezet). Az utolsó, a 11. fejezet az értekezés téziseit tartalmazza. 
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 A kutatás eredményei a magyar gyermekek nyelvi fejlődéséhez szolgálnak újabb 

adatokkal egy metanyelvi területre, a fonológiai tudatosságra vonatkozóan. Mivel a 

fonológiai tudatosság szorosan kapcsolódik az írott nyelv elsajátításához, ezért nemcsak 

pszicholingvisztikai szempontból, hanem pedagógiai – különösen anyanyelv-pedagógiai –

szempontból is hasznos, új információkat tartalmaz az értekezés. A pedagógia mellett még 

a fonetika, pszichológia és a szociolingvisztikai tudományágak is érintettek a kutatás 

témájában, eredményeiben. A magyar gyermekek fonológiai tudatosságának megismerése 

segít az esetleges, írott nyelvhasználatot érintő problémák feltárásában, a fejlesztés 

meghatározásában a diszlexia-prevencióban éppúgy, mint annak terápiájában. 
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1. Bevezetés 

 

 

A gyermekek nyelvi fejlődésének meghatározó állomása az írott nyelv elsajátítása. Nagy 

kihívás birtokba venni egy különleges, kódolt világot, amely az ismeretszerzés forrása lehet. 

Az írás és az olvasás elsajátításával a kommunikáció egy új formájával gazdagodhatnak a 

gyermekek. A kérdés, hogy ez a kihívás az iskolába lépő gyermek előtt leküzdhetetlen 

akadályként tornyosul-e, vagy sikerélményhez és örömszerzéshez vezet. Kialakul-e az a 

nyelvi kompetencia, amely elengedhetetlen a XXI. századi oktatás fő céljának eléréséhez, 

az egész életen át tartó tanuláshoz?  

A különböző tudományágak: a pedagógia, a pszichológia, az idegtudományok, a 

nyelvészet és az ezekből kifejlődő, több tudományterületet is átfogó modern diszciplínák a 

saját nézőpontjuk szerint, külön-külön keresik a magyarázatot az írott nyelv elsajátítása 

során tapasztalható jelenségekre. A jelen kor informatikai fejlettsége megkönnyíti a 

párbeszédet és a kutatási eredmények megismerését. Ennek következtében ma jóval 

komplexebb kép birtokában lehetünk, mint ezelőtt bármikor. A tudományágak közötti 

párbeszéd (Perry–Rice 1999) nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy a kutatások elérjék 

végső céljukat, azaz a gyermekek tanulási folyamatának, nyelvelsajátításnak 

megkönnyítését. A szerző reméli, hogy jelen értekezése is ezt a célt szolgálja. 
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2. Fonológiai tudatosság 
 

2.1. A fonológiai tudatosság meghatározása 

 

A fonológiai tudatosság definiálása igen változatos a szakirodalomban. Mann és Stoel-

Gammon (1996) különbséget tesz a korai és a valódi fonológiai tudatosság között. Az utóbbi 

alatt azt értik, hogy a gyermek képes a nyelvet gondolkodása tárgyává tenni és azt 

szegmentálni. A korai nyelvi tudatosság alatt a beszéd spontán monitorozását és a 

beszédprodukció hibáinak javításait (a megakadás-jelenségek közé sorolt újrakezdéseket) 

értik, akárcsak Clark (1978/1989). Lőrik és K. Jancsó (2009) szintén kiterjesztik a definíciót 

a korai, spontán fonológiai tudatosságra is. Armburster és munkatársai (2003) tágabb és 

szűkebb fonológiai tudatosságról beszélnek. Szerintük a tágabb fonológiai tudatosságba a 

szóbeli rímalkotás és a rímfelismerés, valamint a hallott szótagok felismerése és a velük 

végzett műveletek tartoznak. A szűkebb fonológiai tudatosság alatt a szótagkezdet és a rím 

hallás utáni megkülönböztetését, valamint a fonémák felismerését és a velük szóban végzett 

műveleteket (azaz a fonématudatosságot) értik. 

 A szakemberek többsége, köztük Graves és munkatársai (1998), Konza (2011) a 

metanyelv kialakulásának szükségességét hangsúlyozzák a fonológiai tudatosság kapcsán. 

A metanyelv kialakulásánál a gyermekeknek a figyelmüket át kell irányítani a beszéd 

jelentéséről annak formai jellemzőire. A metanyelv kialakulását nehezíti, hogy a 

kommunikációhoz a beszéd tartalmi megértésére van szükség, a gyermek pedig a nyelvet a 

kommunikáció eszközeként sajátítja el. Ellis a metanyelvi tudatosság alatt egyrészt a nyelvi 

elemző képességet, másrészt a nyelvi jelenségeket irányító absztrakt nyelvi szabályokról 

való tudatosságot érti (Ellis 2009, idézi Borbély 2012:65). Ellis nézetével ellentétben Elder 

a metanyelvi tudatosságot inkább implicit, intuitív természetűnek tartja (Elder 2009 idézi 

Borbély 2012:65).  Catts és munkatársai (1999) szerint a fonológiai tudatosság a fonológiai 

feldolgozás azon kognitív műveletei közé tartozik, amiket a gyakorlott nyelvhasználó 

tudatosan működtet, és képes a fonológiai információt tudatosan is szemlélni, azokat 

manipulálni. Bruinsma (2003) szerint is a metanyelvi tudatosságba beletartozik a 

beszédfolyam szegmentálásának képessége különböző méretű nyelvi egységekre (szavakra, 

szótagokra, fonémákra). Hasonlóképpen, Lőrik (2006) is a metanyelvi tudatosság részeként 

definiálja a fonológiai tudatosságot, azaz a gyermek azon képességét érti alatta, amely során 

a nyelvi tényeket önmagukban véve, tárgyként vizsgálja, és rajtuk különböző műveleteket 
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végez. A fonológiai tudatosság magába foglalja az egyén azon metakognitív képességét, 

amellyel az értelmi működését irányítani tudja (Lappints 2002). Frost és munkatársai (2009) 

a beszéd szegmentált struktúrájának metafonológiai ismeretéről beszélnek. A. Jászó (2006) 

fontosnak tartja kiemelni, hogy a nyelvi tudatosság nem egyenlő a metakognícióval, mivel 

annál ösztönösebb tevékenység. Az iskolai explicit tanulás során válik metanyelvi 

tudatossággá. A. Jászó megfogalmazásában „a nyelvi tudatosság olyan intuitív analizáló 

képesség, melynek segítségével megfigyeljük beszédünket, s alkotórészeire bontjuk. 

Elkülöníthetjük a mondatokat, a mondaton belüli nagyobb egységeket, például az alanyi és 

az állítmányi részt, elkülöníthetjük továbbá a szavakat, a szóelemeket, a szótagokat és a 

hangokat. Következésképpen megkülönböztethetünk mondat-, szerkezet-, szó-, szótag- és 

fonématudatot.”(A. Jászó 2006:269). 

A metanyelvi készségeken túl többen a szerkezeti egységekkel történő 

műveletvégzést hangsúlyozzák. Csépe (2006) meghatározása szerint a fonológiai tudatosság 

a szavak belső szerkezetéhez való hozzáférés, a szavak eltérő méretű egységeire történő 

bontás képessége. Blachman (1994) a szavak belső egységeivel történő manipulálás 

képességét hangsúlyozza, azonban a szavak belső egységének szemlélete korántsem 

egységes. Torgesen és Mathes (2000) a fonológiai tudatosság terminusán tulajdonképpen a 

fonématudatosságot értik, mivel úgy tartják, hogy a fonológiai tudatossághoz két dolog 

megtanulására van szükség: (1) arra, hogy a szavak a szótagnál kisebb egységekre, a 

hangokra bonthatók és (2) maguknak a fonémáknak a megismerésére. Lőrik és K. Jancsó 

(2009) beszél a tágabb értelemben és a szűkebb értelemben vett fonológiai tudatosságról. 

Míg az előbbi értelmezésbe beletartozik a fonémánál nagyobb egységekkel (szótagokkal, 

rímekkel) történő műveletvégzés, addig az utóbbi alatt csak a fonémaszintet értik. A legtöbb 

kutató azonban a fonológiai tudatosság ernyőterminusa körüli problémát úgy oldja meg, 

hogy két, illetve három szintre osztja a fonológiai tudatosságot. Goswami (2003), valamint 

Barbour és munkatársai (2003) szerint két fő szint különböztethető meg: a könnyebben 

hozzáférhető, korábban kialakuló fonológiai szint és a fonémaszint. Cunningham és Carroll 

(2013) implicit és explicit tudatosságról beszél. Az implicit fonológiai tudatosság a 

szótagolás és a rímalkotás spontán képessége, míg a fonéma szint jelenti az explicit 

tudatosságot. Három szintről akkor tudunk beszélni, ha a fonológiai szint két fő alkotóját, a 

szótagot és a szótagszerkezet külön szintként definiáljuk. Konza (2011) a szótag szerkezeti 

szintjén a szótagkezdet és a rím tudatos szétválasztási képességét érti, amely a spontán 

rímtalálás és szótagolási képesség, valamint a fonématudatosság között helyezkedik el.  

 



9 

 

2.2. A fonológiai tudatosság mentális műveletei 

 

A fonológiai tudatosság mindegyik szintjén, a szótag-, a rím- és a fonémaszinteken a 

következő mentális műveleteket lehet a szavakkal végezni: 

 

(1) Egységekre bontani, azaz szegmentálni 

(2) Egységeket összefűzni szavakká (blending, szintézis) 

(3) Izolálni egy egységet 

(4) Manipulálni az egységekkel 

 

Armburster és munkatársai (2003) úgy vélik, hogy minden esetben, amikor a gyermekek 

műveleteket végeznek a fonémákkal, akkor fonéma-manipulációt végeznek. A jelen 

értekezésben a manipulálás kifejezést fenntartjuk a csere, a törlés, a toldás és a sorrendcsere 

műveletek ernyőterminusának. 

A fonológiai tudatosság műveletei közül a szegmentáció és a szintézis nehézségi fokát, 

illetve kialakulásának sorrendjét illetően eltérően vélekednek a kutatók. Karmeenui–

Simmons (1990) szerint az egységeket akkor lehet összefűzni, amikor a gyermek megértette, 

hogy a szó kisebb egységekre bontható. Fonémaszinten ez azt jelenti, hogy miután a 

gyermek képessé válik lebontani a szavakat a beszédhangokra, azután lehet fonémaszintézis 

(blending) feladatokat adni neki, vagyis ekkor lehet elvárni, hogy a gyermek a megfelelő 

sorrendben össze tudja fűzni a beszédhangokat az adott szóvá. Már Orton (1964) is javasolja 

mindkét művelet gyakoroltatását az olvasási nehézséggel küzdő gyermekek esetében. 

Megjegyzi, hogy „a szavak fonetikai analízise, vagy hangjaira szétválasztása gyakran 

bizonyult hasznosnak bizonyos típusú hibák korrekciójában, bár gyakran ez majdnem olyan 

nehéz folyamat, mint a gyermek számára, mint ennek ellentétes művelete, a fonetikai 

szintézis, vagy hang blending, azaz a szavak felépítése fonetikai egységeikből (Orton 1964, 

166.o.)”. Konza (2011) a szegmentálást és a szintézist (blending) egymás reciprok 

műveleteinek tartja, valamint körülbelül egyforma nehézségűnek. Yopp (1992) érvelése 

szerint, mivel a fonémák nem elkülönült egységei a beszédnek, hanem nagyobb egységekben 

– szótagokban – kódoltak, ezért a beszédhang-szegmentálás nehezebb feladat, mint a 

beszédhang-izolálás vagy a szintézis (szóalkotás hangokból – blending).  

 A beszédhang-izolálás során egy adott fonémát kell beazonosítani a szóban. Első 

lépcsőként azt a fonémát, amely a szó- és szótagkezdő pozícióban áll. Amennyiben az első 

hang magánhangzó, úgy az adott szókezdő szótagból hiányzik a ’kezdet’ szerkezeti egység, 



10 

 

és a szótag (szó) egyből a maggal kezdődik. A kezdő beszédhangok izolálását befolyásolja 

egyrészt a szótagszerkezet, másrészt pedig az a tény, hogy a mássalhangzókat nehéz 

önmagukban hangoztatni. 

Amikor a gyermek képes az egyes hangokat izolálni, és ezeket a hangokat az adott 

szekvencia szerint sorban bontani és megnevezni, akkor készen áll a hangokkal manipulálni. 

Általában véve a szótagokkal, illetve a szótagkezdet – rím szerkezeti egységekkel történő 

manipulálás az egységek mérete miatt könnyebben végrehajtható művelet, mint a fonéma-

manipulálás (Ziegler–Goswami 2005). Azonban a több szótagos szavak esetében a középső 

– a szó belseji – szótagokkal végzett manipuláció az egyes fonémaszintű műveletekhez 

hasonló komplexitású és nehézségű feladat. A manipulációs műveletek a következők 

lehetnek: 

(1) törlés / elhagyás 

(2) betoldás 

(3) csere 

(4) Spoonerizmus (több szón átívelő csere) 

(5) szekvencia megfordítása 

 

Az aktív manipulálást igénylő műveletek mellett léteznek összehasonlító feladatok is. 

Ilyen feladatok a rímek, az alliterációk felismerése, vagy a sorba nem illő elem kiválasztása. 

Ezek a feladatok részben az adott méretű szegmens szintjének meglétét, részben a percepció 

szintjét, részben pedig az összehasonlítás és a döntéshozás kognitív műveletét vizsgálják.  

 

 

2.3. A fonológiai tudatosság kialakulása 

 

2.3.1. A ritmusészlelés 

 

A nyelvfejlődés elméletei a múlt század hetvenes, nyolcvanas éveiben a gyermeki 

nyelvfejlődés megfigyelésén alapultak (Steinberg 1993). A nyelvi jelenségeket azonban 

gyakran eltérően magyarázták, ami teoretikai vitákhoz is vezetett (Piattelli–Palmarini 1980). 

A vitákat a képalkotó eljárások és az EKP (eseményhez kötött agyi potenciál) vizsgálatok 

eredményei oldották föl a századforduló környékén. Ezekkel a modern eljárásokkal már a 

preverbális csecsemők észlelését is tudták vizsgálni. Winkler és munkatársai (2009) 

kimutatták, hogy a csecsemők is képesek a ritmus struktúráját – legalább két szinten – 
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észlelni. A vizsgálat során különbséget tettek egy adott ritmuson belül a felütés helyének, 

illetve a legkevésbé fontos helynek a megsértése között. Többen kimutatták azt is, hogy az 

újszülöttek meg tudják különböztetni az anyanyelvüktől eltérő ritmusú nyelveket, azaz 

észlelik a különböző ritmuskategóriákat (Nazzi és mtsai. 1998, Kim és mtsai. 2008). Nazzi 

és Ramus (2003) például az angol anyanyelvű csecsemők esetében kimutatták, hogy képesek 

megkülönböztetni a hangsúlyalapú angol nyelvet a mora alapú japán nyelvtől. A csecsemők 

ritmusfelismerése összefügg azzal a ténnyel, hogy az anyanyelv ritmusához már 

hozzászoktak az anyaméhben.  

Óvodáskorban a gyermek észlelése még holisztikus és alapvetően szótagszintű, a 

koartikuláció és a beszéd ritmusának köszönhetően (Fehér 2008). A spontán beszéd 

szegmentálásában segítenek a prozódiai elemek, mivel az értelmileg összetartozó részeket 

összefogják, a lazábban kötődő részeket egymástól elkülönítik (Kassai 2005, Kim és mtsai. 

2008). A ritmusészlelés éppen ezért befolyásolja a szótagok szegmentálását.  Gósy (2000) 

összegezi a különböző megközelítéseket, miszerint a két meghatározó tényező a 

periodikusság és a szerkezet, amit kiegészíthet a szonoritás, a szótagszerkezet és a 

szóhangsúly. Surányi és munkatársai (2009) a ritmus és a hangsúly észlelésének eltéréseit 

mutatták ki magyar és angol anyanyelvű gyermekeknél, ami feltételezi a ritmus és a 

hangsúly bizonyos akusztikai jegyeinek nyelvspecifikus fontosságát.  

 

 

2.3.2. Szótagészlelés, szótagtudat  

 

A szótag a beszédfeldolgozás során a legkisebb percepciós egység. Kassai definíciója szerint 

szótag a „folyamatosság megtörése során keletkezik” (2005. 167.o.). A szótagot a 

produkcióval magyarázni kívánó elméletet, a nyomatéki elméletet ma már megcáfolták. A 

percepció felől megközelített, fonológiai szemléletű hangzóssági elmélet a következőképp 

magyarázza a szótagot: a szótag kötelező alapegysége egy olyan központi fonéma, amelyet 

hangzóssági maximum jellemez – ezzel egyidejűleg akusztikailag is energiamaximumot 

képvisel. Konza (2011) a szótagot a nyelvi ritmus alapjának tekinti, és ritmus-tudatosságnak 

nevezi a spontán szótagolási képességet (pl. a 4–5 éves gyermekek letapsolják a szótagolva 

kimondott nevüket). A beszédritmust Cutler (1989) is az erős és a gyenge szótagok 

váltakozásában látja. Gósy (2000) rámutat a spontán beszédritmus összetettségére, valamint 

kijelöli a további elemzésre váró tényezőket: az időzítési sajátosságokat, a 
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hangsúlyviszonyokat és a dallamváltozásokat. Az objektív és a percepciós vizsgálatokat 

egyformán fontosnak tartja. 

A szótagképző hangokra vonatkozóan nyelvenként eltérő szabályozással 

találkozhatunk. Egyes nyelvekben – mint például a magyarban – csak a magánhangzókat 

tekintjük szótagképzőnek. Más nyelvekben (pl. a cseh, a szerbhorvát, az angol) bizonyos 

mássalhangzók is lehetnek szótagképzők. A szótag központi fonémáját, a magot (M) 

körülvevő fonémák mássalhangzók. A mag előtt álló mássalhangzó(k) a Kezdet (Ke), az 

utána következő fonémák a Kóda (Kó), azaz a zárlat. Nyelvenként eltérő mennyiségű lehet 

a két helyzetben a fonémák száma, akár nulla is. Ha a kóda hiányzik, akkor beszélünk nyílt 

szótagról, ami a legősibb, és valószínűleg minden nyelvben előforduló szótagtípus. Vannak 

olyan nyelvek, amelyekre szinte kizárólagosan a nyílt szótag jellemző (pl. a japán és a kínai 

– Ho és mtsai. 1998). Más nyelvekben pedig bőven előfordulnak olyan szavak, ahol a mag 

is mássalhangzó, és egyáltalán nem szerepel magánhangzó a szóban (pl. a cseh és a 

szerbhorvát). A fonológiai tudatosság szempontjából legtöbbet vizsgált nyelv, az angol 

esetében kezdeti és zárlati pozícióban is többféle mássalhangzó-kapcsolat engedélyezett. 

Szókezdeti C1 helyen állhatnak a /b/, /d/, /f/, /g/, /k/, /p/, /ʃ/, /s/, /t/ és /w/ hangok; C2 helyen 

a /k/, /p/, /t/ és /l/ hangok; továbbá C3 pozícióban állhatnak a /r/, /l /és a /w/ hangok 

(Rudginsky–Huskell 2002, Barbour–French–Scott 2005). A szótag szerkezetének típusát 

meghatározza az elemek közti kapcsolat. A szótagkezdet és a mag elsődleges kapcsolatát 

hívjuk fejnek. A fonológiai tudatosság szempontjából legtöbbet vizsgált nyelv, az angol 

esetében azonban egy olyan hierarchikus szerkezetről beszélhetünk, amelyben a mag a 

kódával hoz léte szorosabb kötődést, amit rímnek (rime) nevezünk. 

A magyar nyelv esetében csak a magánhangzókat tekintjük szótagképzőnek. 

Eredetileg a finnugor nyelvek nem engedik meg a mássalhangzó-torlódást. Mivel a magyar 

nyelv rugalmasan reagált a más nyelvek felől érkező hatásokra, ezért bőségesen találhatunk 

mássalhangzó-kapcsolatokat a szavaink között. Így nyelvünkben jelen vannak a nyílt 

szótagok (CV) mellett a zárt szótagok is kezdet nélkül (VC, VCC), illetve kezdettel (CVC, 

CCVC, CCVCC, CCCVC, CCCVCC, CVCC és CVCCC). Azonban a szó eleji szótagok 

ritkán kezdődnek mássalhangzóklaszterrel, és három mássalhangzó kapcsolódására csak az 

/p/, /ʃ/, /s/, /t/ és /r/ hangok képesek, amiben az /ʃ/, /s/ csak C1 pozícióban lehet, a /p/ és a /t/ 

C2 és a /r/ C3 pozícióban is. A magyar szótagokban a kezdet és a rím típusú hierarchia 

valósul meg. 

A csecsemő nem csupán a ritmuskategóriákat képes megkülönböztetni, hanem a 

szótagokat is. A 4 hónapos csecsemő különbséget tud tenni a szavak szótagszáma között 
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(Kassai 2005). Ezek a korai megkülönböztető képességek elősegítik az agy fonológiai 

szerveződését. Féléves kora után egy új fejlődési szakaszba lép a csecsemő. A kanonikus 

gagyogás jelzi, hogy a szótag már nem csupán észlelési, hanem produkciós egység is. 

Jakobson már 1968-ban rámutatott arra, hogy a CV szótag, mint egyetemes fonológiai keret, 

előmozdítója a gyermekek nyelvi fejlődésének (idézi Kassai 1999b). A gagyogásra is 

jellemző a legkisebb fiziológiai erőfeszítés törvénye, amit habár Schultze-féle törvényként 

ismerünk, először egy magyar nyelvész, Pomori Thewrek Emil fogalmazta meg ezt a 

jelenséget 1871-ben (idézi Csépe 2007). A CV szótag jelenik meg elsőként, de a gagyogás 

fejlődése során a későbbiekben megjelennek az adott nyelvre jellemző szótagtípusok. A 

szótagszám, illetve a gagyogásban megjelenő szótagok ritmusa is mutat különbséget a 

különböző nyelvek között, egy nyelv ritmusának hatásaként. Francia és angol anyanyelvű 

csecsemők esetében Levitt és Wang mutatták ki ezt a különbözőséget (1991). A 

beszédfejlődésben a telegrafikus beszédet egyre több grammatikai elem megjelenése követi. 

A nyelvtani elemek megjelenése és biztos alkalmazása hatással van a fonológiai tudatosságra 

kialakulására. Magyar anyanyelvű gyermekek anyanyelv-elsajátítására jellemző, hogy 5 

évesen már csaknem minden toldalékot megfelelően használnak, és nem vétenek a hangrendi 

törvény ellen sem (Gósy 2007). 

A fonológiai tudatosság fejlődése szempontjából alapvető fontosságú a szótag agyi 

reprezentációja. Csépe megfogalmazásában a reprezentáció „az agy olyan aktivitási 

mintázata, amely megfelel a külső környezet különböző aspektusainak” (2005. 136.o.). A 

szótag agyi reprezentációja tehát a gyermek saját és környezete beszédének feldolgozása 

nyomán alakul ki.  

A szótagtudat fejlődéséhez a ringatók, mondókák is hozzájárulnak. A szótagtudat 

kialakulásának idejét különbözőképp határozzák meg a kutatók. Egyes angol források 3 éves 

korra teszik ennek kialakulását (Goswami 2003). Liberman és társai (1974) kutatása során 

vizsgált gyermekek szótagszegmentáló képessége 4–5 évesen megközelítőleg 50%-os volt. 

A gyermekek a szótagokat elsődlegesen az auditív jegyeik alapján különböztetik meg 

(ritmus, hangsúly), másodlagosan pedig a fonológiai szegmensek alapján.  

A magyar óvodáskorú gyermekek szótagszegmentáló képességét is segítik a ritmusos 

mondókák és a kiszámolók. A mondókákban a ritmust, a mondóka lüktetését a hangsúlyos 

és a hangsúlytalan szótagok váltakozása adja meg, ezzel elősegítve a szótagokra bontás 

műveletét. Az óvodákban szintén kedvelt kiszámolókat pedig már szótagolva – és a 

szótagokat általában mozgással kísérve – mondogatják a gyermekek. A halandzsa 

kiszámolókban általában a magánhangzók és a mássalhangzók váltakozva vannak jelen, ami 
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a mássalhangzó helyét a szótagkezdeti pozícióban erősíti: E/ke/te pe/ke/te cu/ko/ta pé, á/bel 

bá/bel do/mi/né, csi/szi á, csi/szi bé, csi/szi/cso/szi kom/po/dé.  

A szótaghatár megállapításánál szerepet játszik a szótag szerkezete, valamint a 

fonológiai jól formáltság (Kassai 1999). Eredetileg a finnugor nyelvek szavai CV-CV 

szótagokra bonthatók. Azonban, ha a szó belsejében több mássalhangzó kerül egymás mellé, 

és egy adott mássalhangzó lehetne szótagkezdet és -zárlat is, akkor általában az alapján 

döntünk, hogy az adott mássalhangzó- vagy mássalhangzó-kapcsolat szókezdetként, vagy 

szóvégként szerepel-e gyakrabban. Továbbá, a magyar nyelvben csak korlátozottan 

érvényesül az univerzális szótagépítési elvek közül a „szótagkezdet maximálása” elv 

(Selkirk 1981). Az elválasztás szabályának tudatosítása – miszerint csak egy mássalhangzó 

kerülhet az elválasztás utáni szótagkezdetbe – megerősíti a magyar nyelvre jellemző 

szótagolási módot az iskolás kor folyamán. Kassai kutatási eredménye alapján azonban a 

nagycsoportosok még közel azonos arányban szótagolják el mindkét lehetőség szerint az 

olyan szavakat, ahol két mássalhangzó áll intervokális pozícióban (ketrec, ablak). Három 

mássalhangzó esetén azonban már 80%-ban választották az elválasztás szabályával 

ellentétes megoldást (Kassai 1999b). A magyar szótagolás figyelembe veszi a kódára 

vonatkozó korlátokat is, azaz, hogy milyen mássalhangzó-kapcsolatok nem kerülhetnek a 

zárlatba (Siptár–Szentgyörgyi 2013, Törkenczy 1994). 

 

 

2.3.3. A szótag belső szerkezetének tudatosulása 

 

A szótag belső szerkezete két fő szegmensének, a szótagkezdetnek és a rímnek az 

észlelését már 9 hónapos csecsemőknél is kimutatták (Jusczyk és mtsai. 1999). A 

fejfordításos kísérlet során a csecsemők jobban reagáltak azokra a szólistákra, amelyeknek 

kezdete megegyezett, mint azokra, amelyek nem egyeztek a szókezdetben. A szótag belső 

szerkezetének, azaz a rímtudatosságnak szintén létezik egy spontán fejlődő és egy 

metanyelvi szintje. A spontán rímalkotás, rímelő szavak aktiválása angol gyermekeknél már 

egészen korán, 3 éves kor környékén jelentkezik (Bryant 1990). Azaz, a tudatos 

szótagszerkezeti szétválasztást megelőz egy kevésbé tudatos, spontán műveleti időszak, a 

rímelés kora. Ezt elősegítik a mondókák rímei, amelyek tükrözik a nyelv szótagszerkezetét 

(Goswami 2003, Konza 2011). A spontán rímaktiválás angol anyanyelvű gyermekekre 

jellemző, míg több más nyelv – köztük a német, a magyar – esetében kevésbé. Ez részben 

az eltérő szótagszerkezeti tulajdonságoknak tudható be. Tudjuk, hogy a magyar nyelv 
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esetében is a mondókák, ringatók fontos elemei a magyar gyermekek nyelvi fejlődésének is, 

de az angoltól eltérő jellegüknél fogva más szerepet töltenek be. A nyelvi különbségek és az 

eltérő észlelési folyamatok következtében másként fejlődik a magyar anyanyelvű 

gyermekeknél a rímtudatosság és a szótagolás. A magyar mondókák inkább a szótagolást 

erősítik. 

A szótagkezdet és a rím tudatos szétválasztása már valódi metanyelvi szint. Konza 

(2011) szerint a kezdet–rím szétválasztására való képesség jelentős lépés a gyermek számára 

a spontán szótagolást és rímtalálást követően a fonématudatosság felé. Az angol 

nyelvterületen végzett fonológiai tudatosság vizsgálata során a gyermekek a 

mássalhangzóklaszterekből álló szótagkezdetet sokáig tekintik egy egységnek, még akkor 

is, ha a rímtől már képesek leválasztani azt. A szókezdő mássalhangzó-kapcsolatokat 

azonban nehezen bontják fel fonémákra (Rudginsky–Haskell 2002).  

Mivel a magyar nyelvre nem jellemző a szótagkezdet feltöltöttsége, ezért a magyar 

anyanyelvű gyermekeknél kevésbé különül el a szótagszerkezethez hozzáférés szintje a 

fonémaszinttől. A magyar nyelvben a szótagkezdet – és a szókezdet is – legtöbbször az első 

fonémával egyezik meg. Emiatt az angol nyelvű kutatók által említett (Barbour és mtsai 

2003, Konza 2011) műveleti szint, a kezdet és a rím (onse–rime) szétválasztása gyakran a 

fonémaszint első műveleteként jelenik meg a magyar nyelv esetében. 

A fonématudatosság kialakulásához a mentális lexikon fonológiai átrendeződésére 

van szükség (Goswami 2003). A mentális lexikon azonban folyton változik, és a szókincs 

bővülésével már kisgyermekkorban elkezdi az átszerveződést, hogy lehetővé tegye az 

egymástól akár csak egy fonémában eltérő szavak megkülönböztetését. Metsala (1999) 

elmélete szerint az átrendeződés először azokat a szavakat érinti, amelyeknek több 

fonológiai szomszédja található az adott nyelvben. Fonológiai szomszédoknak a mentális 

lexikon azon területeit értjük, ahol hasonló hangzású szavak találhatóak. A lexikon 

átrendeződésének mögöttes kognitív mechanizmusa a fonológiai hasonlóság. Fonológiai 

hasonlóságról akkor beszélünk, ha a hasonlóság mértéke 1 fonémakülönbség. Ez a 

különbség eredhet hozzáadásból, elvételből, vagy cseréből. Goswami (2003) magyarázata 

szerint a sok fonológiai szomszéddal rendelkező szavak azért szerveződnek át hamarabb, 

mert azokon nagyobb a nyomás. Ez a teher valójában a figyelmi rendszert, illetve a kognitív 

feldolgozást aktiválja, mivel a gyermek rá van kényszerülve arra, hogy a fonológiai jegyeket 

is felhasználja a szavak megkülönböztetéséhez. Ezért jobban figyel a részletekre, ami 

lehetővé teszi a pontosabb megkülönböztetést. Az angol nyelvterületen végzett kutatások 

kimutatták, hogy a fonológiai szomszédok közül a gyermekek először a rímben eltérőket 
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különböztetik meg, majd a szótagkezdetben eltérőket (Kirtley és mtsai. 1989). 4–5 éves 

gyermekek 71%-ban adtak helyes választ a rím-feladatokra és 56%-ban a szótagkezdet 

feladatokra. Konza (2011) úgy véli, hogy amikor a gyermek képes a szótagkezdetet a rímről 

(mag és kóda) leválasztani, ezzel elindult a fonématudatosság útján, hiszen bizonyos nyílt 

szótagok esetén a szótagkezdet csak egy mássalhangzóból áll és a rím pedig csak a magból, 

ami nyílt szótag esetén egy magánhangzót jelent (CV). 

 

1. Táblázat. A rímtudatosság és a szótagszerkezeti (kezdet és rím) tudatosság szintje 

különböző nyelvű óvodás gyermekek esetében 

 rímtudatosság szótagkezdet – rím kor 

angol anyanyelvű 

Bryant és mtsai 

(1990) 

62% nincs adat 3 év 

angol anyanyelvű 

Kirtley és mtsai 

(1989) 

71% 56% 4 – 5 év 

német anyanyelvű 

Wimmer és mtsai 

(1994) 

73% 44% 6 év 

magyar anyanyelvű 

Jordanidisz (2009b) 
56% 66% 6 év 

 

 

Mivel a magyar nyelvre nem jellemző a szótagkezdet feltöltöttsége, ezért a magyar 

anyanyelvű gyermekeknél kevésbé különül el a szótagszerkezethez hozzáférés szintje a 

fonémaszinttől. A magyar nyelvben a szótagkezdet – és a szókezdet is – legtöbbször az első 

fonémával egyezik meg. Emiatt az angol nyelvű kutatók által említett (Barbour és mtsai 

2003, Konza 2011) műveleti szint, a kezdet és a rím (onse–rime) szétválasztása gyakran a 

fonémaszint első műveleteként jelenik meg a magyar nyelv esetében. 
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2.3.4. A fonématudatosság kialakulása 

 

A fonématudatosság a fonológiai tudatosság komplexebb műveleti szintje, a 

beszédhangokkal végzett műveleteket jelenti (Chard és Dickson 1999). A fonématudatosság 

a szavak legkisebb egységeihez, a fonémákhoz nyújt hozzáférést. A fonéma a beszéd 

legkisebb egysége, amely által megkülönböztethető két eltérő jelentésű szó (Armbruster–

Lehr–Osborn 2001). Graves és társai (1998) szerint a fonématudatosság tulajdonképpen a 

beszédnek egy mélyebb átlátása, vagyis annak megértése, hogy a szavak egymástól bizonyos 

mértékig elkülöníthető hangokból állnak. A fonématudatosság feltételezi annak képességét, 

hogy oda tudunk figyelni a beszédhangokra, azaz a beszéd formai jellemzőire is, nem csupán 

a jelentésre. Tarkó (1999) ezt a képességet fonématikus tudatosságnak nevezi. Pinkler (1999) 

a fonématudatosság alapjának tekinti a beszédhangoknak és a hangsorozatoknak 

kontextusfüggetlen felismerését.  

Yopp (1992) a fonémákkal végzett mentális műveletek vizsgálata során rámutatott 

arra, hogy a fonémák nem elkülönült egységei a beszédnek, hanem nagyobb egységekben – 

szótagokban – kódoltak. Mather és Woodcock (2001) a fonématudatosság definiálásánál 

fontosnak tartják, hogy az magába foglalja azokat az ismereteket és képességeket, amelyek 

a beszédhangok analíziséhez és szintéziséhez szükségesek. A magyar nyelv esetében a 

helyesíráshoz elengedhetetlen a megfelelő szóanalízis annak érdekében, hogy a 

beszédhangok egymásra hatásának percepcióját felülírja az egyén az írás során, a 

fonématudatosság működtetésekor. 

A fonológiai tudatosság szintjeinek sorrendje a vizsgált nyelveknél megegyezik, azaz 

a fonológiai szintű metanyelvi tudatosság megelőzi a fonématudatosságot. Az eltérő nyelvek 

esetében is többnyire egyező eredményt mutat a fonématudatosság fejlődése. Azaz, a 

metanyelvi tudatosság fonémaszintje az olvasás- és írástanulás során, a graféma–fonéma 

megfeleltetésnek elsajátításával együtt alakul ki, és érik be teljesen (Goswami 2003, Csépe 

2006, Damó, Jordanidisz). A szintek fontosságát illetően (ez alatt az olvasástanulásra 

gyakorolt hatásukat értve) az eltérő nyelveknél az egyes szintek jelentősége eltér (Goswami 

2003, Jordanidisz,). Először az angol anyanyelvű gyermekek körében végeztek kutatásokat, 

amelyeket más nyelven megismételt vizsgálatok követtek. Ezek a kutatások rámutattak arra, 

hogy egy adott nyelv szegmentális és szupraszegmentális jellemzői befolyásolják a 

beszédészlelési folyamatot, és ezen keresztül a fonológiai tudatosság fejlődését is. Ezért 

elmondható, hogy a fonológiai tudatosság kialakulása egyetemes jellemzők mentén történik, 

de ugyanakkor az adott nyelvre jellemző – nyelvspecifikus – mintázattal rendelkezik. 
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A fonématudatosság, a beszédhangokhoz való hozzáférés az olvasástanulás során 

érik be. Az angolszász országokban élő, 5–6 éves gyermekek fonématudatosságának a 

fejlődésére a beiskolázási törvény is hatással van. Az angolszász kultúrában a beiskolázás 

ugyanis 5 éves korban történik, míg a legtöbb európai országban csak 6 év körül 

iskolakötelesek a gyermekek. Továbbá, az angol gyermekek már az iskola előtti évben, az 

óvodai (preschool) oktatás során elkezdik megismerni a betűket. Ezzel szemben Európa más 

országaiban – köztük Németországban és Magyarországon is (Marx és mtsai. 1993, 

Jordanidisz 2009b) – az óvodai nevelésben elutasítják az iskolai típusú oktatást. Erre 

vezethető vissza az az eredmény, amit Marxék kaptak kutatásuk során, azaz, a német 

gyermekek fonématudatossága 5 éves korban áll azon a szinten, mint az angol és amerikai 

gyermekeké 4 évesen. Ugyanakkor ezekben az országokban nagyobb lehetőség kínálkozik 

arra, hogy a fonématudatosság spontán fejlődését nyomon kövessék.  

A fonémák absztrakt nyelvi elemek, ezért nagy lépés egy kisgyermek számára, 

amikor idegrendszere eléri azt a fejlettséget, hogy a figyelmét a szó jelentéséről annak 

formájára tudja irányítani. Ekkor például a cica szó hallatán már egy olyan nyelvi egységre 

tud gondolni, ami ugyanúgy /c/ hanggal kezdődik, mint ahogy hívjuk ezt az állatot. Később 

azt is meg tudja mondani a gyermek, hogy nem csupán a szó elején hallja ezt a hangot, 

hanem a belsejében is. Ennél a műveletnél már nem segít a nyelv ritmusa, a magyar 

szótaghangsúly. A fonémákra fókuszálás azért is jelent nehézséget a kisgyermekeknek, mert 

a beszédhangok gyakran mennek át különböző változásokon a szomszédos hangok hatására. 

A magyar nyelvben bőven találunk mássalhangzó-hasonulásokat, de magánhangzó-

módosulásokat is. 

A fonématudatosság elérésekor a gyermekek megértik, hogy a szavakat különálló 

beszédhangok sorozata építi fel, és ez az alap az írott nyelv elsajátításához (Yopp 1992). A 

fonématudatosság fejlődése teszi lehetővé a gyermekeknek, hogy a betű˗hang megfeleltetést 

felhasználják az olvasástanulásnál és a helyesíráshoz szükséges betűzésnél. A kutatások arra 

is rámutatnak, hogy a transzparens nyelvek esetében a fonématudatosság nagyon hamar eléri 

a teljes érettséget, amint megkezdik az iskolai rendszerű olvasás- és írástanulást. Az 1. 

táblázat azt mutatja, hogy a különböző nyelveken tanuló első osztályos gyermekek hogyan 

teljesítenek a fonématudatossági teszteken. Meg kell jegyezni, hogy a különböző nyelveken 

nem feltétlenül ugyanolyan feladatokat kellett megoldani a gyermekeknek, valamint az 

explicit olvasástanulásban eltöltött idő sincs egyeztetve a különböző kutatások között. A 

táblázatban szereplő százalékok a fonématudatosság átlagos fejlettségét mutatják, és 
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tájékoztató jellegű. A szubtesztek között többnyire izolálást, szegmentálást és szintézist 

igénylő feladatok szerepeltek. 

 

 

2. Táblázat. A fonémaszint fejlettsége első osztályban, különböző nyelveken 

  

fonématerület működése %-ban kifejezve 

 

kutatás 

  

szegmentálás 

 

izolálás 

 

törlés 

 

manipulálás 
 

angol 
65-77 89 39  

Caravolas−Bruck 

(1993) 

német 
92   69 

Marx és mtsai. 

(1993) 

francia 

 
61    Plaza (2001) 

görög 
100   98 

Loizou–Stuart 

2003 

olasz 
97    

Cossu és mtsai. 

(1988) 

török 
94    

Durgunoglu–Oney 

(1999) 

cseh 
88 98 86  

Caravolas−Bruck 

(1993) 

finn 

(márciusban mért 

adat) 

 84   
Lerkkanen és 

mtsai. (2004) 

magyar 

(2. osztály elején 

mért adat) 

 

88 

 

99  88 
Jordanidisz 

(2009b) 
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2.4. A mentális műveleteket befolyásoló tényezők 

 

A fonológiai és fonématudatosság fejlődése, mint metanyelvi tudatosság fejlődése szoros 

kapcsolatban áll más kognitív funkciók működésével. Ilyen kognitív funkciók a hallási 

figyelem, a beszédészlelés, a munkamemória, az összehasonlítási és a kategorizálási 

képesség. További nyelvi tényező a korai fonológiai feldolgozás, a szókincs és a morfológiai 

tudatosság. Cunningham és Carroll (2013) kutatása szerint a gyermekek 6–7 éves kori 

fonológiai tudatosság szintjét előre jelzi és befolyásolja a korai (4–5 éves kori) fonológiai 

feldolgozás minősége. Magyarországon átfogóan és komplex módon vizsgált terület a 

beszédészlelés, mint a beszédértés alapja, és az olvasás– és írástanulás sikerességének egyik 

tényezője (Gósy 2005b, Gósy–Horváth 2006, Horváth 2006, Gyarmathy–Horváth 2010, 

Imre–Gráczi 2005, Imre 2008).  

 

 

2.4.1. A hallási figyelem 

 

Az ép hallás az auditív feldolgozás alapja. A külső- és a középfülben levegő útján terjednek 

a hanghullámok. A hallás már ezeken a helyeken is károsodhat. Kisgyermekkorban 

leggyakrabban a fülkürtön keresztül érkező fertőzés okozza a középfül gyulladását, ami 20-

30 dB-es halláscsökkenéshez vezethet (Schneider–Simon 2007). A középfül 

hallócsontocskái közül a kengyel talpa illeszkedik a belső fülhöz vezető ovális ablakhoz, és 

a belső fülben a rezgést már folyadék viszi végig a csiga csatornáiban. Itt helyezkedik el a 

Corti-szerv, melynek szőrsejtjei a hanghullámokat elektromos jel formájában továbbítja a 

hallóidegrostnak. A hallóidegrostok 85-90%-ban a belső szőrsejtekből továbbítják az 

ingerületet. A külső szőrsejtek szabályozzák a belső szőrsejtek működését, a hanginger 

erősségének megfelelően erősítik, vagy gátolják a belső szőrsejtek felől érkező 

információáramlást (Fenti 2007). Ez a gátló funkció feltételezhetően nem működik 

megfelelően az auditív feldolgozás zavara esetében, és károsodik a hallási figyelem 

(Seymour 2008). 

A figyelem az egyik legfőbb mozgatórugója minden megismerő tevékenységnek. 

Hallási figyelemről akkor beszélünk, amikor az auditív információt feldolgozó folyamat 

legelején az idegrendszer felkészíti a Corti-szerv receptorait az inger fogadására (Seymour 

2008, Horváth 2001). Posner (1995) kognitív idegtudomány kutatásaira hivatkozva írja, 
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hogy a bal agyfélteke figyelmi rendszere kapcsolódik a nyelvi területekhez. A beszéd 

feldolgozása sérülhet akkor is, ha a gyermek túl érzékeny a hangerőre, mert ilyenkor a lentről 

fölfelé (bottom-up) működő figyelmi rendszer reflexszerűen lezár (Christensen és mtsai. 

2011). Ilyenkor a figyelemzavar hatására már a beszédhallás is gyengébb lesz, rontva a 

feldolgozásra küldött jel minőségét (Jordanidisz 2014). A figyelemzavarral küzdő gyermek 

teljesítménye gyengébb lehet a fonológiai tudatosság terén is, hiszen a figyelmi állapot 

fenntartása nélkül nem lehet sikeres a feladatmegoldás. 

 

2.4.2. A beszédészlelés 

 

A csecsemő a nyelvspecifikus ritmusészlelés mellett más univerzális nyelvi 

képességekkel is rendelkezik. Újszülöttekkel végzett EKP vizsgálatok kimutatták, hogy 

ebben a korban a beszédhang-differenciáló képesség jóval érzékenyebb, mint fél éves kor 

után. Ez a korai, nyelvi tapasztalatok előtti szakasz is a nyelv univerzális tényezői közé 

tartozik. Anyanyelvtől függetlenül, az emberi idegrendszer veleszületett képessége, hogy 

néhány hónapig a világ összes nyelvének beszédhangjait meg tudja különböztetni. Ez a 

képesség magában hordozza annak a lehetőségét, hogy az újszülött bármely nyelvet 

elsajátíthasson anyanyelveként (Gósy 2007). Fél éves kor után azonban lassan elveszti a 

csecsemő ezt a képességét, és egyre inkább a környezete nyelvének hangzói felé 

orientálódik. Ez a jelenség magyarázható a pruning hatásával, melynek során azok a 

szinaptikus kapcsolatok, amelyek nem kapnak megerősítést, elsorvadnak (Csépe 2007). 

A beszédhangok korai feldolgozásában a csecsemő érzékelése fogékonyabb a 

mélyebb hangokra, hiszen intrauterin életében a magzatvíz a magas hangokat jobban 

kiszűrte a mélyeknél. Tehát az első hat hónapban az auditív érzékelésnek a magas 

frekvenciákra is ki kell finomodnia. Továbbá, a csecsemő élénk figyelmet fordít a 

szupraszegmentumokra: a dallamra, hangszínre, hangsúly és a tempó változásaira. Négy 

hónapos korában már képes összetett spektrális hangjellemzők feldolgozására is (Stefanics 

és mtsai. 2007). 

Szintén univerzális jellemzője az észlelés fejlődésének, hogy a beszédhangok 

megkülönböztetése során először a nagyobb különbségeket észleli a kisgyermek, mint 

amilyen a magánhangzó és a mássalhangzó közötti különbség. A beszédhangok 

differenciálásának sorrendje azonban már nyelvspecifikus. Magyar gyermekek esetében a 

magyar beszédhangok egyértelmű felismerése 3 éves korra tehető. Ez azonban nem jelenti a 

beszédhangok tudatos összehasonlításának képességét, valamint a finomabb különbségek 
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tudatos megállapítását. 6–7 éves korra fejeződik be a szegmentális beszédészlelés 

elsajátítása is (Gósy 2007), ami előfeltétele a fonématudatosságnak, hiszen előbb észlelni 

kell a beszédhangokat és azok kapcsolatát, szekvenciáját ahhoz, hogy tudatos hozzáférésünk 

legyen hozzájuk.  

A beszédészlelés folyamatát Gósy Mária modellje a hiearchikusan egymásra épülő 

és a különböző szintek működésével kölcsönhatásban álló percepciós területek integrált 

működéseként mutatja be (Gósy 2005). Az 1. ábra szemlélteti a beszédészlelés szintjeinek 

és részfolyamatainak összefüggéseit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. A beszédészlelés szintjeinek és részfolyamatainak összefüggései (Gósy 2005, 163). 

 

Az óvodáskorú gyermekek fonológiai fejlődésére a nagyfokú egyéni eltérések 

jellemzőek mind a beszédprodukció, mind a percepció terén. 4 éves korban még sok 

kisgyermek fonéma-realizációja nem tökéletes, illetve nehézségbe ütközhet a beszédhangok 

helyes sorrendjének motoros kivitelezése. A spontán beszéd és a beszédpercepció 

összefüggéseit Horváth tanulmányozta magyar nyelven (2006). A magyar anyanyelvű 

gyermekek beszédpercepciójának mérésére a GMP Beszédészlelési és Beszédmegértési 

Teszt (Gósy 1995/2006) ad lehetőséget, ami 3 éves kortól standardizált. A GMP–

Diagnosztika alapján a beszédhallás és a beszédészlelés 7-8 éves korra érik el a 100%-os 

működésüket. Márpedig a beszédhangok pontos diszkriminációja, valamint azok elhangzási 

sorrendjének helyes észlelése, azaz a szeriális észlelés adja meg az alapot a jól működő 
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fonémaszintű szegmentáláshoz és a beszédhangokkal történő manipulációs műveletekhez 

(Gósy 2005). Azaz, az óvodáskorúak körében történő fonológiai tudatosságot mérő 

vizsgálatok eredményére nagyértékben kihat a gyermek beszédészlelésének szintje. A 

szeriális észlelés 4 évesen 80%–os, 5 évesen 90%–os szinten működik, és csak 6 éves kortól 

működik 100%–osan a GMP beszédpercepciós teszt standard adatai szerint. A beszédhang-

differenciálás is csak 7 éves kortól mutat 100%–os teljesítményt (Gósy 1995). A 

beszédhangok megkülönböztetésében legnehezebb feladat a mássalhangzók zöngésségének, 

valamint a mássalhangzók és a magánhangzók időtartamának észlelése. Ezzel 

párhuzamosan, a beszédprodukcióban sem mutatkozik az óvodás korban nagy különbség a 

rövid és a hosszú magánhangzópárok között, kivéve az [o, o:] és az [u, u:] 

magánhangzópárokat (Bóna−Imre 2010). Természetesen a beszédhang–differenciálás 

összefügg a beszédhallással is (Gyarmathy–Horváth 2010).  

A beszédhallás más percepciós területekkel, a fonetikai és fonológiai működéssel is 

korrelál. Amennyiben a beszédhallás vagy valamelyik percepciós terület nem működik 

megfelelően, úgy az egyes területek nem tudnak egymástól függetlenedni, ami pedig az 

óvodáskor vége felé elvárható lenne (Gósy–Horváth 2007). A gyermek ugyan képes lehet a 

fonématudatosság kognitív műveleteinek elvégzésére gyenge beszédészlelés mellett is, de 

az eredményességet mindenképp befolyásolja a perceptuális érettség. Az első osztályosok 

közel fele bizonytalan beszédhanghallással kezdi meg az első osztályt, mivel a 

készségfejlődés valamelyik szintjén megakadt fejlődésük. Nagy és munkatársai (2004) két 

részre bontja a beszédhanghallás fejlődését: az implicit szint a felismerés szintje, az explicit 

szint a hangoztatással történő megkülönböztetés. A DIFER programcsomag 

beszédhanghallást fejlesztő oppozíciós szópárai a fonématudatosságot is elősegítik (F. 

Fenyvesi 2006). 

A beszédészlelés fejlődése képezi a fonématudatosság kialakulásának egyik alapját, 

de a fonématudatosság is visszahat a beszédészlelésre, csakúgy, mint a megértés. A fogkrém 

szó esetében a beszédfeldolgozás mechanizmusa nem követi a hierarchiát (bottom up), 

hanem fentről lefelé működik (top down) (Gósy 2005). Ebben az esetben a fonémák 

beazonosítása nem szublexikális, mivel a fogkrém szóban a /g/ hang teljesen hasonul az 

utána következő /k/ hanghoz – vagyis a /g/ hang akusztikai jellemzői lényegesen 

megváltoztak a koartikuláció miatt (Honbolygó 2008). Amíg a szegmentálás során fok-rém-

re, vagy fo-krém-re bontja a szót, addig nem történik meg a /g/ hang beazonosítása.  

Külföldi és hazai kutatások rámutattak a beszédészlelés, a beszédfeldolgozás és az 

auditív feldolgozás szerepére az írott nyelv elsajátításával kapcsolatban. Feltárták a 
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diszlexiás és olvasási nehézséggel küzdő gyermekek gyengén működő beszédfeldolgozását 

(Gráczi–Gósy–Imre 2007, Imre 2007, Gráczi 2007). A fonológiai tudatosság és az auditív 

feldolgozás további kapcsolataira adhatnak magyarázatot a hallási feldolgozás nyelvi és nem 

nyelvi elemeinek kapcsolatát vizsgáló angol és magyar közös kutatások (Surányi és mtsai. 

2007). A kutatás a hangkezdet amplitúdó felfutási idejének és a hangon belüli 

amplitúdómoduláció felfutási ideje változtatásának a diszkriminációját vizsgálta. Ezzel a 

feladattal a szókezdet és a folyamatos beszéd hangsúlyának észlelését modellezték. A 

kutatás eredménye szerint a magyar gyermekek a hangkezdet amplitúdó felfutási idejének 

változására, míg az angol gyermekek a hangon belüli amplitúdómoduláció felfutási idejének 

változására reagáltak érzékenyebben. Csépe magyarázata szerint a hangsúlyalapú angol 

beszédritmus észlelésében fontos akusztikus jellemzőket ragadja meg a hangon belüli 

amplitúdó felfutás, a magyar nyelv esetében pedig a hangsúlyos szókezdet 

szupraszegmentális tényezőinek észlelése hat vissza a nem nyelvi hallási feldolgozásra. Ez 

a kutatási eredmény egyik magyarázata lehet annak a jelenségnek is, ami a rímtudatosság 

mérésénél tapasztalható. Bryant (1990) szerint az angol gyermekek már 3 évesen ügyesen 

mondanak rímelő szavakat, míg a magyar gyermekeknek ez még 6 évesen is gondot okoz 

(Damó 1998, Jordanidisz 2009a). Damó megjegyzi, hogy a rímkeresés feladata a magyar 

gyermekeknél más nyelvi területet mér, amire az olvasástanulás nincs hatással. A beszéd 

nyelvspecifikus szupraszegmentumainak a hatása a hallási feldolgozáson keresztül 

feltételezhetően hat a rímtudatosságra is. Mivel a magyar gyermekek a szókezdő hangsúlyra 

reagálnak jobban, mint a szó későbbi szakaszában történő szupraszegmentális változásokra, 

ezért részben ezzel is magyarázható, hogy figyelmét nehezebben fordítja a szótagkezdetet 

követő rímre (magra és zárlatra).  

 

 

2.4.3. A szókincs 

 

A szókincs többféleképpen is befolyásolja a fonológiai tudatosságot. Egyfelől fontos kérdés 

a vizsgált nyelv szókészletének jellemzője. A magyar és az angol nyelv vonatkozásában 

fontos eltérés mutatkozik a szótagszámban. Az angol nyelvben az egy szótagú szavak aránya 

63%, míg a magyarban csak 36% (Tarnóczy 1995). Ez azt is jelenti, hogy az angol 

gyermekek jóval több egy szótagú, rímelő szót hallanak a nyelvelsajátításuk során, mint a 

magyar gyermekek. Ez is hozzájárulhat ahhoz a tényhez, hogy míg az angol anyanyelvű 
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gyermekeknél a spontán rímtalálás már legalább 60%-os 4 éves korban, addig a magyar 

gyermekeknek a rímtalálás még az iskola kezdetén is nehézséget jelent. 

 A rímkeresés feladatainál azonban nemcsak az adott nyelv tulajdonságai, hanem az egyéni 

szókincs, illetve a lexikonhoz történő hozzáférés is befolyásoló tényező. A magyar 

gyermekek esetében még 10–14 éves korban – sőt, fiatal felnőttkorban is – a hívószavak a 

mentális lexikonban elsősorban szemantikai kapcsolat szerint aktiválnak szavakat (Lengyel 

2012, Neuerberger 2011). Lengyel (2012) szóasszociációs kutatása szerint az aktivált szavak 

csupán 5%-a mutat fonetikai kapcsolatot a hívószavakkal. A fonetikai kapcsolat alapján 

aktivált szavak esetében a hívószavak leggyakrabban melléknevek és főnevek (~80%), 

legritkábban főnévi igenevek (3,6%). Hasonló eredményt kapott Neuerberger (2011) 9 éves 

gyermekekkel végzett kutatásában. Óvodás korosztály esetén a fonetikai alapú 

szóasszociációs stratégia még kevesebb, 2,5% volt. A szóasszociáció eredményeként 

aktivált szavak morfológiailag leginkább szótövek, szófajilag pedig főnevek voltak. Ezek a 

válaszszavak több rímalapú aktiválást mutattak, mint kezdő hang alapú, alliteráló választ. 

Valószínűsíthető, hogy a hívószavak kezdő hangkapcsolatainak erőssége – azaz, a vizsgált 

személy mentális lexikonjában hány szó kezdődik az adott hangkapcsolattal – jelentősen 

befolyásolja a szóaktiválást. Ha kevés szó kezdődik egy adott hangkapcsolattal, akkor 

könnyebben figyel a rímre a vizsgált személy. Hoffmann (1999) kutatási eredménye szerint 

is a főnevek aktiválása gyorsabban megy végbe, mint az igéké mind egészséges, mind pedig 

afáziás személyeknél. 

Az egyéni szókincs a szóaktiválást más fonológiai tudatosság-területeken is 

befolyásolja. A szótagok, valamint a beszédhangok értelmes szavakká történő összefűzését, 

szintézisét (blending) megkönnyíti a gazdag szókészlet, másfelől ezen a területen is fontos 

tényező a mentális lexikon aktiválásának képessége. A szókincs mérete és a 

fonématudatosság kapcsolata között a kutatások nem teljesen egyező eredményeket találtak, 

de azt is figyelembe kell venni, hogy nem teljesen ugyanazokat a fonológiai tudatosság-

területeket mérték a kutatások. Metsala (1999) kutatása korrelációt talált az óvodáskori 

passzív szókincs és a 6 évesek fonématudatossága között. Elbro és munkatársai (1998) dán 

gyermekeknél azt találták, hogy a 6 éves kori szókincs nagysága nem jelezte előre a későbbi 

fonématudatosságot. 
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2.4.4. A morfológia 

 

 A nyelvi markerek, a nyelv morfológiai jellemzői befolyásolják a nyelvi tudatosságot 

igénylő feladatok sikeres megoldását. A grammatikai szegmensek jelenléte egy feladatban 

általában jobban megterheli az idegrendszert, mint a grammatikai markereket nem 

tartalmazó feladatok (Gergely–Pléh 1994). A fonológiai tudatosságot mérő feladatok 

esetében a grammatikai markerek szerepe változik a mentális művelet típusától függően az 

életkor függvényében. A grammatikai jelölők elsajátításának korában (kisóvodás korban) a 

szótagtörlés feladatoknál könnyebb a szótőről egy toldalékot leválasztani, mint egy szótőhöz 

tartozó szótagot. A szótagok összefűzésénél viszont fordított a helyzet: egy toldalék 

hozzáfűzése a szótőhöz, és annak értelmezése nagyobb mentális kihívást jelent, mint 

szótőalkotó szótagok összefűzése és értelmezése.  

A különböző nyelveken végzett fonológiai tudatosságot mérő vizsgálatok 

eredményeinek összehasonlításakor nem elég a szókészletek jellemzőit vizsgálni, de a nyelv 

morfológiai tulajdonságait is számba kell venni. A rímtudatosság vizsgálatakor például 

figyelembe kell venni, hogy a magyar, mint agglutináló nyelv, jellemzően a több szótagú, 

több toldalékkal ellátott szavak utolsó toldalékának egyeztetésével alkot rímeket a 

mondókákban. Ezzel szemben az angol nyelvben a szótövek alkotják a rímeket. Az angol 

mondókák a szótagkezdet megváltoztatásával alkotnak rímeket, azaz a mag és a kóda 

változatlan marad: 

  (1) „Twinkle, twinkle, little star,  

how I wonder what you are.” 

(2) „Humpty-Dumpty sat on a wall,  

Humpty-Dumpty had a great fall.”  

A magyar bölcsődés, óvodás mondókák esetében többféle rímelést is megfigyelhetünk. 

Egyrészt a magyar mondókákban is megtalálhatjuk azokat a rímeket, amikor az utolsó szótag 

kezdete változik, a mag és a kóda (amennyiben van) változatlan (A típus). Másrészt azonban 

a sorvégeket alkotó szótagok gyakran úgy alkotnak rímet, hogy megismételnek egy adott 

toldalékot. Ez a fajta rímelés nem erősíti a szótagon belüli szótagkezdet - rím különválását, 

és a rím alapú szóaktiválást (B típus). 

„Hóc, hóc katona, 

Ketten ültünk egy lóra (A típus) 

Utána a csikóra.” (B típus) 
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Hasonló jelenséggel találkozunk a következő mondókában: 

„Gomba, gomba, gomba,  

Nincsen semmi gondja, (A típus) 

Ha az eső esik rája,  

Nagyra nő a karimája.” (B típus) 

 

A helyes szótagoláshoz is szükség van bizonyos szintű morfológiai tudatosságra. A 

percepciónál már említett fogkrém szó szótagolása esetében a /g/ fonéma elérése akkor tud 

megvalósulni, ha a gyermek már eljutott a metanyelvi szintre, és fonológiai tudatossága jól 

működik (Marslen-Wilson–Warren 1994). Ahhoz, hogy a gyermek megfelelően 

szegmentálja szótagokra ezt az összetett szót, vagy írott nyelvi ismeretekkel kell rendelkezni, 

vagy megfelelően kell analizálnia a szót. Ilyen esetekben is sokat számít a tudatos nyelvi 

környezet. 

 

 

2.4.5. A memória 

 

Memória nélkül elképzelhetetlen lenne a nyelvi fejődés, hiszen ahhoz, hogy egy adott 

közlést összehasonlítson egy csecsemő egy korábbival, emlékeznie kell a korábbi közlésre. 

A nyelvi folyamatok hátterét három nagy emlékezeti rendszer biztosítja: a munkamemória, 

a procedurális memória és a deklaratív rendszer (Németh Dezső 2008) A munkamemória 

egy limitált tárolási kapacitással rendelkező memóriafajta, legismertebb modelljének 

megalkotója Baddeley (1996). Szerinte a munkamemória három fő területből épül fel: a 

központi vezérlőből, a fonológiai hurokból és egy vizuális-téri vázlattömbből. A központi 

vezénylő funkciója a kódolás, a munkamemóriába belépő információval történő manipuláció 

és azok integrációja. A fonológiai hurok és a vizuális-téri vázlattömb olyan alrendszerek, 

amelyek átkódolják az információt, hogy minél jobban meggátolják az információvesztést. 

Ezt a nekik megfelelő módon teszik: a fonológiai hurok belső, artikulációs hurkon keresztül, 

a vázlattömb pedig a belső írnok segítségével. A nyelvi zavarok esetében a fonológiai hurok 

a legérintettebb terület. Wagner és társai (1997) kimutatták a fonológiai emlékezet és a 

fonématörlési feladat közti korrelációt a nagycsoportos korosztálynál és az első négy 

évfolyamon. A fonológiai emlékezet a mondatemlékezetre és a számemlékezetre tért ki. 

 A munkamemória beszédprodukciós és beszédfeldolgozó funkcióját tekintve úgy is 

magyarázható, hogy tároló kapacitást nyújt az aktivált lexikai egységek és a nyelvtani 
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algoritmusok integrálásához (Bánréti 1997). A tároló kapacitás – a munkamemória 

terjedelme – azonban nem területfüggetlen. Függ attól, hogy a gyermeknek milyen ismeretei 

vannak az emlékezendő elemekről (Csépe 2005b). A munkaemlékezet kapacitását megfelelő 

stratégiákkal lehetséges növelni. Azonban Flavell és munkatársai (1993) kimutatták, hogy 

óvodás gyermekek még nem tudják ezeket a stratégiákat megfelelően hasznosítani, ami arra 

utal, hogy a memória fejlődése mellett a figyelmi, végrehajtó funkciók fejlődésére is szükség 

van a metanyelvi feladatoknál. A munkamemória működése közben az összehasonlító, 

következtető funkcióknak is fontos szerep jut (Steinberg 1993). 

A fonológiai tudatosságra vonatkoztatva a munkamemória hatékony működésére van 

szükség csaknem mindegyik műveletvégzésnél, bár nem egyenlő mértékben és nem 

egyforma módon működtetjük a munkamemóriát a különböző feladatoknál. A 

szegmentálásnál és a szintézisnél folyamatosan észben kell tartani a hangok szekvenciáját, 

miközben sorban megnevezzük az éppen következő hangot, illetve egymáshoz fűzzük az 

elhangzó beszédhangokat. Ezeknél a műveleteknél azonban még a műveleti szint elég 

konkrét, azaz nem kell mentálisan eltávolodni a beszédhangok sorrendjétől. A manipulációt 

igénylő feladatoknál a munkamemória nagyobb terhelésnek van kitéve. A különböző 

mennyiségű szóegységekkel történő manipulációs képesség függ a munkamemória 

kapacitásától (Sousa 2001).  Ilyenkor az itemek konkrét sorrendjétől el kell távolodni, azaz 

a műveletet absztrakt szintre kell emelni. Egyes egységeket vagy törölni kell, vagy lecserélni 

egy másik elemre, vagy a sorrendet kell megfordítani. Minél inkább el kell távolodni az 

egységek konkrét sorrendjétől és minél több egységet érint a manipuláció, annál nehezebb a 

feladata a központi vezérlőnek. Éppen ezért, a jó kognitív képességekkel rendelkező 

gyermekek különböző mnemonikai stratégiákkal segítik magukat a feladat megoldásában 

(Wolfe 2001). A központi vezérlő, a végrehajtó funkciók problémája jelenik meg a 

diszlexiásoknál, amikor a különböző modalitású információk között nem tudnak 

„átkapcsolni” (Verhoeven és mtsai. 2010)  

Ullman (2004) a deklaratív és a procedurális memóriarendszerek nyelvfejlődésben 

betöltött szerepére hívta fel a figyelmet. A deklaratív memória befolyásolja az implicit nyelvi 

tanulást, a mentális lexikonban történő kódolást, konszolidációt és a mentális lexikon 

aktiválási képességét. A procedurális memória hatással van a sorozatok tanulására, a 

szabályszerű nyelvhasználat elsajátítására (Conway–Pisoni 2007). A fonológiai tudatosság 

működéséhez szükségesek az implicit és explicit tanulási folyamatok és a mentális lexikon 

hatékony aktiválása. Navracsics (2006) kétnyelvűeknél vizsgálta a procedurális és a 

deklaratív memóriarendszerek szerepét. A korai és késői kétnyelvűek eltérő jelleggel 
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aktiválták mentális lexikonjukat, mely arra a következtetésre juttatta, hogy a korai 

kétnyelvűeknél a procedurális, míg a késői kétnyelvűeknél a deklaratív memóriának jut 

nagyobb szerep a nyelvelsajátításnál. 

 

 

2.4.6. Az összehasonlítás és a kategorizálás 

 

A munkamemória és hosszú távú memória működtetése közben az összehasonlító, 

következtető funkcióknak is fontos szerep jut (Steinberg 1993). A kategorizáló képesség már 

kora gyermekkorban megjelenik a mentális lexikon szerveződésénél: először a szófaji (ige, 

főnév) kategóriák szerint, majd később a grammatikai osztályok mellett megjelennek a 

szemantikai osztályok (Lengyel 2011). Ebből fakadóan, a fonológiai tudatosság 

kialakulásánál a kérdés nem ezeknek a kognitív műveleteknek a megléte, hanem az, hogy a 

gyermek mikor válik képessé ezeket a műveleteket a szavak formai tulajdonságaira 

alkalmazni. Továbbá szükséges egyfajta rugalmasság a megfelelő művelet kiválasztásához.  

A hosszú távú memóriába történő elraktározásnál ugyanis a hasonló jegyeké, míg az 

előhívásnál a különbözőségeké a főszerep (Sousa 2001). A fonológiai feldolgozásnál 

láthatjuk, hogy a szóaktiválás a hasonló kezdet szerint történik, és ahogyan a szó egyedi 

hangsora realizálódik, úgy azonosítjuk be a keresett / hallott szót a mentális lexikonunkban. 

Éppen ezért nehezebb feladat a magyar gyermekek számára a rím (mag és kóda) 

kategorizálása, és rímelő szavak aktiválása. 

 

 

2.4.7. A nyelvi környezet és a szociális háttér 

 

A kognitív tényezőkön kívül a gyermek korai szociális környezete is befolyásolja a 

fonológiai tudatosság alakulását. Pontosabban, a gyermek környezete az idegrendszeri 

fejlődésének fontos tényezője, beleértve ebbe minden nyelvi és kognitív rendszert. Sok 

szerző írt már a deprivált környezetben élő gyermekek társaikétól elmaradó nyelvi 

fejlődéséről (Hopkins 2010, Healy 1994, Wolf 2007).  Nyelvi deprivációt jelent azonban az 

Y és a Z generáció vizuális és virtuális kultúrája is (Healy 1990, Marton˗Dévényi és tsai. 

1999). Az agyi plaszticitás megteremti a lehetőséget a tanuláshoz, a nyelvi fejlődéshez (Rose 

1983, Fekete–Pléh 2008). Amennyiben azonban a gyermek nem kap megfelelő mennyiségű 
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és minőségű nyelvi stimulust, az idegsejtjei kevesebb szinaptikus kapcsolatot létesítenek, és 

nem lesz megfelelő fejlettségű a neurális hálózat (Jensen 1998).  

Többen rámutattak arra, hogy az írott sajtó jelenléte, illetve a szülők 

könyvhasználata, felolvasása, a mondókázás direkt hatást gyakorol mind a beszélt, mind az 

írott nyelvi készségekre (Senechal–LeFevre 2002), valamint a fonéma- és a rímtudatosságra 

(Foy– Mann 2003). A rímtudatosságra a szókincs bővülésén és a betűismereten keresztül 

még indirekt módon is hat a nyelvi környezet (Török 2014).  

A gyermekek nyelvi környezetében elhangzó spontán beszédben a beszédhangok 

időtartamát több tényező is befolyásolja: az artikulációs sajátosságok, a hangsorban elfoglalt 

hely, a kontextus, a hangsor hossza, a szupraszegmentumok (hangsúly, beszédtempó). 

Továbbá, a nyelvileg rövid és hosszú beszédhangok időtartamában átfedések tapasztalhatók: 

a magánhangzók esetében a rövid hangok 30 ms és 150 ms közöttiek, a hosszú hangok 

esetében 80 ms és 280 ms közötti időtartamot mértek. A mássalhangzók szórása még 

nagyobb. Gósy (2004) megjegyzi, hogy a régebben mért adatoknál az időtartamok mind a 

magánhangzók, mind a mássalhangzók esetében hosszabbak voltak a mostaniaknál, ami a 

gyorsabb beszédtempónak tulajdonítható. Éppen ezért a mai gyermekeknek nehezebb a 

beszédhangok időtartamát megfelelően észlelni. 

 

 

2.5. A fonológiai tudatosság mérése 

 

2.5.1. Statikus mérés 

 

A fonológiai tudatosságot mérése több szempontból is jelentős: (1) képet ad a nyelvi fejlődés 

egyik fontos szakaszáról, (2) segítséget jelent az iskolaérettség megállapításánál, (3) 

diagnosztikai protokollok részeként, a diszlexia szűréseként, kognitív profilok 

elkészítéséhez nyújt információt. A 2. táblázat külföldi – elsősorban angol nyelvű – és hazai 

tesztek felsorolását tartalmazza a teljesség igénye nélkül. Az amerikai fonológiai 

tudatosságot mérő tesztekre vonatkozóan Bruinsma (2003) összegzi a leggyakrabban mért 

területeket: 

 Rímfelismerés és rímalkotás 

 Szótag-szegmentálás 

 Kezdő, középső és záró hangok izolálása 

 Összetett szavak egyik felének leválasztása, szótag- és a fonématörlés  



31 

 

 Magánhangzócsere 

 Szótagok és beszédhangok összefűzése értelmes szóvá (blending) 

 Graféma-fonéma egyeztetés, dekódolás 

Bizonyos méretű egységek elhagyása terén többféle gyakorlatot követnek a tesztek: 

némelyik szótagszintként kezeli a az összetett szavak egyik tagjának elhagyását (például a 

PASS,vagy a DSPA), míg Ng – Ng (2014) ezt szószintű műveletnek tartják. A graféma-

fonéma egyeztetést általában nem sorolják a fonológiai tudatosság területei közé, de gyakran 

mérik velük együtt a diszlexia szűrővizsgálatok során. Gillon (2004) felsorolja még a 

szórestaurációt és a Spoonerizmust is, amit szintén alkalmaz néhány teszt. A szórestauráció 

során a gyermeknek meg kell nevezni a szóból hiányzó fonémát, míg a Spoonerizmus feladat 

két szó első beszédhangjának a felcserélését kéri (Bata Pál → Pata Bál). A 3. táblázatban 

néhány angol és amerikai fonológiai tudatosságot mérő, illetve diszlexia prevenciós szűrő 

tesztet, valamint azokat a kognitív teszteket tüntettük fel, amelyek mérnek fonológiai 

tudatosságot is. Továbbá felsoroltuk azokat a magyar nyelvű teszteket is, amelyek vagy 

hazai fejlesztésűek, vagy nemzetközi teszt-adaptációk. Az angol teszteknél feltüntettük a 

fonológiai tudatossággal együtt mért egyéb kognitív funkciókat is.  

 

3. Táblázat. Fonológiai tudatosságot mérő tesztek angol nyelvterületen és 

Magyarországon 

A teszt neve kiadó 
 

év 

 

Auditory Analysis Test (AAT) PRO-ED 

USA 

1971 

Test of Auditory Analysis Skills (TAAS) Academic Therapy, 

USA 

1979 

Lindamood Auditory Conceptualization 

(LAC) 

PRO-ED, USA 1979 

Berninger Modification of the AAT (B-

AAT) 

NASP, USA 1987 

Test of Phonological Awareness (TOPA) PRO-ED, USA 1994 

 

Yopp-Singer Test of Phoneme Segmentation IRA, USA 1995 

 

Phonological Abilities Test (PAT) Psychological 

Corporation, UK, USA 

1997 

Phonological Awarness Test (PAT-RS) LinguiSystems 

USA 

1997 

The Phonological Assessment Battery NFER-Nelson, UK 1997 
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Comprehensive Test of Phonological 

Processing 

PRO-ED 

USA 

1999 

Catts Deletion Test (CDT) ASA 

USA 

2001 

Dyslexia Early Screening Test (DEST) Psychological 

Corporation UK, USA 

1996 

Dyslexia Screening Test (DST) Psychological 

Corporation, USA 

1996 

Phonological Awareness Screening Test 

(PAST) 

Brooks, 

USA 

1998 

Book Buddies Early Literacy (BBELS) Guilford, 

USA 

1998 

Fox in a Box: An Adventure in Literacy 

(FOX) 

CTB/McGraw Hill, 

USA 

2000 

Test of Early Reading Ability PRO-ED, USA 2001 

Predictive Reading Profile (PRP) LinguiSystems 

USA 

2001 

Texas Primary Reading Inventory (TPRI)  CARS, USA 2002 

 

Phonological Awareness Literacy Screening 

(PALS) 

Uni. of VA Press 

USA 

2002 

Dynamic Indicators of Basic Early Literacy 

(DIBELS) 

Sopris West 

USA 

2002 

Basic Early Assessment of Reading (BEAR) Riverside 

USA 

2002 

Dynamic Screening of Phonological 

Awareness (DSPA) 

LinguiSystems 

USA 

2010 

Cognitive profiling system, 

 4-8 éveseknek 

Chameleon 

Educational, UK 

1995 

Wechsler Individual Achievement Test Second Psychological 

Corporation, USA 

2001 

Woodcock-Johnson III (WJ III) Riverside 

USA 

2001 

 

Magyar nyelvű tesztek 

 

  

DIFER / FON 

 

Mozaik, Szeged 2002 

SZÓL-E? 

 

Logotech 2012 

Lőrik-féle fonológiai tudatosság teszt OS Hungary 2011 

3DM-H 

 

 2010 
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A magyar tesztek közül Lőrik (2011) tesztje az iskola előtt álló gyermekek nyelvi 

tudatosságát mérő tesztcsomag része. A 12 szubteszt a következő feladatokat tartalmazza: 

(1) rímfelismerés, (2) szókezdő hang megadása, (3) szóvégi hang leválasztása, (4) szóvégi 

szótag leválasztása, (5) hangszintézis, (6) szókezdő hangok összehasonlítása, (7) 

rímválasztás, (8) szóvégi hangok összehasonlítása, (9) szóvégi hang megadása (10) 

hangszegmentálás, (11) szóvégi szótag leválasztása és (12) szókezdő hang leválasztása (Kő 

és mtsai. 2011). 

 Józsa és munkatársai (2012) szintén javasolják az olvasás diagnosztikus méréséhez 

a fonológiai tudatosság mindhárom szintjének részletes vizsgálatát első és második 

osztályban, bizonyos esetekben a graféma-fonéma megfeleltetéssel együtt. A fonológiai 

tudatosság vizsgálata a diagnosztikus keret három fő területe (a pszichológiai feltételek, a 

szövegértés alkalmazása és a diszciplináris dimenzió) közül a pszichológiai / kognitív 

dimenziójába tartozik.  

 

 

2.5.2. Dinamikus mérés 

 

A megszokott statikus méréseken kívül egyre kedveltebbek a dinamikus mérések. 

Dinamikus mérést elsősorban a kognitív fejlődés pontosabb meghatározására alkalmaznak 

Vigotszkij proximális fejlődési zóna (ZPD – Zone of Proximal Development) elmélete 

alapján (Vygotsky 1934/1998, Mintzker 1997, Tzuriel 1997, Vigotszkij 2000). Vigotszkij 

kifejtette, hogy a gyermek fejlődésének mérésekor nem elég a fejlődés aktuális szintjét 

mérni, azaz megnézni, hogy a gyermek önálló problémamegoldó képessége milyen. 

Teljesebb képet kapunk, ha azt is megnézzük, hogy milyen a gyermek potenciális fejlődési 

szintje, azaz hogyan reagál a vizsgálatvezető facilitálására. A facilitálás során a gyermek a 

konkrét feladattal egy kompetens személy által közvetített módon találkozik, amely segíti a 

feldolgozás folyamatát. A facilitálás azt a minimális segítségadást jelenti, amivel a gyermek 

már képes a problémát megoldani. Presseisen és Kozulin (1994) szerint a proximális fejlődés 

zónája (ZPD) úgy határozható meg, mint a gyermek egyéni, illetve mediált (facilitált) 

teljesítménye közti különbség. 

 Vigotszkij elméletének legismertebb továbbfejlesztője, Feuerstein, a mediált tanulási 

tapasztalat (MLE – Mediated Learning Experience) és a strukturális kognitív 

módosíthatóság (SCM – Structural Cognitive Modifiablity) elméletét és alkalmazását 

kidolgozva teremtette meg az LPAD (Learning Propensity Assessment Device) dinamikus 
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mérés alapjait.  Az MLE és a SCM a fluid intelligenciával foglalkoznak, és arra a szemléletre 

épülnek, hogy könnyebb egy kognitív struktúrát úgy fejleszteni, ha meghatározzuk azok 

építőelemeit, és meglátjuk, hogy a tökéletlen struktúra mögött milyen kognitív diszfunkciók 

állnak (Feuerstein 1997). Feuerstein az aktív beavatkozást mediálásnak nevezi, a jelen 

értekezés a facilitálás, illetve a támogatás terminusokat alkalmazza a mérés során végzett 

intervencióra. Az atipikus nyelvfejlődés megsegítésére dolgozták ki a mediált tanulási 

tapasztalat egy sajátos formáját, a közvetített szolilokviát (Feuerstein és mtsai. 2010). 

Bohács (2010) a dinamikus értékelésre épülő teszteket a következőképpen csoportosítja: 

 

 

 

2.ábra 

A dinamikus értékelések típusai (Bohács után, 2010, 314.) 

 

A 2. ábra mutatja, hogy a dinamikus mérések alapvetően két irányban fejlődnek. Az 

egyik irány a statikus, standardizált tesztekkel kívánja felvenni a versenyt, alternatívát 

kínálva a kognitív képességek méréséhez. A másik irány azonban úgy véli, hogy a dinamikus 

mérések alapvető tulajdonsága a formatív értékelés, ami pedig inkább kapcsolódik a 

tantervekhez, a tantárgyi értékeléshez. 

A dinamikus mérések felépítésére alapvetően az jellemző, hogy a statikus vizsgálatok 

egyetlen szakasza helyett – ami az adott fejlődési szint beazonosítása, és annak jelölése – 

dinamikus mérés

tartalomfüggetlen, 
kognitív 

képességeket mérő

standardizált,

kvantitatív

nem standardizált, 
kvalitatív

tantervalapú
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még további szakaszok vannak beépítve. Ezek a „tanítási szakaszok”, amely során a vizsgáló 

személy a közvetített tanulási tapasztalat által a vizsgált személynek segít kifejleszteni 

azokat a stratégiákat, amelyek szükségesek a feladatmegoldáshoz, valamint a gyermek 

reakcióiból következtet a kognitív módosíthatóságra. A tanítási szakasz után pedig a 

vizsgálatvezető összehasonlítja a gyermek utolsó válaszát az önálló (első) válaszadással. 

A dinamikus és a statikus mérések közötti fő különbségeket mutatja a 4. táblázat, Peňa 

(2014) összegzésében: 

 

 

4. Táblázat. A statikus és a dinamikus teszt összehasonlítása 

 statikus dinamikus 

a vizsgált személy passzív aktív 

a vizsgáló személy megfigyeli a 

problémamegoldást 

részt vesz a 

problémamegoldásban 

a vizsgálat / mérés célja a deficitek beazonosítása a módosíthatóság leírása 

a teszt / mérés típusa standardizált fluid, érzékeny 

  

 Bár a kognitív terápiák sikeresen alkalmazzák a közvetítés módszerét a nyelvi 

fejlesztéshez, a gyermeknyelvi vizsgálatok közül nagyon kevés esetben élnek a facilitálás 

lehetőségével. Pedig a nyelvi területek dinamikus mérésének többféle pozitív hatásáról is 

beszámolnak azok alkalmazói. Cunningham és Carroll (2014) elsők között említik a 

különböző nyelvfejlődési problémákkal küzdő gyermek mentesítését a folytonos 

kudarcélménytől. Továbbá ők is fontosnak tartják annak megállapítását, hogy a gyermek 

hogyan reagál az intervencióra. Ezek mellett pszichometriai előnyökről is beszámolnak, 

mivel a többszintű pontozás csökkenti a plafoneffektust (Cunningham és Carroll 2011). Peňa 

(2014) amellett érvel, hogy a nyelvfejlődés dinamikus vizsgálata során diagnosztikai 

segítséget kapunk meghatározni a probléma valódi okát. Továbbá, – különösen többnyelvű, 

multikulturális közegben – fontos feladata a vizsgálatnak, hogy rámutasson a nyelvi zavar 

és nyelvi különbözőség okozta téves nyelvhasználat közti eltérést. Nem utolsó sorban 

Feuerstein (1996) arra hívta fel a figyelmet a dinamikus mérés és a mediált tanulási 

tapasztalat kapcsán, hogy a kulturális nélkülözés lecsökkenti az egyén plaszticitását és 

rugalmasságát, amelynek eredményeképp nehezebben fog tanulni. Éppen ezért, a 

kulturálisan deprivált személyeknek a közvetítés speciális formáira és szintjére van 
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szükségük. A XXI. században, az Y és a Z generáció számára az internet egy új kultúrát 

kínál, ugyanakkor csökkenti az élő, személyes kommunikáció által közvetített kultúra 

lehetőségeit,  

A fonológiai tudatosság méréséhez a XXI. században kezdték el alkalmazni a dinamikus 

mérést. Bridge és Catts (2010) a 4-6 éves gyermekek számára dolgozott ki két szubtesztből 

álló szűrőtesztet, diszlexia-prevenció céljából. A teszt dinamikus protokollja pontosan 

meghatározza a facilitálás formáját a standardizált mérés érdekében. Bridges, Catts és Diane 

(2011) megerősítették Multer és mtsai (2004) véleményét, miszerint a dinamikus módon 

felvett fonológiai tudatosság tesztek jobb előjelzői a későbbi olvasási sikerességnek, mint a 

statikus tesztek. Cunningham és Carroll dinamikus mérése egy újabb területet is vizsgált 

dinamikusan, a fonémaszegmentálást (2011). 2014-ben ők is a fonématörlést vizsgálták. 

 

 

3. Az írott nyelv és a fonológiai tudatosság kapcsolata 

 

A szakemberek megegyeznek abban, hogy korunkban az olvasás- és íráskészséget sokkal 

magasabb szinten kell művelni ahhoz, hogy valaki a saját tudását növelni tudja. Angolszász 

szerzők használják a „kritikus írásbeliség” fogalmát, amely magába foglalja az írott nyelvről 

szerzett ismereteket, mint például az olvasás és az írás irányát, (balról jobbra, fentről lefelé 

olvasunk), vagy a dekódolást, amelynek egyik fő eleme a fonématudatosság. Továbbá a 

kritikus írásbeliség része a szókincs, a narratívák és az ismeretterjesztő szövegek megértése 

és ezek megkülönböztetése, valamint maga az olvasás és írás kivitelezése. A kritikus 

írásbeliség mindent átfogó eleme az egyes részek közti kapcsolatok meglátása és 

megalkotása (Graves és mtsai. 1998). 

 Bruinsma (2003) szerint az írástudás elsajátítása egy fejlődési folyamat. Ott 

kezdődik, amikor a gyermek rájön arra, hogy az írásnak jelentése van. Az angolszász 

világban az írástudás megszerzését nem tartják meg az iskoláskor számára. Elfogadható 

magyarázat, hogy egy mély ortográfiájú nyelv íráselsajátításának más dinamikája van, mint 

egy transzparens nyelvnek. Mindamellett országonként eltérő módon tekintenek az 

óvodáskorra, az óvodai nevelés, oktatás feladataira. Egy adott ország kultúrája, 

oktatáspolitikája is ily módon hatást gyakorol a gyermekek fonológiai tudatosságának 

fejlődésére. 
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 Habár a jelen értekezés az értő olvasás tárgyalására és kutatására nem tér ki, de az 

olvasás meghatározásánál mindenképp figyelembe kell venni, hogy az olvasás célja az 

olvasottak megértése. Az értő olvassában makro- és mikrofolyamatok működnek, amelyeket 

Józsa és Steklács (2009) értelmezésében úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a makrofolyamatok 

a szöveg összefoglalását és a szerkezetét érintik, míg a mikrofolyamatok a szavak és a 

mondatok jelentését, és azok csoportosítását. 

A fonológiai tudatosság és az olvasás kapcsolata igen összetett. A fonológiai 

tudatosság – a lexikai előhívással és a munkamemóriában történő fonológiai kódolással 

együtt – meghatározó az olvasástanulás során, alfabetikus és nem alfabetikus nyelvek 

esetében egyaránt (Troia 2004). A nem alfabetikus nyelvek esetében kínai és japán kutatások 

mutatták ki a rímtudatosság (Ho és mtsai. 1998), a szótagkezdet–rím szegmentálása (Ho és 

Bryant 1997) és a szótagmanipuláció (Kobayashi és mtsai. 2003) kapcsolatát az olvasással. 

Az alfabetikus nyelvek esetében különbséget kell tenni a sekély és mély ortográfiájú nyelvek 

között. A fonológiai tudatosság olvasásban betöltött szerepére ugyanis – a kutatások szerint 

–hatással van az adott nyelv ortográfiai mélysége is.  

 

 

3.1.  A fonológiai feldolgozás és az ortográfiai mélység 

 

A fonológiai feldolgozás és az olvasás kapcsolatát már a múlt század második 

felében kutatták – elsősorban mély ortográfiájú nyelvek esetében, amely különböző olvasási 

modelleket megalkotását eredményezte. Ezekről az olvasási modellekről részletesen ír 

például Csépe (2006, 2008) és Gósy (2005a). Az álszavak olvasásának eredménye szerint a 

spanyol, német, olasz, görög és török olvasni tanuló gyermekek jobban teljesítettek angol 

kortársaiknál mind pontosság, mind tempó tekintetében (Troia 2004). Ez az eredmény arra 

engedte következtetni a kutatókat, hogy azon nyelvek esetében, ahol a graféma–fonéma 

megfeleltetés egyértelmű, ott a fonológiai feldolgozásnak nagyobb szerep jut az írott szó 

fonológiai szerkezetéhez történő hozzáférés tekintetében, ahogy azt Frost és Katz (1992) az 

ortográfiai mélység hipotézisben kifejtette.  

Frost és Katz (1992) arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen a hálózat 

struktúrája, valamint a fonológia, a morfológia és az ortográfia kapcsolata. Például, milyen 

hatást gyakorolnak a szófelismerésre a vizuális-ortográfiai és a fonológiai reprezentációk, 

vagy milyen tényezők befolyásolják a szófelismerés módját, továbbá ezek a tényezők 

hogyan érvényesülnek a különböző mélységű ortográfiájú nyelvekben. Az ortográfiai 
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mélység hipotézisük erős megfogalmazása szerint a következetes graféma–fonéma 

megfeleltetés esetén nincs ortográfiai bemeneti lexikon. Erre csak a mély ortográfiájú 

írásrendszerek esetén van szükség, ahol a bemeneti, vizuális alapú lexikonból lehet elérni a 

kimeneti fonológiai lexikont. Azonban azt is kifejtik, hogy az alfabetikus ortográfiák is 

alkalmaznak fonológiai utat, valamint az ortográfiai mélység hipotézis nem zárja ki annak 

lehetőségét sem, hogy az alapvetően fonológiai elérési módot használó nyelvek esetében is 

a gyakran olvasott szavakat vizuális-ortografikus módon dekódolja az olvasó. Két fő 

tényező, amely hatást gyakorol az elérési módra, a szó gyakorisága (mennyire gyakori egy 

adott szó az írott nyelvben), valamint a lexikon elérésének könnyedsége (például a sekély 

ortográfiájú nyelvek esetén könnyen hozzá lehet férni a szó fonológiájához). Továbbá nem 

elhanyagolható tényező az olvasó gyakorlottsága sem, mivel egy sekély ortográfiájú nyelv 

esetén is a gyakorlott olvasó fogja leginkább alkalmazni a vizuális-ortografikus dekódolási 

módot. Ez a megállapítás azonban igaz mind a sekély, mind a mély ortográfiájú nyelvekre. 

Angolszász országokban is a fonológiai út és az ortográfiai út is jelen van az olvasástanítás 

módszertanában. Felső tagozaton viszont már egyértelműen az ortográfiai feldolgozás kap 

nagyobb szerepet a fonológiai feldolgozással szemben (Holland és társai 2004).  

A magyar, mint sekély ortográfiájú nyelv esetében az olvasás módja szintén kétféle 

lehet, és az olvasástanulás egyes szakaszaiban eltérő jelentőségű. Az olvasástanulás korai 

szakaszában, azaz a fonológiai, vagy alfabetizáló szakaszban a szó betűihez rendelt 

megfelelő hangokat összekötve (blending) teszik lehetővé az olvasó számára az adott szó 

mentális aktiválását, majd annak szemantikájához való hozzáférést. A fonológiai dekódolás 

a graféma–fonéma megfeleltetés szabályai szerint történik. Az olvasás későbbi szakaszában 

már automatizálódik ez a folyamat, és többnyire a szó vizuális képe is elég a szemantikai 

hozzáféréshez (Gósy 2005). Habár a gyakorló olvasó már nem, vagy csak kis mértékben 

veszi igénybe a fonológiai utat, az írás során mindig megmarad a fonológiai tudatosság 

kiemelt szerepe. Csépe (2006) felhívja a figyelmet arra, hogy a felnőtt olvasási modelleket 

nem szabad az olvasástanulásra alkalmazni, hiszen a gyakorlott felnőtt olvasó esetében már 

egy kész rendszer működik, szemben az olvasni tanuló gyermek idegrendszeri működésével. 

Csépe (2006), a kognitív idegtudomány adatai alapján olyan olvasási modellt mutat be, 

amely integrálja Pugh és mtsai. (2000), Temple és mtsai. (2003), Démonet és mtsai. (2004), 

Shaywitz és Shaywitz (2005) valamint Hillis és mtsai. (2005) modelljeit, valamint 

figyelembe veszi az olvasási utak kezdeti – kötelező jellegű – és a későbbi, gyakorlott – 

opcionális – szakaszát.  Ezek alapján a kérgi olvasórendszer két nagy feldolgozókörre 

osztható: 
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1. Anterior kérgi rendszer: 

a) Inferior frontális komponens 

b) Frontotemporális komponens 

  

 

2. Poszterior kérgi rendszer  

a) Parietális komponens (dorzális lánc) 

b) Okcipitális komponens (ventrális lánc) Csépe (2005, 59.). 

 

 

 

 

3.2. Az írott nyelv és a fonológiai tudatosság kapcsolata tipikus 

fejlődésmenet esetén 

 

A fonológiai tudatosság fejlődése szerint a szótagszint érik be a legkorábban, ami arra enged 

következtetni, hogy a szavak elsődlegesen szótagszintű mentális reprezentációval 

rendelkeznek (Sussman 1984). Az olvasástanulás során azonban átszerveződik a mentális 

lexikon, és a szavak szótagszintű reprezentációja mellett megjelenik a fonéma-alapú 

reprezentáció is. Az olvasástanulás időszakában egyéb nyelvi folyamatok is átszerveződnek, 

mint például a beszédészlelés. Az óvodáskor végére már nagyjából függetlenül működő 

észlelési területek újból szoros korrelációt mutatnak a magyar nyelvű gyermekeknél (Gósy–

Horváth 2006). 

Goswami (2003) három csoportra osztja a nyelveket az olvasás előtti kor 

szótagszintű fonológiai tulajdonságaik alapján. Az első típus esetén – mint például az olasz 

nyelvben – főként CV szótagok fordulnak elő, ami azt jelenti, hogy az olvasás előtti 

szótagszerkezeti reprezentáció (szótagkezdet és rím) tulajdonképpen megegyezik a fonéma 

szintű reprezentációval (pl. Ca–sa). Éppen ezért, ha egy diszlexiás tanulónak a szótagszintű 

reprezentáció nem is alakult ki megfelelően az olvasás tanulása előtt, akkor is képes 

viszonylag könnyen megtanulni olvasni. A második típusba tartoznak az olyan nyelvek, mint 

például a magyar és a német, ahol – annak ellenére, hogy következetes ortográfiájú nyelvek, 

a szótagkezdet és a rím nem minden esetben alkot fonémareprezentációt is. Előfordulnak 

ugyanis kódára végződő szótagok (macskák, Haus). A szótag szerkezetének pontatlan agyi 

reprezentációja nehezíti az olvasási készség elsajátítását. Magyar gyermekek esetében is 

gyakran csak az iskolában, a helytelen elválasztásoknál derül fény a szótag pontatlan 

reprezentációjára. A harmadik csoportba a mély ortográfiájú komplex szótagokkal 

rendelkező nyelvek tartoznak, amilyen az angol. Az ilyen nyelvek írásbeliségének 
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elsajátításához nagyon jól működő szótag-reprezentáció szükséges, hogy mintákat találjon 

az írott nyelvben, ami könnyíti az olvasástanulást (light–night). Goswami szótag–

reprezentációs elmélete ezáltal magyarázatot kínál arra is, hogy a fonématudatosság miért 

éri el a plafont már az olvasástanulás második évében a sekély ortográfiájú nyelveknél, és 

miért húzódik el a fonématudatosság kialakulása a mély ortográfiájú nyelvek esetében. 

Goswami magyarázata szerint mély ortográfiájú nyelvek esetében csak kis mértékben tud az 

idegrendszer az olvasás előtti életszakaszban kialakult reprezentációkra támaszkodni.  

A kutatók körében sokáig kérdés volt, hogy a fonológiai érés valóban az olvasás 

következménye, vagy az általános kognitív érés velejárója. Wagner és munkatársai kutatása 

(1987, 1994) több esetben igazolták, hogy a fonológiai képességek az általános kognitív 

képességektől elkülönülten fejlődnek. Más kutatók az olvasás elsajátításának képességét az 

általános kognitív érésnek – és főként a procedurális és deklaratív memória fejlődésének 

tulajdonítják (Ullman 2004). 

A másik kérdés a fonológiai tudatosság és az olvasástanulás közötti ok-okozati 

viszony volt. Az angolszász kutatások már a múlt század 70-es, 80-as éveiben a fonológiai 

tudatosságot nevezték meg az olvasástanulás egyik legfontosabb tényezőjének (Chafouleas 

és mtsai. 1997).  Egyes kutatók a fonológiai tudatosságot az olvasás előfeltételének látták 

(Mann–Stoel-Gammon 1995). A 80-as években azonban arra mutattak rá, hogy a 

fonématudatosság az olvasástanulás során fejlődik, azaz a fonológiai tudatosság nem 

előfeltétele, hanem következménye az olvasásnak. Végül a kutatók arra a konszenzusra 

jutottak, hogy a fonológiai tudatosság egyes területeinek érettsége előfeltétel a sikeres 

olvasástanuláshoz, miközben a fonématudatosság, mint a fonológiai tudatosság magasabb 

szintje, valóban az olvasástanulás során érik be teljesen (Loisou–Stuart 2003).  

A fonológiai tudatosság vizsgálatának kezdeti időszakában angol anyanyelvű 

gyermekek esetében Bradley és Bryant (1983) azt találták, hogy az óvodáskorú (4–5 éves) 

gyermekek fonológiai tudatossága a rímtalálás és a szótagkezdet/rím feladatok esetében 

korrelációt mutat a 7–8 évesek olvasási és a 8–9 évesek helyesírási (betűzési) 

teljesítményével. Bryant és munkatársai (1990) egy longitudinális kutatás során a 3 éves 

kisgyermekek rím- és alliterációfelismerő képessége és a 6 éves kori olvasás szintje között 

találtak korrelációt. 3 éves korban 62%–65%-ban teljesítették a rím, illetve alliterációs 

feladatokat. Megjegyzendő, hogy kutatásuk során képek segítségével vizsgálták ezeknek a 

területeknek a működését. Kisgyermekek vizsgálatánál felmerül a kérdés, hogy a képek 

vizuális tartalma mennyire vonja el a figyelmüket a szavak formai jellemzőiről. Azonban 

további szerzők is megerősítik a kisgyermekkori fonológiaszintű (rím- és szótag-) tudatosság 
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és az olvasás kapcsolatát. Chard és Dickson (1999) kutatása is azt erősítette meg, hogy a 

fonológiaiszintű működés jelzi előre az olvasástanulás sikerességét. A területek fejlesztése 

hatással volt a későbbi olvasási teljesítményre.  

Karmeenui és Simmons (1990) viszont a fonémikus analizáló készség és a dekódolás 

mögöttes képességei között elsőnek a fonématudatosságot nevezi meg. Lewkowiczot idézve 

(1980) a hangszegmentálást és a hangok összefűzését (blending) tartja a dekódolást 

közvetlenül befolyásoló tényezőnek.  

Swanson és munkatársai (2003) úgy vélik, hogy a fonológiai tudatosságnak az 

indokoltnál nagyobb szerepet tulajdonítottak a korábbi kutatások. Több kutatás mintáit 

egybevetve azt találták, hogy a fonológiai tudatosság csak mérsékelten korrelál az olvasási 

szinttel. Megjegyzik, hogy a fonológiai tudatosságot Torgesen és Mathes (2000) 

meghatározása szerint értelmezték, és leginkább a fonémaszint működését elemezték. 

Eszerint a fonológiai tudatosság mérése során a beszédhangok összefűzését (blending), a 

fonématörlést, a fonémaszegmentálást és a fonémarestaurációt elemezték. Ez azt jelenti, 

hogy kutatási eredményük nem mond ellent azoknak a kutatásoknak, amelyek a fonológiai 

tudatosság korábban kialakuló, félig spontán működésének a fontosságát, azaz a 

rímtudatosságot és a szótagtudatosságot hangsúlyozzák. 

Az angol nyelvterületen végzett kutatások mellett számos más nyelven is vizsgálták 

az olvasás és a fonológiai tudatosság kapcsolatát. Plaza (2001) francia anyanyelvű 

gyermekek esetében mutatta ki a fonológiai tudatosság és az olvasástanulás sikeressége közti 

kapcsolatot. Szótag-manipulációs, rímfelismeréses és fonémaizolációs feladatok közül a 

szótag-manipulációs feladat jelezte minden esetben az olvasás sikerességét. Második 

legbiztosabb jelző a rímfelismerés volt. Az első hang megnevezése (fonémaizoláció) nem 

jelezte előre az olvasás sikerességét, de – amint azt Plaza megjegyzi – azok a gyerekek, 

akiknek gyenge volt a fonémaizolációs képességük, jó munkamemóriával és metanyelvi 

képességekkel rendelkeztek, ami segíthette őket kompenzációs stratégiák alkalmazásában. 

Plaza kutatása megerősíti a fonológiai tudatosság korai területeinek univerzális fontosságát. 

Német nyelvterületen először Günther (1986) vizsgálta a fonológiai tudatosságot, 

majd később a Bielefeld Egyetem kutatói dolgoztak ki prediktív szűrővizsgálatot, és 

végeztek hatástanulmányt (Marx és mtsai, 1993). A Bielefeld szűrővizsgálat rímfelismerést 

és szótagszegmentációt vizsgál s fonológiai szinten, valamint alliterációt és fonémaszintézist 

fonémaszinten. Schneider és munkatársai (2000) a rímkeresés, a rímpárok és a 

szótagszegmentálás területeit találták az olvasástanulás eredményességével korreláló 



42 

 

területeknek. Holland nyelvterületen szintén a rímtudatosságot találták az olvasási szintet 

előjelző faktornak (DeJong–van der Leij 2003). 

Az utóbbi évek több nyelvet érintő, szimultán kutatásai is arra mutattak rá, hogy a 

fonológiai tudatosság nyelvtől függetlenül ugyanolyan fontos szerepet tölt be az 

olvasástanulásban, és univerzálisan jelzi az olvasás problémáját. Caravolas és munkatársai 

(2012) angol, spanyol cseh és szlovák első osztályos gyermekeknél mutatták ki, hogy az 

olvasástanulás megkezdése előtti fonématudatosság szintje jól jelzi előre az olvasástanulás 

sikerességét – akárcsak a gyors megnevezés és a graféma–fonéma megfeleltetés. 

A nemzetközi kutatásokba a magyar szakemberek is több esetben bekapcsolódtak, 

adatokat szolgáltatva ezáltal egy ortográfiailag sekély nyelvvel kapcsolatban. Ziegler és 

munkatársai (2010) közös kutatásában pontosan a transzparens nyelvek esetében jelentkezett 

a plafonhatás. Plafonhatásról abban az értelemben beszélünk a fonológiai tudatosság 

vizsgálatakor, ha a vizsgált változót már nem tudjuk mérni. A tesztre vonatkoztatva azt is 

jelenti a plafonhatás, hogy az adott szubtesztnek nincs jelzőértéke, mivel a gyermekek nagy 

része hibátlanul oldja meg a feladatokat. A padlóhatás pedig még nem képesek a gyermekek 

megoldani egy adott szubtesztet. Zieglerék öt különböző transzparenciájú európai nyelven 

vizsgálták az olvasási és helyesírási teljesítmény kapcsolatát öt különböző területtel – a 

fonológiai tudatossággal, a gyors megnevezéssel, a munkamemóriával, a szókinccsel és a 

nonverbális intelligenciával – második osztályos tanulóknál. Kutatási eredményük szerint, 

bár mindegyik nyelven a fonématudatosság a legfontosabb tényezője az olvasási 

teljesítménynek, a transzparens nyelveknél szerepe mérsékeltebb. Ezért egy bizonyos 

olvasási jártasság után már nem mutat olyan indikátorhatást nehezen olvasó és diszlexiás 

gyermekek esetén, mint a mélyebb ortográfiájú nyelvek esetén. A pontosság tekintetében a 

transzparens nyelvek esetében a második osztályban már plafonhatást mutattak a 

fonématudatossági feladatok, a mélyebb ortográfiájú nyelvek esetén a pontosság csak 80% 

körül jár. Az olvasási tempó és a fluencia azonban még évekig fejlődik a transzparens 

nyelvek esetében is. Hasonló eredményre jutott Vaessen és munkatársai (2010) három, 

különböző ortográfiai mélységű nyelv tanulmányozásakor. Holland, magyar és portugál alsó 

tagozatos (1. – 4. osztály) tanulók kognitív működését vizsgálták a fonématudatosság, 

graféma–fonéma megfeleltetés és gyors megnevezés terén. Habár a fonématudatosság 

mindvégig szignifikánsan korrelált, a fluens olvasásban betöltött szerepe egyre csökkent, 

míg a gyors megnevezésé nőtt. Továbbra is fennáll az a kérdés, hogy a fonológiai tudatosság 

egyéb területei (pl. rímkeresés) meddig mutatnak korrelációt az olvasási teljesítménnyel. A 
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fonématudatosság szintjén is kérdés, hogy milyen típusú műveletek maradnak indikátorok 

az olvasási nehézség és a diszlexia fennállása esetén még a transzparens nyelveknél is.  

Több magyar kutatás is azt igazolta, hogy a fonémaszintű fonológiai tudatosság az 

olvasás hatására indul ugrásszerű fejlődésnek, míg a szótagszintű műveletek az iskolás korra 

már teljesen jól működnek (Damó 1999). Ezzel a kutatással egyrészt igazolták, hogy a 

fonématudatosság nem előfeltétele az olvasástanulásnak, másfelől arra mutattak rá, hogy a 

spontán szegmentálás egysége, azaz a mentális reprezentáció egysége a szótag és nem a 

fonéma. Jordanidisz (2009a.) előtanulmánya is igazolta, hogy a fonémaszint az olvasás során 

érik be, ugyanakkor a fonológiai tudatosság több területének érettségi szintje előjelzi az 

olvasástanulás sikerességét. A. Jászó (2006) a szóbontást és a szóépítést, azaz a szóanalízist 

és a szintézist tartja a legfontosabb olvasást előkészíti nyelvi tudatossági feladatnak. 

 Magyar óvodáskorú gyermekek fonológiai tudatosságának fejlesztése is 

bizonyítottan pozitív hatást gyakorol az olvasástanulásra (Lőrik–K. Jancsó 2009). 

Kísérletükben nagycsoportos óvodások fonológiai tudatosságát tesztelték saját fejlesztésű 

tesztanyaggal, amely kitért a fonológiai és a fonématerületekre is. Azután a gyermekek egy 

része heti háromszor 20–25-percben direkt módon fonológiai tudatosság fejlesztésben 

részesült (fejlesztő csoport), míg a gyermekek másik csoportja (kontroll csoport) nem kapott 

ilyen jellegű fejlesztést. A második mérés a féléves fejlesztés után történt, majd a harmadik 

iskolás korban, az olvasástanulás megkezdése után. Az olvasás szintjét kétszer mérték az 

első osztály során. A kísérlet eredménye egyértelműen bizonyítja, hogy (1) a nagycsoportos 

korú gyermekek fonológiai tudatossága jól fejleszthető, és (2) pozitív hatást gyakorol az 

olvasástanulásra. Megjegyzendő, hogy a fejlesztés hét feladattípusa közül csupán egy, a 

rímkeresés volt tisztán auditív feladat, a többi területet a vizuális csatorna bevonásával 

fejlesztették. A szubtesztek között is voltak vegyes modalitású feladatok. A szakirodalom 

nem foglal egységesen állást a fejlesztés modalitását illetően. Gough (1996) álláspontja 

szerint a transzparens nyelvek esetében megengedhető, hogy a fonématudatosság 

fejlesztéséhez bevonják a vizuális csatornát is. Azonban a mély ortográfiával rendelkező 

nyelveknél – például az angol nyelv esetében – először tisztán az auditív csatornára kellene 

hagyatkozni a fonématudatosság fejlesztésénél az iskola-előkészítő csoportokban. A 

beszédhang-betű megfeleltetést akkor kellene csak bevezetni, amikor már a gyermekek 

rendelkeznek bizonyos szintű fonématudatossággal.    

A kutatásoknak nagy hatása volt az oktatási segédanyagok kidolgozására az 

angolszász országokban. Az Egyesület Államokban az oktatási anyagokkal foglalkozó 

kiadók ma már elárasztják a piacot nemcsak olvasást gyakorló könyvekkel, hanem 
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fonématudatosságot fejlesztő feladatokkal is. Bruinsma (2003) említést tesz egy 82, olvasást 

segítő segédanyagot tartalmazó katalógusról, amelyből 22 a fonématudatosság fejlesztésével 

foglalkozik. Ausztráliában is az olvasást előkészítő szakaszban, 20 órában fejlesztik a 

tanulók fonológiai tudatosságát kiscsoportos formában, napi 10–15 percben. Továbbá, külön 

programmal rendelkeznek a diszlexia-veszélyeztetett gyermekek számára (Konza 2011).  

Habár a kutatások alátámasztják a fonológiai tudatosság óvodáskori fejlesztésének a 

fontosságát a magyar nyelvre vonatkozóan is, ez a tudományos szemlélet csak korlátozott 

módon jelenik meg a hazai gyakorlatban. Míg az olvasástanulás bevezetésének jól 

kidolgozott nyelvi tudatosságot fejlesztő programjai vannak, az óvodai nevelés nem elég 

tudatos a nyelvi fejlesztésnek ezen a területén. Ennek oka lehet a pedagógusképzés és a 

tudományos eredmények közti rés, de a hétköznapi elméletek és a tudományos elméletek 

közti különbség is (M. Nádasi 2002). Ezek közé a hétköznapi elméletek közé sorolható a 

megszokott oktatási módszer, vagy a szülők elvárásai. Mindemellett, a magas szintű óvodai 

zenei fejlesztés kétségkívül elősegíti a rím-, a ritmus- és a szótagtudatosság fejlődését. A 

tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ez a típusú fejlesztés a tipikus fejlődésmenet esetén 

elégséges csupán. Kifejezetten fonématudatosságot fejlesztő feladatokkal a gyermekek az 

első osztályban találkoznak. Az óvodás korban a gyermekek fejlődése azonban igen nagy 

eltéréseket mutat, éppen ezért a jelenlegi gyakorlatnál árnyaltabb, egyénre szabott 

fejlesztésre lenne szükség. Ez különösképpen igaz a korai olvasók és a nyelvi fejlődésben 

elmaradók tekintetében. A magyar óvodapedagógia történelmében már a II. világháború 

előtt bevált a Montessori módszer, amely jó gyakorlatot szolgáltatott a fonématudatosság 

fejlesztéséhez is. Maria Montessori elmélete és gyakorlata szerint az óvodáskorú gyermekek 

szívesen alkotnak szavakat a taktilisan jól érzékelhető betűkből (Montessori 1950/1995). Ez 

az olvasás-előkészítő gyakorlat a fonématudatosság vizuálisan és taktilisan megtámogatott 

fejlesztése, amelyet a gyermekek játéktevékenységnek tekintettek.  

 

 

3.3. Olvasástanítási módszerek és a fonológiai tudatosság fejlesztése 

 

 

Az 1990-es évektől kezdődően egyre több kutatás témája az olvasástanítás módszere és az 

olvasástanulás sikerességének a kapcsolata. Ezek a kutatások egyértelműen bizonyítják, 

hogy a megfelelő olvasástanítási módszer a legjobb megelőzője az olvasási nehézségek 

kialakulásának (Moats 2000). A magyar olvasástanítási módszereket több hazai kiadvány is 
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bemutatja, értékeli, beleértve az internetes médiát is (Adamikné Jászó 2001, Kazal 2014). A 

globális/szóképes olvasástanítás, a ’top-down’ (fentről lefelé) megközelítés sok gyermek 

esetében káros olvasástanítási módszernek bizonyult. Magyarországon több alkalommal is 

bevezették, de a közoktatásban egyértelműen kudarcot vallott (Csabai 1999, Adamikné 

Jászó 2001). Sajnálatos módon, Ziegler és Goswami (2006) cikkükben, melyben az adott 

nyelvhez igazodó olvasástanítás fontosságára hívják fel a figyelmet, a magyar olvasástanítás 

korai szakaszához pontosan a szóképes olvasást említik (hivatkozás nélkül). Marton-

Dévényi és munkatársai (1999) pedig rámutattak arra, hogy jóval több olyan gyermek 

küzdött olvasási nehézséggel, akik a globális módszerrel tanultak olvasni, mint olyanok, akik 

valamelyik elemző – hangoztató módszerrel. A módszer bevezetése előtt érdemes lett volna 

azokat az 1970-es, 1980-as évek amerikai kutatási eredményeit is figyelembe venni, 

amelyekre Karmeenui és Simmons (1990) is hivatkoznak (Williams 1979, Chall 1989, 

Lesgold–Resnick 1982). Ők a ’bottom up’, azaz a lentről felfelé történő, dekódolásra 

építkező olvasástanítási módszer mellett érvelnek még az angol nyelv esetében is. 

Megjegyzi, hogy a graféma–fonéma egyeztetéssel a tanulók olyan szavakat is ki tudnak 

olvasni, amelyekkel korábban még nem találkoztak, és csak miután a tanulók elsajátították 

a betű–hang megfeleltetési szabályokat, lehet más, kiegészítő módszereket alkalmazni az 

ortográfiai értelemben rendhagyó szavakhoz.  

A magyar olvasástanítás történelme során azonban jó gyakorlatokkal is 

találkozhatunk. A Tomcsányiné Czukrász Róza nevéhez fűződő fonomimikai jelek 

alkalmazása segítette a hangok szótagokká való összefűzését (Nagy 1910, idézi A. Jászó 

1996). Ennél a módszernél a kézjelek vizuális, kinesztetikus megerősítést nyújtottak (Gósy 

2005b). A vidéki iskolákban általánosan alkalmazták a fonomimikai ábécét az olvasás- és 

írástanítás során. Sajnos, ez a módszer mára már kikerült a pedagógusképzésből, és csak a 

fejlesztés terén találkozhatunk vele. 

 A jó gyakorlatoknál maradva meg kell említeni Meixner Ildikó munkásságát, akinek 

elméletét nem csupán a fejlesztő pedagógiában a diszlexiás gyermekek fejlesztése esetén, 

hanem több későbbi, elemző-hangoztató olvasástanítási módszernél is figyelembe vették 

(Meixner 1995, A. Jászó 2006). 

Ma már a képalkotó eljárásokkal egyértelműen ki tudják mutatni az egyes 

olvasástanulási módszerek hatásmechanizmusát. Egy magyar EKP (eseményhez kötött agyi 

potenciál) vizsgálati eredmény azt is kimutatta, hogy az olvasástanulás módszere 

befolyásolja a fonématudatosság fejlődését. Az eltérési negativitásban (EN) történő változás 
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ugyanis az elemző-hangoztató módszerrel történő olvasástanulás esetén mutatott a 

fonématudatosság területén minőségi változást (Csépe 2007).  

 Magyar anyanyelvű első és második osztályos gyermekek körében végzett 

előtanulmány eredménye szerint a fonológiai tudatosság fonémaszintjének mindegyik 

területe szignifikánsan fejlődött az olvasástanulás egy éve alatt egy olyan osztályban, ahol 

elemző-hangoztató módszerrel tanultak a gyermekek olvasni. Továbbá, az első osztályos, év 

eleji fonológiai tudatosság fonémaszintjének mindegyik területe szignifikánsan korrelált az 

év végi olvasásteljesítménnyel (Jordanidisz 2009a).  

  Szintén sokat vitatott kérdés az olvasástanulás megkezdésének a kora. Itzkoff (1996) 

az Amerikai Egyesült Államokban végzett olvasástanítással kapcsolatos kutatásában már 

hároméves korra teszi a korai olvasók első próbálkozásait, amikor már a gyermek betűz. 

Ennek velejárója a fonématudatosság korai fejlődése is, amelynek következtében ezek a 

gyermekek képesek megnevezni a három fonémából álló szavak középső hangját is. Ez a 

képesség azonban tipikusan később alakul ki. Itzkopf (1996) írásában közli, hogy az 

Egyesült Államokban az 1920-as években végzett kutatások azt mutatták ki, hogy a 

gyermekek átlagosan hat és fél éves korukban válnak éretté arra, hogy megtanuljanak olvasni 

és írni. Ezzel szemben – politikai és egyéb nyomásra – egyre lejjebb vitték a kötelező 

beiskolázás és az olvasástanulás korát. A tipikus amerikai és angol óvodáskorú gyermek már 

négy évesen ismerkedik a betűk formájával, öt évesen megtanulja a betűk neveit, hat évesen 

segítséggel, fonológiai úton, betűzve olvas, hét évesen már képes vizuális úton olvasni 

szavakat, hogy egyből hozzáférjen a jelentésükhöz, és nyolc évesen gyorsan, folyékonyan, 

értő módon olvas.  

Magyarországon a kötelező olvasástanulás korát illetően kedvezőbb a helyzet. 

Magyarországon, csakúgy, mint számos európai országban, a 3–5 éves gyermekek 

iskolajellegű oktatása nem engedélyezett (Marx és mtsai. 1993). Mivel ezek az óvodások 

nem kapnak a betűkkel kapcsolatos tervezett, szisztematikus oktatást, a fonématudatosságuk 

is másképp fejlődik, mint angol anyanyelvű kortársaiké. Az óvoda játékorientáltsága 

azonban nem zárja ki a fonológiai tudatosság céltudatos fejlesztésének lehetőségét, amint 

arra Lőrik–K. Jancsó (2009) kísérlete is rámutatott. 

 

 

3.4. A kétnyelvűség hatása a fonológiai tudatosságra és az 

olvasáselsajátításra 
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A fonológiai tudatosság működése az adott nyelveken nagymértékben függ a két-, vagy 

többnyelvűség mértékétől. A korai, azaz szimultán kétnyelvűség esetén a kevert nyelvi input 

ellenére is bekövetkezik a két nyelv szétválasztása azok intonációs, fonotaktikai és 

grammatikai jellemzői alapján (Reszegi 2014). A szétválás ellenére is fennmarad a szoros 

kapcsolat a két nyelv elemei között a mentális reprezentációban. Tingley és társai (2004) 

kutatási eredménye megegyezik a saját kutatási eredményekkel, azaz a fonémaszint, 

valamint a szótagkezdet- és rímfeladatok esetében a fonológiai tudatosság minden esetben 

korrelál az olvasási szinttel azon a nyelven, amelyiken az olvasás történik (Jordanidisz 

2011). 

A kétnyelvűség hatásait vizsgálva, nagyobb kognitív flexibilitásról és jobb 

metanyelvi képességekről számolnak be a kutatók (Bialystok 1998, Navracsics 2011). 

Indoklásuk szerint két, illetve több nyelven a nyelvi feldolgozás bonyolultabbá válik, így a 

nagyobb mentális erőfeszítés pozitív hatást gyakorol a nyelvi rendszerekre. 6, 9 és 10 éves 

magyar egy- és kétnyelvű gyermekek beszédészlelését vizsgálva, Imre jelentős eltérést csak 

a 6 évesek értelmetlen hangsor-reprodukciójában és a gyorsított mondatok észlelésében 

talált, a kétnyelvűek javára, a többi területen hasonlóan teljesített a két csoport (2005). 

Két- és többnyelvűség esetén felmerül a nyelvek transzferhatásának a kérdése. A 

beszélt- és az írott nyelv elsajátítását illetően is jelentkezhet negatív és pozitív interferencia 

is (Bialystok 2007, Sousa 2011). Amennyiben az íráselsajátítás során a második nyelv 

transzparens, akkor pozitív hatást gyakorol az első nyelvre is, mivel a fonetikus nyelvek 

olvasástanulásakor a fonématudatosság magasabb szintre jut mindkét nyelv esetén 

(Bialystok 2007). Ha azonban az olvasástanulás a kevésbé transzparens nyelven történik, 

akkor a gyermekek fonématudatossága elmaradást mutat a velük egykorú egynyelvű társaik 

fonématudatosságával szemben (Bialystok és mtsai 2003, Loizou–Stuart 2003, Jordanidisz 

2011). Ez, a bizonyos értelemben negatív hatás magyarázható a két nyelv eltérő 

fonémakészletével, és azok észlelésével. A két nyelv beszédhangjainak különbözősége és az 

eltérő beszédpercepció hatással lehet például a fonémaszegmentálásra. Egy olyan gyermek, 

akinek az első nyelvében nem léteznek diftongusok, különálló beszédhangokként észleli 

azokat a második nyelvben is, aminek következtében másképp fogja szegmentálni a 

szavakat, mint az a gyermek, akinek az első nyelve tartalmaz diftongusokat. Ez a tendencia 

megmutatkozik 4–5 éves olasz-angol kétnyelvű (Francisco–Rolla 2003), valamint 6 éves 

magyar-angol kétnyelvű gyermekek esetében is (Jordanidisz 2011). Erre példa az angol ’file’ 

/fail/ (irattartó) szó, amiben az angol anyanyelvű gyermek három fonémát hall: /f/ /ai/ /l/. Az 

a gyermek, akinek magyar az első nyelve, nagy valószínséggel négy fonémára bontja 
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ugyanezt a szót: /f/ /á/ /j/ /l/ ˗ nem véletlenül került a magyar számítógépes nyelvbe a szó 

’fájl’ helyesírással. Nádasdy (1998) azokra a perceptuális hibákra hívja fel a figyelmet, ahol 

a gyermek (vagy felnőtt) egy olyan fonémát, amely az első nyelvén nem létezik, valamelyik, 

az anyanyelvén létező, hasonló fonémával – vagy fonémákkal – azonosít. Például az angol 

’song’ (ének) szóban a /ŋ/ fonémát a magyar anyanyelvű gyermek /n/ és /g/ két különálló 

fonémaként szegmentálja, mert a /ŋ/ beszédhang a magyar nyelvben csak az /n/ fonéma 

allofónjaként létezik. A szimultán és a korai kétnyelvűeknél a perceptuális és produkciós 

hiba ugyan nem jellemző, de a fonológiai tudatosság szintjén mégis jelentkezhet az 

interferencia. A fenti példákból érzékelhető, hogy többnyelvű gyermek esetében a 

fonémaszegmentálás igen összetett feladat. Feltételezhetően az iskoláztatás, illetve az 

olvasás- és az írás nyelve fogja döntő módon befolyásolni és kialakítani az adott nyelven 

szavainak a szegmentálást.  

Az angol és a spanyol nyelvek fonológiai tudatosságát vizsgálva kétnyelvű 

gyermekeknél Bialystok (2007) nem talált szignifikáns eltérést a két nyelv között. 

Magyarázata szerint a fonológiai tudatosság mögöttes kognitív képességei mindkét nyelvben 

hasonlóképpen mutatkoznak meg. Swansson és munkatársai (2007) nem csak a két nyelv 

fonématudatosságának a szintjét, hanem a két nyelv közötti korrelációt is vizsgálta. 

Spanyol–angol kétnyelvű, 3. osztályos tanulók körében végeztek egy komplex kutatást egy 

kaliforniai iskolában. A spanyol és az angol fonématudatosság szintje szignifikáns 

korrelációt mutatott. A vizsgálat során két típusú fonématudatossági tesztet is felvettek a 

gyermekekkel mindkét nyelven: fonémaszegmentálást és fonémaszintézist (blending). 

További céljuk volt, hogy kiderítsék, milyen tényezők befolyásolják leginkább a 

kétnyelvűek olvasását. A szóolvasás mellett a szövegértő olvasást is vizsgálták. Azt találták, 

hogy a harmadik osztályos olvasási szintre nincs hatással a fonématudatosság. A szókincs 

és a mondatismétlés mutatott korrelációt az olvasással, de a nyelvek között transzferhatást 

nem találtak. Az angol nyelvű olvasási szint és a spanyol (az anyanyelv) nyelvi 

képességterületeinek kapcsolatát vizsgálva azt találták, hogy az anyanyelvi szintaktikai szint 

gyakorolt legnagyobb hatást az angol szövegértő olvasásra. Megjegyzendő, hogy (1) a 

fonológiai tudatosság korai területeit Swansson és munkatársai nem mérték, amelyekkel 

kapcsolatban más kutatók kimutatták a korrelációt az alsó tagozat osztályaiban, valamint (2) 

a szövegértés vizsgálatánál külön kell vizsgálni azokat az eseteket, ahol az olvasás technikai 

része jól működik, de a megértés nem. 

A fonológiai tudatosság terén azonban nemcsak negatív, semleges, de pozitív 

interferencia is kimutatható. Magyar–angol korai kétnyelvű gyermekek esetében – akiknek 
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az első nyelve magyar – a rímtalálás, rímtudatosság területe szignifikánsan fejlettebb volt az 

első osztályban magyar nyelven is, mint egynyelvű kortársaiké (Jordanidisz 2011). Ebben 

az esetben az angol nyelven tapasztalt rímtudatosság kihatott a magyar nyelvre is. Úgy tűnik, 

hogy a magyar–angol kétnyelvű gyerekek figyelmüket egyaránt képesek a szókezdetre és a 

rímre is odafordítani.  

 

 

3.5. Az írott nyelv és a fonológiai tudatosság kapcsolata diszlexia esetén 

 

Az írott nyelvhasználat zavara az olvasni tanulók jelentős százalékát érinti. A diszlexia 

előfordulási gyakoriságával kapcsolatban eltérő adatok láttak napvilágot a mély és a sekély 

ortográfiájú nyelvterületekről. Az angol adatok 5-10%-ra becsülik az írott nyelvi zavarral 

küzdő gyermekek arányát (Williams 2006), míg olasz adatok szerint ez csupán 3-8% (Vicari 

2005). Mivel a tanulási zavarok közül ez okozza a legnagyobb problémát, ezért nem meglepő 

a diszlexia-kutatások nagy száma. Az internetes kereső szerint már 6000 cikk, könyv és 

könyvfejezet foglalkozik a témával (Csépe 2013). Magyar anyanyelvű, jól és gyengén olvasó 

gyermekek jellemzőit Lőrik írja le részletesen (2009b). A diszlexia meghatározása az első 

leírásoktól kezdve napjainkig folyamatos változásban van, ami a szakirodalomban is okoz 

némi konfúziót. A diszlexiát leginkább gyűjtőfogalomként alkalmazzák, mint az írott nyelv 

elsajátításához szükséges képességrendszer neurobiológiai eredetű, heterogén természetű 

zavarát (Mohai 2009). Az első leírások „örökölt szóvakság” kifejezést használnak, bár 

Hinshelwood angol szemész már 1917-ben kizárta a szemészeti okokat. Korábbi - felnőtt 

agysérülteken végzett - kutatások alapján az anguláris tekervény örökletes fejlődési 

rendellenességét gyanította a probléma hátterében (Orton 1964). Az 1970-es években 

(Liberman és mtsai. 1974) kimutatták, majd további vizsgálatok megerősítették, hogy a 

diszlexiások alapproblémája a gyenge dekódolási képességekben, méghozzá elsősorban a 

nem megfelelően működő fonématudatosságban található (Stanovich 1986). Az 

ezredforduló környékén egyre nagyobb hangsúlyt kapott a „fonológiai deficit” elmélete 

(Goswami 2003, Ramus és mtsai. 2003), amit a fonológiai és az ortográfiai diszlexiások 

esetében is kimutattak. 

Newby és társai (1993) külön vizsgálta azokat, akiknek a diszlexiája inkább 

fonológiai alapú volt és azokat, akiknek problémáját inkább az ortográfia jelentette. Azt 

tapasztalták, hogy a két csoport fonológiai tudatosságában a rím szintjén, egyszótagú 

rímkeresés feladatokban nem volt különbség. Sőt, a fonéma szintjén, az egyszerűbb, 



50 

 

fonémaszegmentálási feladatokban sem találtak eltérést a két csoport között, amikor kockák 

segítségével kellett a gyermekeknek leszámolni az egyszótagú szavak beszédhangjait. 

Azonban a fonológiai diszlexiások lényegesen gyengébben teljesítettek a magasabb szintű 

fonéma-integrációt igénylő feladat esetén, amikor egy beszédhangot kellett egy szóból 

elhagyni.  

Több nyelven is vizsgálták a diszlexiás gyermekek fonológiai tudatosságának 

működését, összehasonlítva azt az adott nyelvterület tipikus fejlődésű gyermekeinek 

eredményeivel. A fonológiai tudatosság vizsgált területein mért értékeket – néhány kutatás 

tükrében – az 5. táblázat összegzi. Az azonos életkorú csoportok eredményeiben 

tapasztalható különbség az eltérő nyelvek esetében egyrészt a nyelvi sajátosságokra 

vezethető vissza, de nem lehet kizárni a tesztfeladatok eltérő nehézségi szintjét sem. Például 

a magyar nyelvű gyermekek fonémaszegmentálása úgy tűnik, hogy gyengébb a görög 

gyermekekénél, holott a két nyelv transzparenciáját összehasonlítva a görög a mélyebb 

ortográfiával rendelkező nyelv. Ebben az esetben az eltérés inkább azt mutatja, hogy a két 

külön fejlesztésű teszt nem azonos szinten méri a terület működését. Az angol és a német 

eredményekkel összehasonlítva a magyar eredményt pedig inkább az ortográfiai mélység 

különbözősége okozhatja az eltérést. 

 

5.Táblázat: Diszlexiások és tipikusan fejlődők fonématudatossága 

nyelv terület kor diszlexiás 

 

tipikus 

 

német 

(Wimmer 1993) 

(Landerl és mtsai.1997) 

fonéma-

manipuláció 

spoonerizmus 

1. osztály 

4. osztály 

5. osztály 

22% 

86% 

37% 

69% 

95% 

68% 

görög 

(Porpodas 1999) 

fonéma-

szegmentálás 

1. osztály 88% 100% 

fonématörlés 1. osztály 78% 98% 

angol 

(Bruck 1992) 

(Landerl és mtsai.1997) 

fonéma-törlés 

 

spoonerizmus 

      3.  osztály 

 

6.  osztály 

47% 

 

27% 

77% 

 

60% 

magyar 

(Jordanidisz 2012) 

fonémaizolálás 

fonémaszintézis 

      

 3.  osztály  

94% 

86% 

99% 

98% 
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fonémamanipuláció 

f.szegmentálás 

73% 

80% 

96% 

97% 

 

Angol és német tesztek nemcsak korosztályi kontrollcsoporttal hasonlították össze a 

diszlexiás tanulók eredményeit, hanem az olvasási kor szerinti kontrollcsoportéval is, és úgy 

is szignifikáns eltérést kaptak (Landerl és mtsai. 1997). A fonológiai reprezentáció deficitjét 

a fejlődéspszichológia, a genetika és a képalkotó eljárások is alátámasztották. Elsődlegesen 

az a kérdés foglalkoztatta a kutatókat, hogy pontosan mit jelent, és hogyan alakul ki a 

fonológiai deficit, valamint a fonológiai tudatosság területei közül melyek a leginkább 

érintettek, azaz mely területek viselkednek indikátorként diszlexia esetén. Csépe (2005) 

összegzi az agy szerkezeti és funkcionális szintjén tapasztalható eltéréseket leíró kutatásokat. 

Eszerint már a 90-es évek MRI-s vizsgálatai is alátámasztották a fonológiai feldolgozási 

deficit esetében az eltérő működés és az anatómiai anomáliák kapcsolatát, pontosabban a 

halántéklebeny hátsó területének eltérését a normálistól. Ezekben az esetekben az 

agyféltekei aszimmetria nem jelenik meg, mivel a bal oldali halántéklebeny ugyanolyan 

méretű, mint a jobb oldali. A halántéklebeny belső felületén található planum temporale a 

beszédfeldolgozásában is fontos szerepet játszik. Továbbá a fonológiai reprezentáció zavarát 

eredményezheti az akusztikus feldolgozás zavara, ami a magnocelluláris deficittel is 

magyarázható, azaz a laterális genikulátum sejtjei a normálistól kisebb méretűek. 

Fitch és Tallal (2003) képalkotó eljárással azt mutatták ki, hogy a diszlexiásoknál és 

a nyelvi alapú tanulási nehézség esetén nem aktiválódik a bal prefrontális kéreg a gyorsan 

változó nem nyelvi jelekre, csak a lassúakra. Hasonlóképpen, a fonológiai feldolgozásra is 

csak a bal félteke frontális nyelvi területek aktiválódnak, a posterior területek nem. Ha a 

beszédhangok egyes formánsait csak rövid ideig hallják a diszlexiások, akkor nem képesek 

különbséget tenni olyan szótagok között, mint például a ba-da. 

A diszlexiások beszédfeldolgozása is eltérést mutat a tipikusan fejlődő 

gyermekekétől. Az egyik terület a rímtudatosságnál már említett hangkezdeti amplitúdó 

felfutási idő, illetve a hangon belüli amplitúdómoduláció felfutási idejének detektálása. 

Mindegyik területen gyengébb teljesítményt nyújtottak a diszlexiások. Csépe összegzése 

szerint a diszlexiások beszédészlelése leginkább a beszédhangok kontrasztjainak 

automatikus feldolgozásában tér el a jól olvasókétól, valamint a beszédpercepció atipikus 

fejlődését leginkább a fonetikai, fonotaktikai és fonológiai eltérések komplex akusztikai 

jellemzőinek feldolgozási zavara kíséri (Csépe 2005). Fonetikai kutatások produkciós 

szinten mutattak ki atipikus fejlődést a zöngésségi kontraszt elsajátítása terén. S.Tar (2013) 
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a bilabiális és alveoláris explozívák esetében a zöngekezdési időt vizsgálva állapította meg 

a zöngésségi kontraszt nem megfelelő elsajátítását magyar anyanyelvű atipikus nyelvi 

fejlődésű gyermekeknél. Spontán beszédük további jellemzője, hogy annak szintaktikai 

komplexitása is elmarad tipikusan fejlődő társaikénál (Horváth–Imre 2009). 

 A fonémareprezentáció vizsgálata az eseményhez kötött agyi potenciál (EKP) egyik 

elemének, az eltérési negativitásnak (EN) mérésével történik. Csépe és munkatársai (2000) 

több esetben is kimutatták a fonémareprezentáció zavarát, amely elsősorban a 

mássalhangzókra terjed ki, ritkábban a magánhangzókra is. Lyytinen és munkatársai (2005) 

szintén kimutatták a fonémaszintű reprezentáció érintettségét a beszédhangok akusztikai és 

fonetikai eltérésének mérésével (EN – vizsgálatok). Továbbá rámutattak arra, hogy a 

fonémareprezentáció deficitje azokban az esetekben volt a legkifejezettebb, ahol a fonológiai 

szintek is gyengén működtek.  

Vizsgálták a fonématudatosság direkt fejlesztésének olvasásra gyakorolt hatását. 

Megállapították, hogy bár szignifikánsan javít az olvasási nehézségen, nem oldódik meg 

minden problémájuk az olvasás terén (Spear–Sternberg 1986, Puolakanaho és mtsai. 2008). 

Egyrészt szövegértési nehézségeik fennmaradhatnak a gyenge olvasás következtében, 

másrészt az olvasási fluencia szintje sok év gyakorlás után is elmaradást mutat. A valódi 

szövegértési nehézséget külön kell választani attól a szövegértési problémától, amely a 

gyenge dekódolási képesség következménye (Perfetti 1985). A jelen értekezés nem érinti a 

szövegértés kérdéskörét, ezért az ilyen irányú kutatások ismertetésével a továbbiakban nem 

foglalkozunk. 

A fluens olvasás deficites területeire irányuló diszlexia-kutatások elsősorban a gyors 

képi megnevezés, a graféma-fonéma megfeleltetés, a procedurális/deklaratív memória és a 

munkamemória működését vették górcső alá a fonológiai tudatosság mellett. Mivel a 

diszlexiások fonológiai feldolgozása nem működik megfelelően, ezért azokban az 

esetekben, amikor a munkamemória gyengesége is fennáll, akkor munkamemória 

feladatoknál nem tudnak a fonológiai hurok működésére támaszkodni, ezért vizuális 

stratégiát alkalmaznak. Miller és Kupfermann (2009) nemcsak azt igazolták kutatásukkal, 

hogy a diszlexiások gyengébben teljesítenek munkamemória feladatokban tipikusan fejlődő 

társaiknál, hanem kimutatták az alkalmazott stratégiák közti különbséget is. Amíg a 

diszlexiások inkább vizuális stratégiákat alkalmaztak a szavak sorrendjének 

megjegyzéséhez, addig jól olvasó társaik a fonológiai utat választották a feladatmegoldás 

során. 
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Egyes kutatók a deklaratív és a procedurális memória zavarát tekintik a 

nyelvfejlődési zavarok elsődleges okának (Ullman 2004, Conway–Pisoni 2007). A 

deklaratív memória befolyásolja az implicit nyelvi tanulást, elégtelen működése okozza a 

mentális lexikonban történő kódolás és konszolidáció gyengeségét, az előhívás nehézségét. 

A procedurális memória hatással van a sorozatok tanulására, a szabályszerű nyelvhasználat 

elsajátítására.  

A 90-es években a „kettős deficit” elméletével (a fonológiai tudatosság és a gyors 

képi megnevezés zavarával) magyarázták a diszlexiát, az újabb kutatások már a „hármas 

deficit” területeit vizsgálják, azaz a fonológiai tudatosságot, a betű-beszédhang egyeztetést 

és a gyors képi megnevezést vizsgálják (Ziegler–Goswami 2005 Torrpa és mtsai. 2010). 

Ezeknek a területeknek a vizsgálatára dolgozták ki a 3DM vizsgálatot, amelynek magyar 

adaptációja is elkészült, a 3DM-H (Blomert-Csépe 2012, Tóth 2012). A három terület közül 

továbbra is a fonológiai tudatosságot nevezik meg elsődleges tényezőnek, a betű-beszédhang 

egyeztetést a másodiknak és a gyors megnevezést (RAN – Rapid Automatized Naming) 

pedig harmadik faktorként említik. Ez utóbbi szerepe még nem tisztázott: néhány kutató a 

fonológiai kód gyors előhívásában látja, míg mások a vizuális, ortografikus mintázatok 

előhívásában (Vellutino és mtsai. 2004, Savage és mtsai. 2008, idézi Blomert–Csépe 2012). 

Blomert (2011) kutatása feloldani látszik az auditív-fonológiai és a vizuális-ortográfiai 

nézetkülönbözőségeket az auditív-vizuális, fonológiai-ortográfiai modalitás-integráció 

zavarának kimutatásával. Kutatására épülő elmélete szerint a diszlexiásoknak elsődleges 

problémáját a betű-beszédhang gyors, automatikus megfeleltetési nehézsége okozza, azaz 

nem automatizálódik a graféma-fonéma egyeztetés, még ha meg is tanulja a gyermek az 

adott betűhöz tartozó beszédhangot. Blomert elméletével meg lehet magyarázni az inkább 

fonológiai, vagy ortográfiai diszlexiások működését. A probléma jelentkezhet az integráció 

szintjén úgy is, hogy emellett egyik, vagy a másik terület az érintettebb. A diszlexiások 

közötti különbségek, illetve a fejlődési diszlexia végső okának nyomában járnak, és a 

potenciálisan több száz gén közül néhányat már azonosítottak a genetikai kutatások 

(Williams–Donovan 2006). 
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4. Az értekezés célja, kutatási kérdései, hipotézisei 

 

4.1. Az értekezés célja 

A hazai és külföldi szakirodalom szerint a fonológiai tudatosság meghatározó szerepet 

játszik az írott nyelv elsajátításában. Kutatások igazolták, hogy a fonológiai tudatosság 

olvasástanulás előtti fonológiai és fonémaszintű működése korrelál az olvasás szintjével. 

Továbbá, a fonológiai tudatosság olvasástanulás előtti fejlesztése elősegíti az írott nyelv 

sikeres elsajátítását. A különböző ortográfiájú nyelvek vizsgálata során megállapították, 

hogy a fonématudatosság az ortográfiai mélység szerint eltérő szerepet játszik az 

olvasástanulásban. Az angol nyelvű gyermekek metanyelvi tudatosságának fejlődése mellett 

egyre több nyelven vizsgálják az óvodás- és iskoláskorú gyermekek fonológiai 

tudatosságának működését. Magyar nyelven még hiányosak az ismereteink a fonológia 

tudatosság érésére, a fonématudatosság és az olvasástanulás kölcsönhatására, valamint az 

írott nyelv sikeres elsajátításában fontos szerepet játszó rím- és szótagtudatosság területeire 

vonatkozóan. 

 A jelen kutatás célja a fonológiai tudatosság fejlődésének vizsgálata magyar 

anyanyelvű gyermekek körében, 4 éves kortól egészen a 10. életév betöltéséig, kiscsoportos 

óvodás kortól a 3. osztály befejezéséig, összesen 6 korcsoportban. A kutatás célja feltárni a 

nemek közti esetleges eltérő fejlődésmenetet fonológiai tudatosság terén a különböző 

életszakaszokban. A kutatás a fonológiai tudatosság mindhárom szintjére kitér, azaz a 

szótag, a rím és a fonéma szintjére. Mindhárom szinten egyaránt vizsgálja a különböző 

kognitív műveletvégzéseket: az analízis, a szintézis és a manipuláció működését. A tipikus 

fejlődésű gyermekek fonológiai tudatosságának felméréséhez saját fejlesztésű vizsgálati 

anyagot alkalmaz a kutatás. A Fonológiai Tudatosság teszt tíz szubtesztet tartalmaz, 

egyenként tíz feladattal. Az összesen száz feladat tizenötféle képességterületen méri a 

gyermekek fonológiai tudatosságát. A feladatok struktúrája lehetővé teszi a fonológiai 

tudatosság és a magyar fonológiai sajátosságok közti kapcsolat elemzését. 

 A kutatás további célja feltárni az olvasástanulás és a fonématudatosság 

kölcsönhatását. Ennek érdekében az óvodás- és az iskoláskorú, 6–7 éves gyermekcsoportok 

fonológiai tudatosságát elkülönítve is vizsgáltuk. A tipikus fejlődésmenetű gyermekek 

fonológiai tudatosságának fejlődési jellemzőinek feltárása után az értekezés kitér az írott 

nyelvi zavarral küzdő, 8–9 éves gyermekek fonológiai tudatosságának működésére, hogy 

meghatározza a magyar nyelvű olvasás- és íráselsajátítás során fontos szerepet játszó 
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fonológiai tudatosságterületeket. A nem megfelelően működő fonológiai tudatosság rejtett 

folyamatainak feltárásához a vizsgálati anyag statikus felvételén és annak elemzésén túl a 

dinamikus vizsgálati módszert is alkalmaztuk. A dinamikus vizsgálat rámutat a gyermek 

további – a statikus tesztelésnél nem vizsgált – kognitív funkcióinak (figyelem, észlelés, 

munkamemória) a működésére, valamint az intervencióra adott reakciójára. 

 A kutatás pszicholingvisztikai szempontból hozzájárul a magyar anyanyelvű 

gyermekek fonológiai tudatosságának pontosabb megismeréséhez, a fejlődési profil 

megállapításához. Az olvasástanulásban betöltött szerep feltárásával az alkalmazott 

nyelvészeten túl a pedagógia és a gyógypedagógia számára is hasznos adatokkal szolgál az 

értekezés. Az írott nyelv zavarával küzdő gyermekek fejlesztéséhez nélkülözhetetlen a 

háttérképességek fejlesztése. Az indikátor területek meghatározása segítséget nyújt a 

korszerű és korai diagnosztizáláshoz, valamint a hatékonyabb prevenciós és korrekciós 

anyagok kidolgozásához. 

 

 

4.1. Kutatási kérdések 

A jelen kutatás a következő kérdésekre kívánt választ kapni: 

 

(1) Hogyan fejlődik a magyar anyanyelvű gyermekek fonológiai tudatossága a szótag, a 

rím és a fonéma szintjein tipikus fejlődésmenet mellett? 

 

(2) Milyen szerepet játszanak a magyar nyelv sajátosságai a fonológiai tudatosság 

fejlődésében? 

 

(3) Milyen kognitív folyamatok működnek az egyes metanyelvi műveleteknél? 

 

(4) Kimutatható-e eltérés a két nem fonológiai tudatosságának fejlődése között? 

 

(5) Milyen hatást gyakorol az írott nyelv elsajátítása a fonológiai tudatosságra? 

 

(6) Hogyan tér el az írott nyelvi zavarral küzdő gyermekek fonológiai tudatossága a 

tipikusan fejlődő gyermekekétől a mért területeken? 
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(7) Milyen additív információt nyújt a dinamikus mérés a fonológiai tudatosság 

működésének pontosabb feltérképezéséhez? 

 

 

4.3. A kutatás hipotézisei 

 

(1) Hipotézisünk szerint a metanyelvi tudatosság korai szakaszában a fonológiai 

területek spontán, illetve az óvodai, otthoni fejlesztés hatására érnek. A mondókák 

ritmusa, rímei segítik a gyermekek rímtudatosságának kialakulását. A magyar nyelv 

esetében a szótagtudatosság lesz a legmeghatározóbb metanyelvi tudatosság az 

óvodás korban. A szabálykövető szótagolás azonban csak az iskoláskorban, a 

szabályok elsajátítása és a beszédhangok temporális jegyeinek pontos észlelése 

esetén lesz képes a tökéletes működésre. A fonématudatosság feltételezhetően az 

olvasástanulás hatására érik be – a nemzetközi kutatásokban tapasztalt fejlődési 

minta szerint. A fonémaizolációs képesség – a mentális művelet természeténél fogva 

– megelőzi a többi, fonémaszintű metanyelvi műveletet. A hosszú beszédhangok 

megnevezése 7 éves kor alatt még az első osztályos gyermekek számára is 

feltételezhetően nehéz feladat lesz, mivel ehhez a művelethez a perceptuális 

folyamatok tökéletes működése, a temporális jegyeinek pontos észlelése szükséges. 

Hipotézisünk szerint a jelen kutatás eredményei a magyar gyermekek nyelvi 

tudatosságának a fejlődése terén a korábbi nemzetközi és magyar tapasztalathoz 

hasonlóan alakul. 

(2) A magyar nyelv sajátosságai miatt a szóalapú rímaktiválás feltételezhetően nem lesz 

a spontán rímtudatosság része, valamint a magyar gyermekek rímfelismerése és 

rímaktiválása az óvodás korban nem éri el azt a szintet, mint az angol gyermekek 

esetében. Hipotézisünket arra alapoztuk, hogy a magyar nyelvre kevésbé jellemzőek 

a rímelő egyszótagú szavak, valamint a magyar gyermekek a szótagok észlelése 

során intenzívebben reagálnak a szótagok (szavak) kezdetére, mint a szó belsejére, 

vagy a rímre (Surányi 2009). A metanyelvi fejlődés során az egyes fonémák 

izolálásának sorrendje feltételezhetően függ a pozíciótól és a képzési sajátosságoktól. 

A szegmentálásnál azon mássalhangzó-kapcsolatok szegmentálása lesz a 

legnehezebb feladat, ahol a koartikuláció hatására hasonulás, összeolvadás vagy 

hangkiesés lép föl.   



57 

 

(3) A szótagok és a beszédhangok összefűzésével történő szóalkotás (szintézis) 

hipotézisünk szerint könnyebb mentális művelet a valódi szavak, mint az álszavak 

esetében, a mentális lexikonban történő folyamatos keresés és szóaktiválás miatt. Ez 

alól kivétel lesz az álszavak első iteme, ami az elemszámot és a fonológiai 

jellemzőket tekintve a legegyszerűbb feladat (VC). Ezt a feladatot nagy 

valószínűséggel meg tudják oldani azok a 4-5 éves gyermekek is, akik a 

fonémaizolálásnál képesek a szókezdő magánhangzót megnevezni. Továbbá, a 

valódi szavak közül az azonos hosszúságú szekvenciák esetében az összetett szavak 

szintézise könnyebb mentális művelet, mint az egyszerű szavaké, mivel az összetett 

szó első tagjának aktiválódása után már nem a fonémák sorozatát kell a 

munkamemóriában tartani, hanem egy értelmes egységet. 

A szótagokkal és a beszédhangokkal végzett mentális műveletek közül a manipulálás 

a legnehezebb feladat. Óvodás korban ehhez a műveletvégzéshez még korlátozott a 

memóriatár és a végrehajtó funkciók működése. A belső beszéd kialakulásának 

kezdete az óvodáskor végére tehető, éppen ezért, hipotézisünk szerint is a 4. és 5. 

életév környékén még nem várható el a szótagtörlés feladat csoportméretű sikeres 

megoldása, valamint a komplexebb manipulációs műveletek megjelenése. 

A manipulálás nehézségi foka függ a szavak hosszától, a műveletvégzés egységeinek 

számától, és azok pozíciójától. Hipotézisünk szerint, ha több fonémával történik a 

műveletvégzés, akkor nehezebb feladattal állnak szemben a gyermekek, mivel a több 

információval történő egyidejű munkavégzés komplexebb feladat, és emiatt nagyobb 

feladat hárul a végrehajtó funkciókra. Hasonlóképpen, a nem szókezdő pozícióban 

álló fonémákkal nehezebb a műveletvégzés. 

(4) Feltételezésünk szerint a fonológiai tudatosság fejlődése a nemek tekintetében 

kiegyenlített. A metanyelvi tudatosság korai, spontán szakaszában a lányok 

teljesítménye jobb lehet a fiúkénál, de iskolás korban már kiegyenlítődnek a 

metanyelvi képességek. 

(5) Az olvasástanulás kimutathatóan szignifikáns hatást gyakorol a fonémaszint 

fejlődésére. Hipotézisünk szerint azonban a fonémákhoz való hozzáférést nem 

egyedülállóan a fonéma-graféma megfeleltetés megismerése biztosítja. A 

fonémákhoz az óvodáskorú gyermekeknek is lehet korlátozott hozzáférésük.  

(6) Az írott nyelvhasználat zavarával küzdő gyermekek fonológiai tudatosságának 

mindhárom szintjén kimutatható lesz a gyengébb működés. A feltételezés alapja, 

hogy a fejlődési diszlexia fejlődés-neurológiai rendellenesség. Azoknál a metanyelvi 
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műveleteknél, amelyeknél a végrehajtó funkciók szerepe meghatározó, a diszlexiás, 

dizortográfiás gyermekek fonológiai tudatosságának gyengesége kifejezettebb lesz. 

(7) A dinamikus mérés információval szolgál a gyermek munkamemóriájának, 

végrehajtó-, figyelmi funkcióinak és észlelésének működéséről, valamint az 

intervencióra adott reakciójáról. Hipotézisünk szerint a jelen kutatás dinamikus 

mérései is többletinformációt jelentenek majd a tipikus fejlődésmenetű és az írott 

nyelvhasználat zavarával küzdő gyermekek intervencióra történő reakcióival 

kapcsolatosan. 

 

5. Kísérleti személyek, anyag, módszer 

 

5.1. Kísérleti személyek 

A teljes kísérletben összesen 450 gyermek vett részt. Minden gyermeket ép intellektus, ép 

hallás, és hasonló szociális háttér jellemzett. A kísérletben résztvevő óvodások fővárosiak, 

az iskolások pedig vagy budapestiek, vagy vidéki nagyvárosok lakói voltak. A kutatást két 

fázisra tagoltuk: a tipikus fejlődésmenetű gyermekek vizsgálatára és az írott nyelvhasználat 

zavarával küzdő tanulók vizsgálatára. 

Az első fázisban részt vevő gyermekek tipikus fejlődésmenetű, magyar anyanyelvű 

gyermekek voltak. Az első fázisban csak olyan gyermekek vehettek részt a kísérletben, akik 

logopédiai fejlesztésben nem részesültek, illetve pedagógiai szakszolgálat nem 

diagnosztizálta őket az anyanyelvi zavar bármely típusával. Az óvodások közül nem kerültek 

be a kísérleti csoportba azok a gyermekek sem, akiket még nem vizsgált logopédus, de az 

óvónő elmondása szerint beszédhibásak voltak volt. Mivel a szülőknek nem kellett 

nyilatkozni gyermekük beszédindulásának koráról, ezért a megkésett beszédfejlődést nem 

lehet teljes mértékben kizárni. Továbbá nem kontroláltuk a koraszülöttségi státuszt sem, 

habár koraszülött gyermekek esetében is kimutatták már a nyelvi fejlődés eltéréseit (Krepsz 

2013). Korosztályonként 60 fő vett részt a kísérletben. Így a 4–9 éves korosztályban összesen 

360 fő vett részt a kísérletben. Az óvodás korosztály nyelvi tudatosságára nagymértékben 

hat a nyelvi környezet és a céltudatos nyelvi nevelés. A 60 fős kísérleti mintába olyan 

óvodások kerültek, akik homogén korosztályú csoportokba jártak. A heterogén korosztályú 

csoportokba járó gyermekek fonológiai tudatosságát külön vizsgáltuk egy 30 fős mintán, 
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majd a 30 fő 4 éves gyermek eredményeit összehasonlítottuk a 60 fő homogén korosztályi 

csoportba járó 4 éves gyermek fonológiai tudatosságával. 

A fonológiai tudatosság fejlődésében mérföldkőnek számít az írott nyelv 

elsajátításának megkezdése. Ez Magyarországon 6 és 7 éves kor közé tehető. A vizsgálat 

évében a törvény szerint olyan gyermekek kezdték meg az első osztályt, akik május 31-ig 

betöltötték a 6. életévüket. Ez azt jelenti, hogy az első osztályosok vizsgálatakor, októberben 

voltak, akik már elmúltak 7 évesek, és voltak, akik még nem töltötték be a 7. életévüket. Így 

ugyanabból az osztályból két korcsoportba kerültek a gyermekek. Ez igaz a többi 

osztályfokra nézve is. A 6 évesek korcsoportjából 40 fő óvodás és 20 fő iskolás, első 

osztályos gyermek vett részt a kísérletben. Az adatgyűjtésre a 2010/2011-es és a 2011/2012-

es tanévekben került sor. Az első osztályosok között végzett vizsgálat ősszel, az előkészítő 

szakasz lezárása után, a betűtanulás kezdeti időszakában történt. A második osztályosokkal 

(7–8 évesek) a vizsgálati adatgyűjtést tavasszal végeztük, így ebben a korcsoportban az 

olvasástanulás első szakaszának a vége felé tartottak a gyermekek. Az iskolás korosztály 

harmadik csoportjának a mérése a harmadik osztály tavaszán történt. A betűbiztonság, a 

folyékony, kifejező olvasás ekkor már kritérium, bár tudjuk, hogy az olvasási fluencia az 

elkövetkező évek gyakorlása során még tovább fejlődik. A korosztályonkénti átlagéletkort 

és a nemek megoszlását az 5.1. táblázat mutatja. 

 

5.1 táblázat 

A kísérleti csoportok átlagéletkora és nemek szerinti megoszlása 

 
 

Átlagéletkor 

 

fiú (fő) 

 

lány (fő) 

4 évesek 4;7 év  (55 hónap) 30  30  

5 évesek 5;5 év  (65 hónap) 29 31 

6 évesek 6;6 év  (78 hónap) 31 29 

7 évesek 7;6 év  (90 hónap) 26 34 

8 évesek 8;6 év (102 hónap) 32 28 

9 évesek 9;7 év (115 hónap) 26 34 

 

 

A kísérlet kontrasztív, keresztmetszeti vizsgálat volt, azaz a részben egy időben mért 

különböző korosztályhoz tartozó gyermekek eredményeit hasonlítja össze.  
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A kutatás második fázisának csoportjába írott nyelvi zavarral küzdő gyermekek 

kerültek. A gyermekeket szakemberek diagnosztizálták az írott nyelvhasználat zavarával. A 

diagnózis szerint ez vagy az olvasást (diszlexia), vagy az írást (diszgráfia – dizortográfia), 

vagy mindkettőt érintette a BNO kategorizálása szerint. A gyermekek gyógypedagógiai 

fejlesztésben részesültek az adott iskolákban. Összesen 60 tanulóval lett felvéve a Fonológiai 

Tudatosság Teszt. A 60 főből 20 tanulóval dinamikus módon történt a mérés, vizsgálva a 

mögöttes kognitív funkciókat, és a segítségnyújtásra adott reakciót. A 60 fő három 

korcsoportból került ki: 8, 9 éves valamint felső tagozatos diákok köréből. A 8 és a 9 éves 

korcsoport kontrollcsoportját a kutatás első fázisában vizsgált korosztály szerinti csoportok 

alkották. Mivel Magyarországon jelenleg még nincs standardizált olvasásteszt forgalomban, 

ezért olvasási kor szerinti kontrollcsoportot nem lehetett meghatározni. A felső tagozatos 

diákoknak korosztály szerinti kontrollcsoportja sem volt. Az ő fonológiai tudatosságuk 

mérése azt a célt szolgálta, hogy kimutassuk, melyek azok a területek, amelyek az 

olvasástanulás ellenére sem érik el a 100%-os fejlettséget, és indikátor szerepet tölthetnek 

be a diszlexiások diagnosztizálásánál. 

 

5.2. Anyag 

A magyar gyermekek fonológiai tudatosságának fejlődésének vizsgálatához nem állt 

rendelkezésre olyan teszt, amely minden fonológiai tudatossági szintet és műveletet vizsgált 

volna. Ezért a jelen kutatás megvalósításához ki kellett dolgozni egy olyan vizsgálati 

anyagot, amely megfelel a következő kritériumoknak: 

 Alkalmas arra, hogy 4 éves kortól mérjen. 

 Tartalmaz olyan feladatokat, amelyek mérik a rímtudatosságot, a szótagtudatosságot 

és a fonématudatosságot, ezáltal összehasonlítható korábbi, külföldi, vagy hazai 

vizsgálati eredményekkel. 

 A feladatok nehézségi foka fokozatosan emelkedik, és alkalmas a fejlődés 

korosztályi szintjének megállapítására az adott metanyelvi területen. 

 Az álszavak a magyar fonotaktikai szabályoknak megfelelnek. 

 Egyértelműen pontozható. 

 Fiatalabb gyermekekkel is egy alkalommal felvehető, nem tart 30 percnél hosszabb 

ideig. 
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A teszt kidolgozásának célja a magyar anyanyelvű gyermekek fonológiai tudatosságának 

mérése volt a 4. és a 10. életév között, annak érdekében, hogy a fonológiai tudatosság 

korspecifikus működése és annak fejlődése megmutatható legyen. A jelen kutatásnak nem 

volt célja egy standardizált teszt kidolgozása, ezért nem is került sor az elkészült teszt belső 

validitási és megbízhatósági vizsgálatára. Bár a tesztfelvétel nem egy személy által történt, 

azok értékelését a kutatásvezető végezte. Mivel a kutatás keresztmetszeti természetű volt, 

ezért a teszt olvasási problémát előjelző szerepét nem vizsgáltuk. Az írott nyelvi zavart jelző, 

azaz indikátor szerepét azonban célunk volt megvizsgálni 8 éves és annál idősebb korú 

gyermekeknél. 

A teszt kidolgozásához elsősorban az angol nyelvi területeken alkalmazott teszteket 

tanulmányoztuk, mivel ezek jelentették a kiindulási alapot a más nyelveken történő 

vizsgálatokhoz is (Liberman 1974, Cossu 1999, Durgunoglu 1999).  

A magyar tesztfejlesztéshez a NILD Tanulási Terápia® Phonological Awareness 

Skills Survey (Barbour és mtsai. 2003) vizsgálati anyagot vettük alapul, aminek 

adaptációjához a tesztfejlesztőktől felhasználási engedélyt kaptunk. A magyar nyelv, illetve 

a magyar gyermekek beszédészlelésének sajátosságai miatt fontosnak tartottunk az eredeti 

PASS szűrőteszt kiegészítését egy, a beszédhangok temporális jegyeinek feldolgozását is 

igénylő szubteszttel. Ezáltal a magyar PASS adaptáció az eredeti 9 helyett 10 szubtesztet 

tartalmazott. 

Az egyes szubtesztek 5, fokozatosan nehezedő feladatból álltak. 

A PASS és a magyar változat is a következő szubteszteket tartalmazta: 

Fonológiai szint: 

1) Rímkeresés egy adott szóra 

2) Szótagtörlés 

3) Szótagszintézis (blending) 

4) Szótagkezdet-Rím szétválasztás 

Fonémaszint: 

1) Fonémaizolálás 

2) Fonémaszintézis (blending) 

3) Fonémaszegmentálás 

4) Fonématörlés 

5) Fonémamanipulálás 
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Az előtanulmányban (Jordanidisz 2009b) 22 ép hallású és intellektusú gyermek (13 fiú, 

9 lány) vett részt. Az első fonológiai tudatosság tesztfelvétel első osztályban, az olvasás 

előkészítő szakaszának végén, október hónapban történt. A második mérést egy év múlva, 

szintén októberben végeztük el. Az olvasási szint megállapítására első osztály végén került 

sor. Az eredmények statisztikai elemzése, illetve a kísérleti tesztet alkalmazó vizsgálók 

véleménye alapján elkészítettük a tesztanyag módosításait. 

  

A PASS tesztadaptáció tapasztalatai a következő problémákra mutattak rá: 

- A rímtudatossági feladatokban a magyar gyermekek az angol eredményektől messze 

elmaradtak. Damó (1998) kutatásához hasonlóan, az előtanulmány eredményei is 

arra engedtek következtetni, hogy a magyar gyermekek esetében nem ugyanazt méri 

a rímelő szavak aktiválását mérő feladat, mint az angol nyelvterületeken. 

- A PASS nem vizsgálja, hogy értelmetlen szavak esetén hogyan működik az elemek 

összefűzése (blending), pedig a diszlexiás gyermekek esetében az álszavak 

kiolvasása, a betűk összefűzése (blending) nehezebb a valódi szavak olvasásánál. 

- Egyes területek mérésére nem elég 5 feladat ahhoz, hogy a fonológiai tudatosság 

fejlődésének folyamatát megfelelően nyomon lehessen követni. 

A PASS tesztadaptáció tapasztalatainak felhasználásával készült el a Fonológiai 

Tudatosság Teszt, amely a jelen kutatás anyagául szolgált. Egyes szubtesztek szavainak 

ismertségét egy budapesti óvoda óvodásai ellenőrizték. Csak azoknál a szubteszteknél 

számított a szavak ismertsége, amelyeknél a szó aktiválása a mentális lexikonban 

befolyásolhatta a feladat megoldásának sikerességét. Azok a szavak, amelyek néhány 

gyermek számára ismeretlenek voltak, olyan fonémaszintű feladatokban szerepeltek, 

amelyeket óvodásoktól a szakirodalom szerint nem lehetett elvárni. A fonémaszintű 

feladatok sikeres megoldása csak igen jó metanyelvi tudatossággal rendelkező gyermektől 

várható, amire általában csak az olvasástanulás során jut el a gyermek.  

A Fonológiai Tudatosság Teszt 10 szubtesztet tartalmaz egyenként tíz feladattal. Az 

FTT fonológiai– és fonémaszinten méri a szavak belső szerkezetéhez való hozzáférés 

képességét. Fonológiai szinten rímtudatosságot és szótagtudatosságot vizsgál. A 

rímtudatosságon belül két szubteszt vizsgálja a rímfelismerést és a rímaktiválást. A rímelő 

szavak aktiválását kétféle feladattal méri: az egyik esetben mondókák rímelő sorvégeire 

kellett megfelelő szavakat keresni a mentális lexikonból, a másik esetben megadott 

szavakkal rímelő szavakat kellett mondani. A szótagtudatosságot három szubteszttel 

vizsgálja, amivel öt terület működését lehet megismerni: a szótagok szegmentálását (az 
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egységek számát és az elválasztás helyét), az értelmes szótagok szintézisét (blending), az 

értelmetlen szótagok szintézisét és a szótagtörlést. A fonématudatosság szintjén is 

megtalálhatóak a szótagolásnál alkalmazott metanyelvi műveletek: a törlés, a valódi és az 

álszavak szintézise és a szegmentálás. Ezeken felül vizsgálja a fonémaizolálást, amelynél a 

gyermekeknek a szavak kezdő, záró, vagy valamelyik belső hangját kell azonosítaniuk. A 

másik kritikus terület a magyar nyelvű beszédészlelésben a hosszú beszédhangok pontos 

beazonosítása. A fonématudatosság szintjén már nem elégséges a hosszú-rövid hangokat 

tartalmazó minimális szópárok differenciálása. A fonémaazonosítás során meg kellett 

nevezni a gyermekeknek, hogy melyik beszédhangot hallották hosszúnak az adott szóban. 

Végül a fonéma-manipulálás működését fonémacserével és a fonémasorrend 

megfordításának képességével vizsgáljuk. 

A tíz szubteszt, ami tizenötféle képességterületet mér, a következő feladatokat 

tartalmazza: 

 

(1) Rímfelismerés (1. szubteszt) 

A rímtudatosságot kétféle feladattípussal méri az 1. szubteszt: az első öt feladatnál két szó 

összehasonlítása alapján kell döntést hozni, hogy rímel-e a két szó. Az szubteszt második 

fele „kakukktojás” feladatokat tartalmaz, azaz öt feladatnál fonéma-kategorizálást kellett 

végezni: 4 szó közül kiválasztani azt az egyet, amelyik nem rímel a többivel. (Pl.: Mondd 

meg, hogy rímelnek-e a következő szavak: pék, szék? Melyik nem rímel a többivel: tó, só, sí, 

ló?).  

 

(2) Mondóka-alapú rímkeresés (2/a. szubteszt) 

A rímelő szavak aktiválásának könnyebb formája a ritmusos mondókák zárrímeinek 

aktiválása. A feladatmegoldásnál a szövegkörnyezet és a ritmus is segítséget jelenthet. (Pl.: 

Találd ki a mondóka végét: Nagyinak van két fia, úgy köszönnek, hogy…). A rímek közül 

kettő zárt szótagú egyszótagú szó (CVC), három szó pedig kétszótagú (CVV, CVCVC, 

CVCVC). 

 

(3) Szóalapú rímkeresés (2/b. szubteszt) 

A rímkeresés alteszt második felében az angol tesztekben található feladatokhoz hasonlóan 

egy megadott szóra kell egy rímelő szót aktiválni a mentális lexikonból (Pl.: Mi rímel azzal 

a szóval, hogy „sár”?). Négy esetben a rímeket egyszótagú szóra kell előhívni, CV, CVC 
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(2x) és CVCC típusú szótagokra, egy esetben pedig kétszótagú szóra (CVCV nyílt szótagú 

szóra). 

 

(4) Valódi szavak szótagszintézise (3/a. szubteszt) 

A szubteszt első öt feladatában értelmes szavakat adnak ki a szótagsorok a szintézis, mint 

kognitív művelet (blending) során. A szavak közül három kétszótagú, amelyek közül az 

egyik ragos főnév. Egy három szótagból álló főnév, egy pedig négy szótagból álló ige. (Pl.: 

Mondd ki a szótagolt szavakat: vi-sel-ked-tek) 

 

(5) Álszavak szótagszintézise (3/b. szubteszt) 

A szubteszt második felében a szótagszintézis kognitív művelete során értelmetlen szavak 

keletkeznek (jól működő percepció és helyes feladatmegoldás esetén). Az első esetben egy 

– a vizsgált korosztály számára általában ismeretlen – valódi szó a feladat megoldása (tofu). 

A feladatok közül három álszó csak egy fonémában tér el egy valódi szótól (vacskó, lamtion, 

birkádak), egy esetben az utolsó szótag egy igerag (grandoltok). Összesen két darab 

kétszótagú és három darab háromszótagú szót kell egybefűzni. (Pl.: Mondd ki egybe: lam-

ti-on). 

 

(6) Szótag-szegmentálás  (4/a. szubteszt) 

A 4. szubtesztnél a gyermekeknek 10 szót kell elszótagolni. A szegmentálás mérésekor csak 

arra kíváncsi a teszt, hogy megfelelő számú egységre bontja-e a gyermek az adott szót. (Pl.: 

Szótagold a következő szavakat: messze, elad stb.) 

 

(7) Szótagolás (4/b. szubteszt) 

Ugyanazt a produkciót elemezzük az elválasztás szabályai szerint is. A szavak 

szótagolásánál a magyar elválasztási szabályok mindegyike megtalálható: CV-CV, VC-CV, 

VC-CCV, CV-V, valamint igekötős ige: VC-VC.  

 

(8) Szótagtörlés (5/a. szubteszt) 

A törlések művelete két esetben az első, két esetben az utolsó, egy esetben pedig a középső 

szótagot érinti a szubteszt első felében. (Mondd ki: virág, „vi” nélkül! Mi marad?). 
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(9) Beszédhangtörlés (5/b. szubteszt) 

Az 5. szubteszt második felében a törlések művelete két esetben az első, két esetben az 

utolsó, egy esetben pedig a középső beszédhangot érinti (Mondd ki: svéd, „s” nélkül! Mi 

marad?). 

 

(10) Beszédhang-izolálás (6. szubteszt) 

Tíz szó közül öt esetben az első beszédhangot kell izolálni, melyek közül az első feladatban 

az első egy magánhangzó, a második feladatban kételemű mássalhangzó-kapcsolat első 

hangja, a harmadik és negyedik feladatban bilabiális felpattanó zárhang zöngés-zöngétlen 

pár, utána /i/, illetve /o/ magánhangzó áll annak érdekében, hogy el lehessen különíteni, ha 

a gyermek a betű nevét mondja az esetleges szótagszintű feladatmegoldástól. (Pl.: Melyik az 

első hang ebben a szóban: pince?). Három feladat esetében a szó utolsó fonémáját kell 

izolálni, ami egy esetben magánhangzó, két esetben mássalhangzó (frikatíva). 

Az utolsó két feladatnál három fonémából álló szó középső hangját kell izolálni. 

 

(11) Fonémaszintézis 1 / valódi szó alkotása beszédhangokból (7/a. szubteszt) 

A gyermekeknek a szegmentáltan ejtett beszédhangokat kell egybefűzni (blending), és az 

így kapott szót kimondani (Pl.: Mondd egybe: /m/ /o/ /s/). A szubteszt első felében 5 értelmes 

szót kapunk, ha egybefűzzük a beszédhangokat. Ezek: egy esetben három fonémából álló 

szó, két esetben négy fonémát tartalmaznak a szavak, és két itemnél hét fonémából áll a szó. 

A hét fonéma szekvenciáiból az egyik összetett szó. 

 

(12) Fonémaszintézis 2 / Beszédhangokból álszavak alkotása (7/b. szubteszt) 

Az értelmetlen szavak kevesebb beszédhangból állnak, illetve könnyebben egybefűzhető 

beszédhangsorokat is tartalmaznak. Ezek 2, 3, 4, 5 és 7 elemből álló hangsorok, melyek a 

magyar fonotaktikai szabályoknak megfelelnek (Pl.: Mondd egybe: /n/ ó/ /d/ /l/ /i/!). 

 

(13) Fonémaszegmentálás (8. szubteszt) 

Tíz, fokozatosan növekvő hang- és szótagszámú szó beszédhangjait kell a gyermekeknek 

megszámolni. A gyermekek az ujjaikon számolták le a hangokat. Tévesztés esetén így 

nyilvánvalóvá válik a hibázás oka (Pl.: Hány hangot hallasz ebben a szóban: segít?). 

 

 

 



66 

 

(14) Fonémamegnevezés / Hosszú beszédhang megnevezése (9. szubteszt) 

A gyermekeknek tíz szóban kellett megnevezni a hosszan ejtett beszédhangokat. Ezek közül 

három szóban két–két hang is hosszú. A szavak fonémaszáma fokozatosan növekszik, ezért 

a gyermekek auditív figyelmére, szeriális észlelésére egyre nagyobb teher nehezedett (Pl.: 

Melyik hang hosszú ebben a szóban: ól?). 

 

 (15) Fonéma-manipulálás (10. szubteszt) 

Ennél a szubtesztnél kétféle manipulációs feladattal találkozott a gyermek. Az egyik típusú 

feladat a fonémacsere, amikor a szó eleji, vagy szóvégi, vagy pedig a szó belsejében levő 

hangot kellett egy megadott másik hanggal kicserélni. A másik típusú manipulációs 

feladatban egy adott szóban levő hangok sorrendjét kellett megfordítani, azaz visszafelé 

kiejteni a szót. A tíz feladat közül hat tartalmaz beszédhangcserét, négy feladatnál pedig a 

fonémákat kell fordított sorrendben megismételni. (Pl.: Mondd ki: kér. Változtasd a /k/ 

hangot /m/-re. Mit kaptál? Mondd visszafelé: ráz).  

 

A Fonológiai Tudatosság Teszt statikus felvételével összesen 110 adatot lehet 

rögzíteni. Ez azért lehetséges, mert a 4. szubteszt esetében mind a 10 feladatot kétféleképpen 

vizsgáltuk a leírtak szerint. Azaz, egyszer mértük a szegmentálási képességet, majd 

rögzítettük az elválasztás szabályosságát is.  Így összesen a 450 gyermek (360 fő az 

alapkutatásból, 30 fő heterogén korosztályi csoportba járó óvodás és 60 fő diszlexiás 

gyermek) statikus tesztelése során 49 500 adatot rögzítettünk. Ezen felül rögzítettünk 40 

dinamikus mérést is, ami 4400 adat. Tehát az értekezésben tárgyalt kutatás összesen 53 900 

adat feldolgozásának az eredményét mutatja be. 

 

5.3. Módszer 

A Fonológiai Tudatosság Teszt felvételéhez útmutató készült, amely tartalmazza a 

tesztfelvétel protokollját beértve a válaszok értékelését is. Továbbá, tanácsokat ad az 

óvodáskorú gyermekekkel történő tesztfelvételhez. A teszthez két értékelő lap tartozik: az 

egyik a statikus, a másik a dinamikus felvételhez. 

A teszt felvételénél fontos szabály, hogy a szubtesztek a feladat bemutatásával és 

próbafeladatokkal kezdődnek, aminek elvégzése szükségszerű a tesztfeladatok 

elindításához. A példákat és a gyakorló feladatokat a teszt tartalmazza. Értékelő pontokat 
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csak a tesztfeladatokra adunk. Az egyes szubtesztek felvételének módszerét a 

következőkben ismertetjük. 

 

(1) Rímfelismerés (1. szubteszt) 

A rímfelismerést kétféle feladattal néztük. A rímfelismerés szubteszt első öt feladatát 

szópárok alkották, amelyekről a gyermekeknek el kellett dönteniük, hogy rímelnek-e, vagy 

nem.  A második öt feladatban négy szó közül kellett kiválasztani azt az egyet, amelyik nem 

rímelt a többivel. A rímtudatosság mérését minden esetben a rím szó tisztázásával kezdtük, 

a teszt útmutatója szerint: „A tál úgy végződik, mint a sál, vagy a bál – vagyis rímelnek. A 

tál és a tél nem rímelnek, mert a tál úgy végződik, hogy ál, a tél pedig úgy, hogy él.” A 

hangsúlyt a rímekre helyeztük a bemutatásnál. 

Az óvodás korcsoport esetében is fontosnak tartottuk a teszt verbális modalitásának 

megőrzését, még abban az esetben is, hogy a szubteszt második öt eleménél négy szóra 

kellett figyelniük a gyermekeknek (pl. nép, nap, lép, kép). A tesztfejlesztési szakaszban egy 

10 fős, kiscsoportos óvodásból álló próbacsoporttal elvégeztük a rímfelismerési szubtesztet 

vizuális modalitást is bevonva a feladatokba. A próbateszt során a gyermekek nemcsak a 

szavakat hallották, hanem a hozzájuk tartozó képeket is láthatták, hogy a szavakra 

könnyebben emlékezzenek. Azt tapasztaltuk, hogy a vizuális input eltereli a gyermekek 

figyelmét a szavak formai jellemzőiről. Többen vizuális, vagy logikai különbséget kerestek 

a szavak (képek) között, még a bemutató és gyakorló feladatok után is. Például a „Melyik 

szó nem rímel a többivel? Szék, pék, sakk, lék” esetében a válasz több gyermeknél is a pék 

volt. Indoklásképp olyan válaszok hangzottak el, mint például „Az nem olyan, mint a többi”, 

vagy „Az ember”. Ezért választottuk inkább a tesztelésnek azt a módszerét, hogy az óvodás 

korú gyermekeknek megismételtük a sorozatot, hogy legalább a vizuális befolyásolást 

kiküszöböljük. A szemantikai alapú összehasonlítás egyébként is jellemző még a 4‒5 éves 

gyermekre.  

 

(2) Mondóka-alapú rímkeresés (2/a. szubteszt) 

A jelen vizsgálati anyagot megelőző PASS – Phonological Awareness Screening Survey, 

(Barbour et al. 2003) – adaptáció csak szóalapú rímkereséssel mérte a rímtudatosságot első 

és második osztályos tanulóknál (Jordanidisz 2009b). Az eredmények alapján nyilvánvalóvá 

vált, hogy a magyar gyermekek rímtudatossága másként működik, és az angol 

gyermekekétől eltérő időbeli lefutással rendelkezik. Ennek okai a nyelvek közötti 

különbségekkel, illetve a nyelvi sajátosságokra reagáló idegrendszer eltérő feldolgozási 
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folyamataival magyarázható. Annak érdekében, hogy a magyar gyermekek 

rímtudatosságának fejlődéséről minél több információt tudjunk begyűjteni, a jelen vizsgálati 

anyagba bekerült a rímfelismerés mérése, illetve a rímalapú szóaktiválás szubteszt kiegészült 

a mondókaalapú rímkereséssel. 

 A Fonológiai Tudatosság Teszt szubtesztjei tetszőleges sorrendben felvehetők, de 

óvodáskorú gyermekeknél ajánlott a 2. szubteszttel kezdeni a vizsgálatot. Ez a szubteszt 

olyan feladatot kér a gyermektől, ami egyrészt játékos, másfelől ismerős, hiszen 

mondókákkal mindennap találkoznak az óvodában. A szubteszt felvételénél a gyermek hall 

egy kétsoros mondókát, és a második sor utolsó szavát neki kell megadnia. Nem feltétel, 

hogy értelmileg teljesen beleilleszkedjen a mondókába, csak az, hogy rímeljen. A feladatot 

például egy ilyen bevezetéssel értettük meg az óvodáskorú gyermekekkel:   

Segíts nekem kitalálni egy mondókát! Én elkezdem, te pedig fejezd be! Nem baj, ha 

nem teljesen értelmes, amit mondasz, lehet a mondóka vicces is. Arra figyelj, hogy a 

mondóka sorvégei összecsengjenek! Például így kezdem el a mondókát: „Biztos 

finom 

fagyi volt, a ruhádon ott egy… ”(az intonációval is jelzem, hogy válaszra várok), 

akkor befejezhetem úgy, hogy „folt”. Így jól hangzik a mondókám: 

„Biztos finom fagyi volt, a ruhádon ott egy folt”. Most te fejezd be a következő  

mondókát: „Nagy pelyhekben hull a hó, szalad, vágtat ez a… ”  

Amennyiben jó választ adott a gyermek, folytattuk a vizsgálatot, ha nem, akkor ismét 

megadtuk a választ, és azután kapta a következő feladatot. A feladat megoldásánál teljes 

rímet fogadtunk csak el. Azt vártuk, hogy – a bemutatott rímpárokhoz hasonlóan – a 

szótagoknak csak a kezdetét cserélje le a gyermek. A szótagok magjának és kódájának 

egyeznie kellett a mondóka első sorának utolsó szaváéval. Az öt feladat a következő: 

(1) A magas hegyen túl, ugrál egy kis … 

(2) A falon lóg egy kép, jó ránézni, mert … 

(3) Nagyinak van két fia, úgy köszönnek, hogy … 

(4) Hozd ide most a zsákot, beleteszem a …. 

(5) Sufniban már benn a lapát, kérlek, tedd oda a … 

 

(3) Szóalapú rímkeresés (2/b. szubteszt) 

A rímeket aktiváló szavak közül kettő egyszótagú, három szó pedig kétszótagú. Az 

egyszótagú szavak CVC felépítésűek, azaz a szótagkezdetben és a kódában is egy 

mássalhangzó található. A kétszótagú szavak közül egy CVV szerkezetű, azaz az első szótag 
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rímje csak egy magból áll, a kóda hiányzik, a második szótag pedig csak egy magból áll. Az 

utolsó két esetben mind a két szó első szótagja nyílt végű (CV), hiányzik a kóda, míg a 

második szótag CVC szerkezetű. Az eltérés a két szó között, hogy a negyedik mondókában 

az első sorvég szava toldalékolt (tárgyragos) főnév, addig az utolsó esetben a szó bár /t/ 

hangra végződik, az a szótő része. Mivel nem várható el, hogy az óvodások szókincsének 

része legyen a sufni szó, ezért a szó meghatározását megadtuk a gyermekeknek. 

 

(4) Valódi szavak szótagszintézise (3/a. szubteszt) 

A 3. szubteszt felvételekor a gyermekeknek szótagokat kellett egybefűzni, amelyek egy 

másodperces szünetközökkel hangzottak el, és az így kapott szót kellett kimondaniuk. Az 

angol nyelvben ezt a műveletet nevezik blendingnek. A szubteszt két részre bontható, 

részenként 5–5 feladattal. Az első öt feladat során valódi szavak szótagjait hallja a gyermek, 

míg a második öt feladatnál álszavakat bontottunk szótagokra. A valódi szavak 

kiválasztásánál több szempontot is figyelembe vettünk, hogy feltárhassuk a különböző 

grammatikai faktorok rejtett szerepét a blending során, amely egy speciális szóaktiválási 

feladat is egyben. Ezek a szempontok a következőek voltak:  

(1) a szótag típusa: legyenek CV, azaz nyílt végű, valamint CVC, azaz zárt szótagok  

(2) fonológiai szempontból, a szótaghatárok hangjai a szó kiejtésekor a koartikuláció 

miatt módosuljanak 

(3) morfológiai szempontból, a szavak között legyenek szótövek és toldalékolt szavak 

(4) szemantikai szempontból, legyenek olyan szavak, amelyeknél a szótagok 

egybefűzése során a célszó elérése előtt más szó is jelen van, ezáltal elterelő 

faktorként viselkedhet a szóaktiválás során.  

(5) a gyermek szókincséhez igazodjanak a szavak. Ennek érdekében egy – a kutatásban 

nem résztvevő – óvodai kiscsoportban végeztünk szókincsvizsgálatot. A gyermekek 

feladata az volt, hogy három kép közül kiválasszák azt a képet, amit hallottak. 

Minden szó képe mellett szerepelt egy fonológiai alapú elterelő szó/kép és egy 

tartalmi elterelő faktor. A 3–4 éves gyermekek közül mindenki helyesen oldotta meg 

a feladatot. Mivel a jelen kutatásban részt vevő óvodások mindegyike budapesti volt, 

nem tartottuk szükségesnek vidéki gyermekekkel is megismételni a szókincspróbát. 

Ezen szempontok mentén a kapu, asztal, dombtól, villamos és a viselkedtek szavak 

kerültek kiválasztásra. 

A 4 éves korcsoportban a feladatot szótagolt beszéddel vezettük be, gyakran néhány 

közlésegység erejéig így beszélgettünk a gyermekekkel, hogy meggyőződjünk arról, hogy 
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megértették a feladatot. Az 5–6 éves korosztály esetén is még „robotbeszédként” mutattuk 

be a feladatot a gyermekeknek. A szótagolt beszéd megértése senkinek sem okozott gondot 

a vizsgálatban résztvevő gyermekek közül. 

 

(5) Álszavak szótagszintézise (3/b. szubteszt) 

Az álszavak szintézise feladatsor összeállításánál hasonló elveket vettünk figyelembe, mint 

a valódi szavak esetében, ami a szótagszerkezetet és a morfológiát illeti. Koartikulációs 

nehezítést nem tartalmaznak az álszavak, amelyek a magyar fonotaktikai szabályoknak 

megfelelnek. Három esetben az álszavak minimális párjai valódi szavaknak, azaz csak egy 

fonémában térnek el. Ezekben az esetekben meg lehetett figyelni, hogy a gyermek képes-e 

a mentális lexikon aktiválódását háttérbe szorítani. 

 

(6) Szótag-szegmentálás (4/a. szubteszt) 

(7) Szótagolás (4/b. szubteszt) 

A 4. szubteszt tíz feladata adott szavak szótagolását kéri a gyermekektől. A szavak között öt 

item kétszótagú, négy item háromszótagú és egy item ötszótagú. A szavak kiválasztásánál a 

következő szempontokat vettük figyelembe:  

(1) A magyar helyesírás szabálya szerinti elválasztási típusok mindegyike 

szerepeljen a feladatban.  

(2) Szerepeljen olyan hosszú mássalhangzót tartalmazó szó, amelyik esetében a 

szótagoláskor a mássalhangzó az első szótag kódájába és a következő szótag 

kezdetébe kerül. 

(3) Legyenek tőszavak és toldalékolt szavak. 

(4) A toldalékolt szavak között forduljon elő olyan toldalékolás, amely során a 

morfológiai elemzés és a szótagolás máshol választja szét az egyes egységeket.   

A gyermekek válaszait kétféle szempontból jegyeztük fel. Először a szegmentumok számát 

figyeltük, amikor arra kerestük a választ, hogy a gyermek helyesen ítéli-e meg a szavak 

szótagszámát. Másodszor a szótaghatárokat jegyeztük fel. Ez esetben arra voltunk 

kíváncsiak, hogy a gyermek mennyire követi a magyar elválasztási szabályokat. A szavak 

belsejében megjelenő mássalhangzó-kapcsolatok esetében azt kívántuk megfigyelni, hogy 

megjelenik-e a magyar nyelv sajátosságait figyelembe vevő szabályokat követő szótagolás 

még a szabályok explicit ismertetése előtt is, vagy a korai időszakra a szótagkezdet 

maximálása szabály a jellemző. A szó belsejében levő hosszú mássalhangzó elválasztásánál 

a beszédhangok temporális tulajdonságainak észleléséről is kaphattunk információt. 
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(8) Szótagtörlés (5/a. szubteszt) 

A fonológiai tudatosság területei között a bizonyos méretű egységek törlése az egységekkel 

végzett manipulálás egyik formája. A szótagtörlés műveletének sikerességét befolyásolja a 

munkamemória, a mentális műveletvégző képesség és a belső beszéd. Az óvodai nevelés 

zenei nevelésének része a „dallambújtatás” nagycsoportos korban, melynek során a fent 

említett területek fejlődnek. A feladat bemutatása, a próbafeladat és az első tesztfeladat is 

összetett szó, annak érdekében, hogy az óvodáskorú gyermekek számára megkönnyítsük a 

feladat megértését, illetve az adott egység kiválasztását a műveletvégzéshez. Az óvodáskorú 

gyermekeknek a dallambújtatáshoz hasonló instrukciót adtunk: „Mondd ki azt a szót, hogy 

tájkép! (válasz) Most csak magadban mondd ki azt, hogy táj! A szó többi részét mondd 

hangosan!” Ha a gyermek erre nem volt képes a bemutatás után sem, akkor nem folytattuk 

a felvételt a statikus tesztfelvételeknél. Dinamikus felvételnél tovább mentünk, és 

megnéztük, hogy a gyermek kognitív érettsége lehetővé teszi-e a belső beszéd kialakítását. 

 

(9) Beszédhangtörlés (5/b. szubteszt) 

Az 5. szubteszt második fele tartalmazza fonémaszintű műveletek első feladatát, a 

fonématörlést. Csak azokkal az óvodásokkal próbáltuk felvenni ezeket az itemeket, akiknél 

a szótagtörlés sikerrel járt. Ez ugyanis arra engedett minket következtetni, hogy a gyermek 

munkamemóriája és a belső beszéde már elég jól működik ahhoz, hogy manipulálás kognitív 

műveletét végre tudja hajtani. A tesztfelvételnek ebben a szakaszában még nem derült ki, 

hogy a gyermeknek van-e már hozzáférése a fonémákhoz, a szavak legkisebb nyelvi 

egységéhez. 

 

(10) Beszédhang-izolálás (6. szubteszt) 

A fonémaizolálás a legegyszerűbb fonémaszintű feladat, ezért olyan óvodásokkal is 

megpróbáltuk felvenni, akiknek a fonématörlés túl nehéz feladat volt. A 6. szubteszt 

felvétele során azt kértük a gyermekektől, hogy nevezzék meg a szó legelső, vagy utolsó 

hangját, végül a három fonémából álló szavak középső hangját. Az első beszédhangot kellett 

megnevezni a következő szavaknál: állat, szálka, krém, bogyó, pince. Az utolsó fonémát 

kellett izolálni a könyv, a padlás, és a lépne szavakban, míg a középső fonémát a főz és az 

ide szavak esetében. 
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(11) Fonémaszintézis 1 / valódi szó alkotása beszédhangokból (7/a. szubteszt) 

A fonémaszintézist tartják az olvasáselsajátítás egyik legfontosabb tényezőjének. Éppen 

ezért a legtöbb fonológiai tudatosságot vizsgáló teszt egyik feladata. Azonban a gyermek 

valószínűsíthetően akkor érett arra, hogy a fonémákat mentális úton egybefűzze, és ennek 

eredményeként eljusson a jelentéshez, ha megérti, hogy a szavakat hangokra is lehet bontani. 

Azaz, az elsődleges mentális művelet a beszédhangok izolálása, és csak ezután következik 

a hangok egybefűzése, blendingje.  

A 7. szubteszt hasonló mentális műveletvégzést várt el a gyermekektől, mint a szótagok 

egybefűzése esetén, azzal az eltéréssel, hogy ezeknél a feladatoknál a szegmentált egység a 

fonéma. Az 1mp-es szünetközökkel kiejtett beszédhangokat kellett a gyermekeknek sorba 

fűzni, és kimondani az így kapott szót. A szubteszt első öt szava valódi szó, míg a második 

öt szó álszó volt. A valódi szavak kiválasztásánál a következő szempontokat vettük 

figyelembe: 

(1) A munkamemóriát fokozatosan terhelje az itemek száma. 

(2) A szavak mássalhangzó– és magánhangzó–kapcsolatai változatosak legyenek, annak 

érdekében, hogy a szintézist (beszédhangok egybefűzését) befolyásoló fonológiai 

tényezőket feltárhassuk.  

(3) Szemantikai szempontból néhány szó tartalmazzon jelentéssel bíró szegmenseket, 

amelyeknél a beszédhangok egybefűzése során a célszó elérése előtt a szó 

aktiválódása segítheti, vagy gátolhatja a célszó elérését.  

(4) A vizsgált gyermekcsoportok szókincséhez igazodjanak a szavak. Ennek érdekében 

olyan szavakat is választottunk, amelyek valószínűsíthetően inkább az iskolás 

korcsoport szókincsének a részét képezi. Egyébként is csak kivételes esetben 

várható, hogy a fonémaszintézis első egy–két itemén túl is eljut egy óvodáskorú 

gyermek. A szókincsvizsgálatot egy – a kutatásban nem résztvevő – óvodai 

csoportban végeztünk el. A gyermekek feladata az volt, hogy három kép közül 

kiválasszák azt a képet, amit hallottak. Minden szó képe mellett szerepelt egy 

fonológiai alapú elterelő szó/kép és egy tartalmi elterelő faktor. A 3–4 éves 

gyermekek közül egy nem ismerte a pléd szót. A stadion szót – amiről azt gondoltuk, 

hogy az óvodások nem feltétlenül ismerik – helyesen azonosították. Megjegyzendő, 

hogy az óvoda közelében található Budapest legnagyobb stadionja. 

A fenti szempontok figyelembe vételével a következő öt szó került a tesztbe: pléd, mos, 

kapu, stadion, könyvtár. A pléd szó esetében a mássalhangzó-kapcsolatot együtt ejtjük ki, 

hogy ezáltal egy egység több információt hordozzon. A bemutató, és a gyakorló szavak 
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között kettő és három fonémát tartalmazó szóval találkoznak a gyermekek. A tesztfeladatok 

közül magánhangzó – mássalhangzó egybefűzésére csak az álszavak között kerül sor.  

 

(12) Fonémaszintézis 2 / Beszédhangokból álszavak alkotása (7/b. szubteszt) 

Az álszavak beszédhangjainak azonosításakor nem működik az a top-down folyamat, ami a 

jelentéssel bíró szavak aktiválódásakor felülírhatná a téves beszédhangészlelést. Ezért 

percepciós tévesztésekre is számítottunk. A jelen tesztanyag egy esetben (az első itemnél) 

nyújtott egyszerűbb feladathelyzetet a gyermekeknek. Az első álszó esetében egyrészt a 

szekvencia elemszáma a legkevesebb volt az összes hangsor közül, másrészt a szekvencia a 

fonológiailag legegyszerűbb hangkapcsolatot (VC) tartalmazta. Ebben a szekvenciában egy 

magánhangzóhoz kellett egy mássalhangzót – egy frikatívát – illeszteni. Az öt álszó a 

következő volt: ű/s, v/é/k, s/t/á/p, n/ó/d/l/i és b/i/l/l/e/r/g/ő. 

 

(13) Fonémaszegmentálás (8. szubteszt) 

A fonémaszegmentálás a fonémaszintézis inverz művelete, és a helyesírásnál tölt be alapvető 

háttérfunkciót. A szegmentálás során az adott szavakat beszédhangjaira kellett bontania a 

gyermekeknek. Ez a feladat azoknál a szavaknál jelentett elsősorban nehézséget, ahol a 

koartikuláció következtében megváltoznak az egymással kölcsönhatásba lépő hangok 

képzési jellemzői, és emiatt nem elegendő a gyermeknek a beszédészlelésére támaszkodni – 

abban az esetben sem, ha jól működnek a perceptuális folyamatok. Ezekben az esetekben a 

morfológiai tudatosság is befolyásolja a fonológia tudatosság működését. 

A fonémaszegmentálást tíz, fokozatosan nehezedő szóval vizsgáltuk. A nehézségi 

fokot a szegmentumok száma, illetve a hangkapcsolatok komplexitása jelentette. A 

legkönnyebb szó egy két fonémát tartalmazó szó, a legnehezebb pedig egy háromszótagú, 

nyolc fonémát tartalmazó összetett szó, amelyben egy hangzókiesés történik a koartikuláció 

során. A szubteszt négy egyszótagú, öt kétszótagú és egy háromszótagú szót tartalmaz. A 

tesztanyag tíz szava: ló, néz, béke, meccs, kincs, segít, testvér, spórol, festmény, dombtető. 

 

(14) A hosszú beszédhang megnevezése (9. szubteszt) 

A fonológiai tudatosság teszt felvételekor a gyermekek élő beszédet és nem hangfelvételt 

hallgatnak, ezért a beszédtempót és a hangidőtartamok változóját nehezen lehetett 

kontrollálni. Az útmutató utasítása szerint a vizsgálatfelvevő személynek a hosszú hangokat 

optimális ideig kell hangoztatni, azaz a rövid hangokat minél rövidebben, a hosszú hangokat 

hosszan, de természetes módon kell kiejteni. A szubteszt tíz szava közül három egyszótagú, 
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öt kétszótagú, egy három- és egy négyszótagú. Az egyszótagú szavak közül kettőben a 

magánhangzó (az egyik a szó elején, a másik a szó belsejében), a harmadikban a 

mássalhangzó hosszú (szóvégi pozícióban). A kétszótagú szavak esetében két szóban egy-

egy magánhangzó, másik kettőben egy-egy mássalhangzó (mindegyik szóbelsői 

pozícióban), és az ötödik szóban egy magán- és egy mássalhangzó hosszú (a magánhangzó 

szóvégi pozícióban). A háromszótagú szó esetében szintén egy magán és egy mássalhangzó 

hosszú, míg a négyszótagú összetett szó esetében két magánhangzó, az egyik szóvégi, a 

másik szóbelsői pozícióban, az előtag végén található. A tesztanyag tíz szava: ól, súg, cipő, 

stoppol, vicc, busszal, csíkos, függő, suttogó, felsőfokú. 

 

 (15) Fonéma-manipulálás (10. szubteszt) 

A fonéma-manipulálás szubteszt hat itemnél fonémacsere feladatot kért, és négy esetben a 

fonémasorrend megfordítását. Két esetben a szó első beszédhangját, egy esetben a záró 

hangot, valamint 3 esetben a szó belsejében található hango(ka)t kellett lecserélni. Három 

egyszótagú és három kétszótagú szóval kellett a manipulációs műveletet elvégezni. A 

kétszótagú szavak közül egy esetben mássalhangzót, két esetben magánhangzót kellett 

megváltoztatni, amelyek közül a kérem szó esetében mindkét magánhangzót – azaz mindkét 

szótag magját – kellett lecserélni egy másik hangra. A szavak a következők voltak: mér, sár, 

kés, süti, köret, kérem. Óvodáskorú gyermekeknél a 10. szubteszt bemutatására csak akkor 

került sor, ha a korábbi fonémaszintű feladatoknál legalább egy-két feladatot meg tudtak 

oldani a gyermekek. 

 

A Fonológiai Tudatosság Teszt dinamikus felvétele a dinamikus mérés szerint az 

előmérésből, a segítségnyújtásból és az utómérésből áll. Ennek megfelelően a felvétel első 

eleme a statikus tesztelés szerinti értékelés. Helytelen válaszadás, vagy válaszhiány esetén 

(5 másodpercnyi várakozás után sem érkezik válasz) a tesztfelvevő személynek lehetősége 

nyílik segítő kérdést feltenni, vagy egy stratégiát adni a válaszadáshoz. Ennek a metodikáját 

szintén tartalmazza az útmutató. Továbbá, a segítségnyújtás különböző formái és azok 

jelölése is meg lett határozva. A jelölés rögzíti a segítségnyújtás típusát, és a segítségnyújtás 

célját, azaz hogy melyik kognitív funkciót támogatta meg a tesztelő.  

Feuerstein és munkatársai (2002) úgy vélekednek azokkal a dinamikus tesztekkel 

kapcsolatban, amelyek strukturált intervenciót alkalmaznak – mint például Bridge és Catts 

(2010) dinamikus szűrőtesztje –, hogy korlátozzák a vizsgáló rugalmasságát és a gyermekről 

alkotott képet. Amennyiben a gyermek nem reagál a megadott intervenciókra, úgy azt a 
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vizsgált személy kapacitásának a korlátjaként tekinthetik egyes vizsgálók. Egyetértve 

Feuersteinék nézetével hangsúlyozzuk, hogy a segítségnyújtásra való inadekvát válaszadás 

nem minősíti a gyermek kapacitását, és feltehetően a vizsgálatvezető tudna olyan támogatási 

formát találni, amire a gyermek pozitívan reagálna, amennyiben a segítségnyújtás a 

proximális fejlődési zónán belül marad. A segítségnyújtás típusainak meghatározásával 

célunk kettős volt: egyrészt a gyermekek fonológiai tudatosságát felmérő személyek 

viszonylag széles köre számára értelmezhetővé és kivitelezhetővé kívántuk tenni a 

dinamikus mérést, másrészt pedig statisztikailag is értékelhető paramétereket kívántunk 

bevezetni, amelyek Peňa (2014) dinamikus méréséhez hasonlóan segítséget nyújthatnak a 

diagnosztikában is, a nyelvi zavarok szűrésében. 

A segítségnyújtás fajtái: 

• Ismétlés. Ez az elsődleges, a legkevesebb segítséget adó támogatási forma.  

• Nonverbális segítség. Például: Ismétlés ritmusosan, ha a mondókaalapú rím 

aktiválásáról van szó, ha a szóalapúról, akkor hümmögés. Vagy: A rosszul észlelt 

hangsor hibás elemének hangsúlyozása: n-ó-d-l-i 

• Verbális segítség. Amennyiben nem elég a nonverbális segítség, akkor megnevezem 

a hibát. Például: Figyelj a hangok sorrendjére: n-ó-d-l-i! Vagy: Figyelj a toldalékra! 

• Példa. Konkrét verbális segítségadás. 

• Stratégia. A feladat megoldásához valamilyen kognitív stratégiát kínál a 

vizsgálatvezető.  Például: Képzeld el, hogy leírod a szót. Olvasd a betűket visszafelé! 

A segítségnyújtás célterületei (kognitív funkciói): 

• Az auditív figyelem 

• A percepció 

o A szeriális észlelés hatással van a fonématudatosságra (Gósy 2005) 

o Beszédhang-diszkrimináció 

• A mentális lexikon aktiválása (rímkeresés) 

• A munkamemória (egységek szintézise, manipuláció) 

o A különböző mennyiségű szóegységekkel történő manipulációs képesség 

függ a munkamemóriától (Sousa 2001) 

• A grammatikai tudatosság 

o A grammatikai szegmensek jelenléte növeli az idegrendszer megterheltségét 

(Gergely–Pléh 1994) – az egységek szintézisénél 

• A megfelelő magatartás  

o A feladatvégzésnél fontos a tervező magatartás, az impulzivitás visszafogása 
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A dinamikus tesztelésnél, akárcsak a terápiánál alapszabály, hogy a kevesebb segítségtől 

haladunk a több felé; az absztrakttól a konkrét felé. Ezáltal a gyermek proximális fejlődési 

zónájában (Vigotszkij 2000) igyekszik a tesztelő megtalálni azt a helyet és formát, ahol a 

legkevesebb segítségre is pozitívan reagál a gyermek. Ezáltal már teszteléskor kialakul egy 

kép a fejlesztés menetéről. A dinamikus tesztelés azonban csak a dinamikus mérési módszer 

elsajátítása után végezhető. 

 A jelen kutatás vizsgálata is a protokoll szerint, egyénileg történt, egy csendes, 

különálló helyiségben, legtöbbször az óvodák és az iskolák logopédiai fejlesztő szobájában. 

 Az adatok statisztikai elemzése az SPSS 18 szoftver próbáival történt. A normalitás-

vizsgálatot a Kolmogorv˗Smirnov-féle próbával végeztük, amelynek eredménye szerint 

vagy parametrikus (t-próba), vagy nem parametrikus próbákat (Mann˗Whitney-, 

Kruskal˗Wallis-, Spearman-féle próbák) alkalmaztunk.    

 

 

6. Eredmények: A 4‒9 éves tipikus fejlődésmenetű magyar 

anyanyelvű gyermekek fonológiai tudatosságának fejlődése 

 

6.1. A 4‒9 éves gyermekek fonológiai tudatosságának általános jellemzői 

6.1.1. A 4‒9 éves gyermekek rím-, szótag- és fonématudatosságának összehasonlítása 

 

 A gyermekek nyelvi tudatosságának fejlődése során a különböző területek eltérő 

módon fejlődnek. Ezért az egyes területek részletes vizsgálata előtt megnéztük, hogy a 

három fő szint, a rímtudatosság, a szótagtudatosság és a fonématudatosság a 4‒9 éves 

korcsoportokban milyen arányban van jelen. Abból indultunk ki, hogy ha mind a három 

terület 100%-os fejlettségi szinten áll, akkor a területek egymáshoz viszonyított fejlettségi 

aránya 1:1:1. Az adatok szerint 4 évesen az elérhető fejlettségi szint körülbelüli harmadát 

teszi ki a három terület közösen, amelyek egymáshoz viszonyított aránya: 5:10:1 (rím – 

szótag – fonéma). Míg a rímtudatosság és a szótagtudatosság fejlődése folyamatos, addig a 

fonématudatosság ugrásszerűen nő a 6. életév után. A 9‒10. életév között érik el a teljes 

fejlettséget, ekkor arányosan oszlik meg a területek fejlettsége (6.1.1. ábra). 
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6.1.1. ábra 

A fonológiai tudatosság egyes területeinek fejlettsége a 4‒9 éves korcsoportoknál 

 

Az eredmények statisztikai feldolgozása során a tipikus fejlődésű gyermekek 

eredményei mindegyik szubtesztnél parametrikusnak bizonyultak, ezért a korosztályok 

eredményeinek az összehasonlítását a Kruskal–Wallis-próbával végeztük. A mért 15 terület 

eredményeinek mediánjait a 6.1.1. táblázat mutatja. Abból a célból mutatjuk a mediánt, hogy 

a gyermekcsoportok valódi képességéről átfogóbb képet tudjunk szemléltetni. A 

gyermekcsoportokon belül ugyanis nagymértékű szórást és egyéni eltéréseket tapasztaltunk, 

amelyeket a későbbiekben részletezünk. 

 

6.1.1. táblázat 

A fonológiai tudatosság mért területeinek mediánjai a 4‒9 éves korcsoportokban, a 100%-

os érettségi szint jelölésével 

 

vizsgált terület 

 

4 éves 5 éves 6 éves 7 éves 8 éves 9 éves 

1 rímfelismerés 45% 55% 85% 80% 100% 100% 

2 rímkeresés 1 40% 60% 80% 80% 100% 100% 

3 rímkeresés 2 0% 0% 40% 60% 80% 100% 

4 sztg-szintézis 1 80% 80% 100% 100% 100% 100% 

5 sztg-szintézis 2 40% 80% 80% 100% 100% 100% 

6 sztg-szegment. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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vizsgált terület 

 

4 éves 5 éves 6 éves 7 éves 8 éves 9 éves 

7 szótagolás 70% 70% 80% 85% 100% 100% 

8 szótagtörlés 10% 30% 80% 80% 100% 100% 

9 fonématörlés 0% 0% 60% 80% 100% 100% 

10 f. izolálás 10% 10% 90% 100% 100% 100% 

11 f. szintézis 1 0% 0% 40% 80% 100% 100% 

12 f. szintézis 2 0% 0% 20% 60% 80% 100% 

13 f. szegment. 0% 0% 35% 80% 100% 100% 

14 f. azonosítás 0% 0% 50% 80% 100% 100% 

15 f. manipuláció 0% 0% 30% 70% 90% 100% 

 

 

 A fonológiai tudatosság fejlődése a vizsgált területeken nem kiegyensúlyozott, amit 

a 6.1.2. ábra szemléltet. 4–5 évesen a fonológiai tudatosság diagramterülete még csak a 

szótag-tudatosság képességterületein (4.–7. képességterület) közelíti meg a külső, 100%-ot 

jelző kört. A rímtudatosság feladatain belül (1.–3. képességterület) a szóalapú rímaktiválás 

még 6 évesen is lényegesen elmarad a rímfelismerés és a mondókaalapú rímaktiválástól. A 

fonémaizolálás (10. terület) és a többi szótagterületnél komplexebb szótagtörlés (8. terület) 

6 éves korban kezd el fejlődni. A fonématerületek (9.–15. képességterületek) a 6. és a 7. 

életkor között indulnak ugrásszerű fejlődésnek az olvasástanulás hatására. A fonológiai 

tudatosság teljes működtetésére gyakorlatilag a 8. és a 9. életév között, átlagosan két éves 

olvasástanulás után válnak képessé a gyermekek. 
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6.1.2. ábra 

A fonológiai tudatosság egyes területeinek fejlődése az életkorok szerint 

Az FTT által mért 15 fonológiai tudatossági terület: 1: rímfelismerés, 2: mondókaalapú rím, 3: szóalapú rím, 

4 sztg.-szintézis (valódi szó), 5: sztg.-szintézis (álszó), 6: sztg.-szegmentálás, 7: szótagolás, 8: sztg.-törlés, 9: 

fon.-törlés, 10: fon.-izolálás, 11: fon.-szintézis a, 12: fon.-szintézis b, 13: fon.-szegmentálás, 14: fon.-

azonosítás, 15: fon.-manipulálás 

 

  

6.1.2. A 6 éves korosztály óvodás és iskolás csoportjainak eredménye 

 

A fonématudatosság szempontjából a 6 éves korcsoport gyermekeinek az eredményeinél 

számított, hogy megkezdődött-e az olvasástanulás. Ezért a 6 éves korosztály két 

alcsoportjának az eredményeit összehasonlítottuk, hogy kiderüljön, melyek azok a területek, 

amelyekre az olvasástanulás megkezdése szignifikáns hatást gyakorol. Az olvasástanulás 

megkezdése a vizsgált időszakban valójában két hónap intenzív olvasást előkészítő 

foglalkozásokat jelent, ami természetesen a fonématudatosság fejlesztését is magába 

foglalja. A vizsgálat idején még csak néhány betűt ismertek a gyermekek. Egyes gyermekek 

biztosabb betűismeretét nem lehet kizárni, mivel betűismeretre vonatkozó vizsgálatot nem 

tartalmazott a kutatás. 

A fonémaszint összes műveleti területén szignifikánsan jobban teljesített a 6 éves 

korcsoport iskolás alcsoportja az óvodás alcsoporttal szemben. Azonban a fonémaszint 
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területein túl, a szótagszintű műveletek közül az álszavakkal végzett szótagszintézis is 

szignifikánsan jobb eredményt mutatott. A profil mintázata (6.1.3. ábra) hasonló 

tendenciákat mutat, de a fonéma szintjén szignifikánsan magasabb értékekkel.  

 

 
6.1.3. ábra 

Óvodás és iskolás 6 éves gyermekek fonológiai tudatosságának profilja 

 

A rímtudatosság feladatainál nem találtunk szignifikáns eltérést a két alcsoport 

között. Szótagszinten egyedül az álszavak szótagszintézisénél (Z=-2,317,  p=0,021) 

mutatkozott szignifikáns eltérés az óvodás és az iskolás csoport fejlettségi szintjében. A 

fonémaszint adatait a 6.1.2. táblázat szemlélteti. 

 

6.1.2. táblázat 

6 éves óvodás és iskolás csoportok fonématudatossága közti különbségek 

 
óvoda nagycsoport 

átlaga (%) 

iskola első osztály 

átlaga (%) 

szignifikanciaértékek 

fonémaizolálás 58 96 
p<0,001 

 

fonématörlés 

 
37 58 p=0,017 

fonémaszintézis 

valódi szavakkal 
31 59 p=0,001 

fonémaszintézis 

álszavakkal 
19 49 p<0,001 
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óvoda nagycsoport 

átlaga (%) 

iskola első osztály 

átlaga (%) 

szignifikanciaértékek 

fonémaszegmentálás 

 
34 57 p=0,003 

hosszú beszédhang 

megnevezése 
36 65 p=0,001 

fonémamanipulálás 

 
20 54 p<0,001 

 

A fonématudatosság területeinek részletes elemzésénél (6.4. fejezetnél), a 6 éves 

korcsoportot óvodás és iskolás alcsoportra nézve is tárgyaljuk. A többi esetben – a rím- és a 

szótagtudatosság területein – a 6 éves korosztály olyan gyermekek csoportjaként 

értelmezhető, akik közvetlenül az olvasástanulás megkezdése előtt állnak, de már 

részesültek fonológiai tudatosság fejlesztésben az olvasás-előkészítő időszak nyelvi 

fejlesztésén belül. Azoknál a területeknél, amelyeknél bontva is tárgyaljuk a korosztály két 

csoportját, az iskolakezdő direkt fejlesztésnek kiemelt szerepet tulajdoníthatunk. Az 

olvasástanulás hatását pedig a 7 éves korosztálytól kezdve lehet értelmezni. 

 

 

6.1.3. A nemek szerepe a fonológiai tudatosság fejlődésében 

 

A kutatásban a nemek aránya közel egyforma (lásd 6.3. táblázat). Ezért elvégeztük a fiúk és 

a lányok eredményeinek összehasonlítását az egyes korcsoportokban, hogy 

megállapíthassuk milyen szerepet játszik a nemek tényezője a fonológiai tudatosság 

fejlődésében. Pszicholingvisztikai kutatások több esetben kimutatták, hogy a lányok nyelvi 

fejlettsége bizonyos életszakaszban megelőzi a fiúkét (Gósy 2005, Horváth 2006,). Szabó és 

Tóth (2014) kutatásában a lányok előnye csak részben igazolódott. 

 

6.1.3. táblázat 

A nemek megoszlása és a Fonológiai Tudatosságuk Teszt eredményeik átlaga 

 lányok (fő) fiúk (fő) lányok átlag fiúk átlag 

4 évesek 

 
30 30 32% 28% 

5 évesek 

 
31 29 37% 39% 
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 lányok (fő) fiúk (fő) lányok átlag 

 

fiúk átlag 

 

6 évesek 

 
29 31 66% 55% 

7 évesek 

 
34 26 83% 77% 

8 évesek 

 
28 32 95% 90% 

9 évesek 

 
34 26 96% 95% 

 

 

 

6.1.4. ábra 

A 4‒9 éves lányok és fiúk fonológiai tudatosságának összehasonlítása korosztályok szerint 

 

A 6 éves korosztály eredménye további elemzést igényelt, mivel ez a korosztály 

nagycsoportos óvodások és első osztályos gyermekek csoportjaira bontható. A csoport 

összességében kiegyenlített a nemek arányát tekintve, de a korosztály két fő csoportjában 

már eltér a két nem aránya. Az iskolás csoportban 3:2 a lányok javára, míg az óvodások 

esetében 58%-ot tettek ki a fiúk és 42%-ot a lányok. 

A lányoknál az óvodáskor végén, illetve az iskoláskor elején mért fonológiai 

tudatosság szintje között nincs akkora különbség (64% és 69%), mint a fiúk esetében (48% 

és 76%), amit a 6.1.5. ábra szemléltet. Azaz, a fonématudatosság ugrásszerű növekedése a 

lányoknál még az óvodáskorban történik, míg a fiúknál az iskolai olvasástanítás a 

mozgatórugója a fonématudatosság fejlődésnek. 
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6.1.5. ábra 

6‒7 éves lányok és fiúk fonológiai tudatosságának alakulása óvodás- és iskoláskor között 

 

A statisztikai elemzés rávilágított arra, hogy a vizsgált korosztályban egészen 6 éves korig 

kiegyenlített a fiúk és a lányok fonológiai tudatosságának a fejlődése. Szignifikáns eltérést 

nem tapasztaltunk (4 éves korban Z=-1,622, p=0,105; 5 éves korban Z=-0,287, p=0,774). 

Tehát az a hipotézisünk, miszerint a lányok korai, spontán érő fonológiai tudatossága 

gyorsabban fejlődik a fiúkénál, nem igazolódott be a vizsgált korosztályban. Azonban meg 

kell jegyeznünk, hogy 4 éves korban a szótagtudatosság spontán érő területeinek mediánjai 

70‒100%-ot mutattak, azaz a jelen kutatás nem tudott adatokkal szolgálni a szótagtudatosság 

kezdetével kapcsolatban.  

 A 6 éves korosztály esetében a lányok fonématudatossága óvodás korban 

szignifikánsan megelőzi a fiúkét (Z=-2,854, p=0,004). Azonban ezt a fejlettségi szintet a fiúk 

gyorsan utolérik az explicit tanulás hatására. A 6 éves iskolás csoportban már nem volt 

kimutatható szignifikáns különbség. A statisztikai elemzés arra is rámutatott, hogy az 

explicit tanulás a lányok fonématudatosságára is szignifikáns hatást gyakorolt, és néhány 

fonémaszintű műveletnél 7, illetve 8 éves korban jobban teljesítenek, mint a fiúk. A 7 éves 

korcsoportban a fonológiai tudatosság mindhárom területét együtt vizsgálva ugyan nincs 

szignifikáns eltérés a két nem teljesítménye között (Z=-1,588, p=0,112), de ha az egyes 

területeket külön is megvizsgáltuk, akkor azt találtuk, hogy fonémaszinten a lányok három 

műveletet is szignifikánsan jobban teljesítettek, mint a fiúk. Az álszószintézis esetében Z=-

2,517, p=0,012; a fonéma-szegmentálásnál Z=-2,702, p=0,007 és a fonéma-manipulálásnál 

Z=-2,026, p=0,043 eredményt kaptunk. 8 éves korban még mindig találtunk szignifikánsan 

magasabb fejlettségi szinten álló területeket, de már csak az álszószintézis (Z=-3,136, 

p=0,002) és a szótagtörlés terén (Z=-2,322, p=0,02). Ennél a korosztálynál az egyik 
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szignifikánsan eltérő terület szótagszintű műveletet érintett, valamint a két nem teljes 

fonológiai tudatosságának összehasonlításakor is szignifikáns eltérést kaptunk (Z=-2,404, 

p=0,016). A fiúk fonológiai tudatossága a 9 éves korosztálynál ismét utolérte a lányokét, és 

ahogy feltételeztük, a két nem teljesítménye kiegyenlítődött (Z=-1,279, p=0,201).  

 

 

6.2. A rímtudatosság fejlődése  

 

6.2.1. Rímfelismerés (1. szubteszt) 

 

A rímek, a szóvégek összecsengésének meghallása a magyar gyermekeknél is már a korai 

életszakaszban megjelenik. Azonban – ahogyan azt feltételeztük – nem olyan mértékben, 

mint az angol gyermekek esetében. A magyar 4 éves korosztály átlagosan 44%-os 

teljesítményt nyújtott a rímfelismerésben, és még az első osztályban is csak 72%-ban ismerik 

fel a rímeket. A medián értéke a 8‒9 éves korcsoportoknál 100%. Az átlag-, a szórás-, a 

medián-, valamint a legalacsonyabb és a legmagasabb értékeket a 6.2.1. táblázat mutatja 

korcsoportonkénti bontásban, százalékban kifejezve. 

 

6.2.1. táblázat 

A rímfelismerés adatai az életkor függvényében 

korcsoportok 
átlag 

 (%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

4 évesek 44 34 45 0 100 

5 évesek 50 34 55 0 100 

6 évesek 76 22 85 20 100 

7 évesek 72 22 80 30 100 

8 évesek 90 16 100 40 100 

9 évesek 95 10 100 60 100 

 

 

A statisztikai elemzés során a 4–5 éves korosztálynál találtuk a legnagyobb a szórást, 

bár az egyéni különbségek még első és második osztályban is igen jelentősnek mutatkoztak. 
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A 8 éves korosztálynál 7 fő, a 9 éves gyermekek közül 3 fő teljesítménye kiugró, azaz 70% 

alatti (6.2.1. ábra).  

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. ábra 

4‒9 éves gyermekek rímfelismerése 

 

 

A korcsoportok teljesítményének normalitás-vizsgálata kimutatta, hogy a minta nem 

parametrikus. Ezért a statisztikai vizsgálatot a Kruskal–Wallis-próbával végeztük 95%-os 

konfidenciaszint mellett. Az egyes korcsoportok közötti szignifikáns különbséget a 6.2.2. 

táblázat mutatja. Szignifikáns különbség nem mutatkozott a 4 és az 5 éves korosztály között, 

a 6 és a 7 éves korcsoport között és a 8 és a 9 évesek között.  

 

6.2.2. táblázat 

A korcsoportok közötti szignifikáns eltérések a rímfelismerés szubtesztben 

összehasonlított csoportok Szignifikanciaszint 

4 évesek 6, 7, 8 évesek p<0,001 

5 évesek 6, 7, 8 évesek p<0,001 

6 évesek 8, 9 évesek p<0,001 

7 évesek 8, 9 évesek p<0,001 
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A statisztikai vizsgálat alapján a rímfelismerés területén két életkorban tapasztalható 

ugrásszerű fejlődés: először a nagycsoportban, másodszor az iskoláskor elején. Az első 

ugrásszerű növekedés feltételezhetően egy természetes érési folyamat során jön létre, az 

óvodáskor során nyert anyanyelvi tapasztalatok (mondókák, versek) eredményeként. A 

második ugrásszerű fejlődés az olvasástanulásnak tudható be. Valószínűleg a rímek 

hangalapú képe mellett megjelenő vizuális képi megerősítés eredményezi. 

Az óvodáskorú gyermekek, különösképp a 4‒5 éves korosztály, nagyon nehezen 

értették meg az első szubteszt feladatait. Éppen ezért velük a második szubteszttel kezdtük 

a tesztfelvételt, mivel a mondókázás ismerősebb feladat volt számukra. A metanyelvi 

éretlenség mellett a figyelmi-végrehajtó funkciók éretlensége is befolyásolta az 

eredményességet, amelyekre szükség volt az auditív alapú összehasonlításokhoz és a 

döntéshozáshoz. A 4 éves gyermek figyelme gyakran csak az utolsó két helyen elhangzó 

szóra irányult, illetve ezeket jegyezte meg. Ennek következtében gyakran az utolsó szót 

tartotta a helyes megoldásnak, amennyiben az eltért az előzőtől (pl. kő, lő, tű, nő). 

Legkevesebbszer annál a feladatnál hibáztak, ahol a „kakukktojás” szó az utolsó helyen állt. 

Ebben a feladatban a szavakat szolmizációs hangok nevei alkották (lá, fá, tá, ré), azaz egy 

óvodáskorú gyermek számára jelentésnélkülinek tekinthetők. Az eredmények szerint, a 

sikeres feladatmegoldás szempontjából a szavak sorozatában elfoglalt hely fontosabb, mint 

a jelentés. Az első sorozat értelmes szavakat tartalmazott, és szintén CV nyílt szótagokból 

állt, de a kakukktojás szó a harmadik volt a sorban (tó, só, sí, ló). Ennél a feladatnál többen 

hibáztak, mint a szolmizációs hangoknál. Az utolsó sorozatban egyszótagú, kódát is 

tartalmazó értelmetlen szavakat kellett megfigyelni, ahol a többivel nem rímelő szó az első 

helyen állt (mék, ták, frák, pák). Ez a feladattípus bizonyult a legnehezebbnek. Ennél a 

feladatnál olyan iskoláskorú gyermekek is hibáztak, akik az előző feladatokat helyesen meg 

tudták oldani. Elmondható, hogy az értelmetlen, zárt szótagú (CVC, CCVC) – azaz kódával 

is rendelkező – szavak sorozata a legnehezebb feladattípus a rímek összehasonlítását igénylő 

kognitív művelet során. A feladok megoldásának sikerességét legnagyobb mértékben a 

kakukktojás szó sorban elfoglalt helye befolyásolta. 

 

 

6.2.2. Mondóka-alapú rímkeresés (2/a szubteszt) 

 

Hipotézisünk szerint a rímkeresés feladatoknál a magyar gyermekek könnyebben találnak 

rímeket, ha egy ritmusos mondóka sorvégére kell egy szót keresni, mint egy adott szóra. A 

mondókák esetében még a szövegkörnyezet is segít a mentális lexikon aktiválásában. 
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Hipotézisünket a korábbi kutatási eredményekre építettük, illetve arra a tényre, hogy a 

magyar óvodákban mindennapos a mondókázás. Hipotézisünket igazolták az eredmények, 

melyek szerint a magyar gyermekek mondóka-alapú rímtalálása jobban megközelíti az angol 

gyermekek spontán rímtalálását, mint a szóalapú rímaktiválás. Azonban, a jelen kutatás 

eredménye szerinti 44%-os 4‒5 éves kori teljesítmény is jóval elmarad a Kirtley és 

munkatársai (1989) által mért 71%-os teljesítménytől. Ha nem az angol gyermekek spontán 

rímtudatosságához hasonlítjuk a jelen kutatás eredményét, hanem a metanyelvi szintjükéhez 

– amit az angol gyermekeknél a szótagkezdet és a rím szétválasztásával mértek és 56%-os 

eredményt kaptak – akkor azt kell megállapítanunk, hogy a magyar gyermekek 5 éves 

korukra érik el ezt a szintet. 100%-os medián értéket csak 8 éves kor felett mértünk. 

 

6.2.3. táblázat 

A mondókaalapú rímkeresés adatai az életkor függvényében 

korcsoportok 
átlag 

 (%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

4 évesek 44 26 40 0 100 

5 évesek 57 23 60 0 100 

6 évesek 76 20 80 20 100 

7 évesek 75 25 80 0 100 

8 évesek 89 19 100 40 100 

9 évesek 92 13 100 40 100 

 

 A statisztikai elemzés két korcsoport kivételével szignifikáns fejlődést mutatott a 

különböző korosztályú gyermekek között. A szignifikánsan eltérő eredmények 

szignifikancia-értékeit a 6.2.4. táblázat mutatja. Nem találtunk szignifikáns eltérést a 6 és 7 

évesek között, valamint a 8‒9 éves korosztály között.  

 

6.2.4. táblázat 

A korcsoportok közötti szignifikáns eltérések a mondókaalapú rímkeresés szubtesztben 

összehasonlított csoportok szignifikanciaszint 

4 évesek 
5 évesek p=0,003 

6, 7, 8 évesek p<0,001 
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összehasonlított csoportok szignifikanciaszint 

5 évesek 6, 7, 8 évesek p<0,001 

6 évesek 8, 9 évesek p<0,001 

7 évesek 8, 9 évesek p<0,001 

 

A mondóka-alapú rímkeresés nagyon egyenetlen mintát mutatott, hasonlóan a 

rímfelismeréshez. 4 éves korban a csoportnak több, mint a fele (33 gyermek) egy rímet sem 

tudott mondani, éppen ezért kiugró esetnek az a hat gyermek számított, akik 60%-nál jobb 

eredményt ért el. A mondókaalapú rímkeresésnél is jellemző a 6 és 7 éves kor közötti 

megtorpanás, ami az olvasástanulás megkezdésének tudható be. A mentális lexikon 

átrendeződése, a fonémalapú reprezentáció kialakítása valószínűsíthetően önmagában is 

nagymértékű változás az idegrendszer számára. A jelen kutatás eredménye szerint a spontán 

fejlődő rímtudatosság stagnál ezalatt. Az első osztályt követően, 8 évesen azonban újra 

tapasztalható a rímtudatosság fejlődése, és a csoport több, mint kétharmada teljesített 100%-

osan. 8 évesen még négy, 9 évesen már csak egy kiugró eredményt adatoltunk gyenge, 40%-

os teljesítménnyel (6.2.2. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

6.2.2. ábra 

A mondókaalapú rímkeresés eredményei 4‒9 éves életkorban 
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A mondókaalapú rímkeresésnél is jellemző a 6 és 7 éves kor közötti megtorpanás, 

amint az a rímtalálásnál is megfigyelhető volt. Ez a jelenség valószínűleg annak tudható be, 

hogy az olvasástanulás megkezdésekor az idegrendszer a fonémaszintre fókuszál. A jelen 

kutatás eredménye szerint a spontán fejlődő rímtudatosság stagnál ezalatt. Az első osztályt 

követően, 8 évesen azonban újraindul a rímtudatosság fejlődése, és nagyon rövid idő alatt 

beérik. 

 

6.2.3. Szóalapú rímkeresés (2/b szubteszt) 

 

A szóalapú rímtalálás a mondókaalapú rímtalálásnál lényegesen nehezebb feladatnak 

bizonyult. A mondókaalapú rímkeresés feladatoknál a gyermekeknek segítséget jelentett, 

hogy nem csupán a formai jegyek, hanem a szemantikai környezet szerint is tudtak 

megfelelő szavakat aktiválni mentális lexikonjukban. Ezt a fajta segítséget a szóalapú 

rímkeresés nem adta meg számukra. 

A szóalapú rímkeresés szubtesztben az óvodás csoportok nagyon gyenge 

teljesítményt nyújtottak, ami azt jelzi, hogy a magyar gyermekek esetében a szóalapú 

rímkeresés nem tartozik a nyelvi tudatosság spontán fejlődő szakaszához. A magyar 

gyermekek akkor képesek ezt a területet működtetni, amikor már a szótagszerkezeti szintre 

ér a fonológiai tudatosság fejlődése, azaz valódi metanyelvi tudatossággal oldják meg a 

feladatot. Az egyes korcsoportok átlagát, szórását, mediánját, a legalacsonyabb és a 

legmagasabb elért eredményeket a 6.2.5. táblázat szemlélteti. 

 

6.2.5. táblázat 

A szóalapú rímkeresés adatai az életkor függvényében 

korcsoportok 
átlag 

 (%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

4 évesek 18 26 0 0 100 

5 évesek 24 31 0 0 100 

6 évesek 44 36 40 0 100 

7 évesek 62 32 60 0 100 

8 évesek 79 24 80 20 100 

9 évesek 86 18 100 40 100 
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 A 4 éves gyermekek közül 33-an egy szóra sem tudtak rímelő szót mondani, azonban 

6 gyermek teljesített a szóráson felüli értékben. Ezek közül ketten mindegyik szóra tudtak 

megfelelő rímeket aktiválni (100%). 5 és 8 éves kor között a nagy szórás miatt nem mutat 

kiugró eseteket a statisztika. 9 éves korban ketten teljesítettek a szórás alatti értékben (40%). 

A szóalapú rímkeresés eredményeit a 6.2.3. ábra mutatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3. ábra 

A szóalapú rímkeresés eredményei a 4‒9 éves korcsoportban 

 

 A statisztikai vizsgálatot a szóalapú rímkeresés esetében is a Kruskal–Wallis-

próbával végeztük el. A korcsoportok között szignifikáns eltérés egyedül a 4 és 5 éves 

korosztály között nem mutatkozott (χ²=0,656; p=0,418). Ez azt jelenti, hogy a tisztán 

fonetikai jellemzők szerinti rímalapú szóaktiválás – amikor a szemantikai válogatás nem 

segíti a megfelelő rímelő szó megtalálását a mentális lexikonban – csak 6 éves kor után kezd 

el fejlődni. Feltételezhetően az olvasástanulás a rímtudatosság fejlődésében is nagy szerepet 

játszik, hiszen a szavak írott formája, a vizuális kép megerősíti a szavakban a fonémák 

szekvenciáját a mentális lexikonban. Az olvasás során egyre több verssel találkoznak, ami 

szintén segíti a rímkeresést, a rímtudatosság érését. Az egyes korosztályok közötti eltérés 

szignifikancia-szintjét a 6.2.6. táblázat mutatja. 
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6.2.6. táblázat 

A korcsoportok közötti szignifikáns eltérések a szóalapú rímkeresés szubtesztben 

összehasonlított csoportok szignifikancia 

4 évesek 6, 7, 8, 9 évesek p<0,001 

5 évesek 
6 évesek p=0,001 

7, 8, 9 évesek p<0,001 

6 évesek 
7 évesek p=0,005 

8, 9 évesek p<0,001 

7 évesek 
8 évesek p=0,002 

9 évesek p<0,001 

 

A jelen kutatásban alkalmazott tesztben öt szó közül egy ige és négy főnév szerepel.  

Az ige egy CVC szerkezetű szó (jár). Azt tapasztaltuk, hogy az ige több esetben aktivált 

szemantikai kapcsolat alapján szót a gyermekek mentális lexikonjában, mint a főnevek. A 

válaszok között szerepelt a megy, lép, járkál (ebben az esetben a szó formai tulajdonságai is 

megmutatkoztak). A négy főnév közül három egyszótagú, egy pedig kétszótagú szó. Az 

egyszótagúak közül egy CV szerkezetű, nyílt végű, kódát nem tartalmazó szótag (kő). Két 

szó kódát is tartalmaz: az egyik CVC szerkezetű, ahol a kóda veláris, zöngétlen hosszú 

explozíva (sakk), a másik CVCC szerkezetű, ahol a kódában egy alveoláris, laterális, zöngés 

közelítőhang és egy alveoláris, zöngétlen explozíva található (bolt). A kétszótagú szó CVCV 

szerkezetű, két nyílt, kódát nem tartalmazó szótag (róka). A főnevek közül a sakk szó több 

esetben is aktiválta a matt szót, ami a szemantikai szóasszociáción túl, a rímek magját alkotó 

magánhangzóban egyező szókapcsolat. Ezeknél az eseteknél kértük a gyermekeket, hogy 

mondjanak még más rímelő szavakat. A legtöbb nehézséget a kétszótagú szó okozta, annak 

ellenére, hogy a második szótag a magyar nyelvben kicsinyítő képzőként is előfordul.  Ennél 

a feladatnál nemcsak azokat a szavakat fogadtuk el helyes megoldásnak, ahol csak az első 

szótag kezdete változott meg (pl. móka, fóka), hanem azokat a válaszokat is, ahol a második, 

vagy mindkét szótagkezdet megváltozott (pl. róla, hóra). 

Megvizsgáltuk, hogy a hívószavak mennyire sikeresen aktiváltak rímpárokat a 4‒5 

éves korban, a két korcsoportból random módon vett 60 fős mintában. A rímkeresés a jár 

szóra volt a legeredményesebb, a 60 gyermekből 27 fő tudott megfelelően rímelő szót 

mondani (45%). Ugyanez a szó aktivált legtöbbször szemantikai alapú választ is, mint 

például járda, sétál, ember és járkál. Az említett szemantikai alapon aktivált szavak 
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mindegyike csak egyszer fordult elő a mintában. A kő és a sakk szó kiegyenlített eredményt 

mutatott, mind a kettő 23-23 esetben aktivált rímet (38%). A kő szó egy esetben aktivált 

szemantikai kapcsolatú szót, a gurul szót. A sakk szó több esetben is aktiválta a matt szót. 

Legnehezebb itemeknek a róka és a bolt szavak bizonyultak, mindkét esetben 19-19 

gyermek talált rímelő szavakat (32%). A róka szó egy esetben aktiválta a farkas szemantikai 

kapcsolatot. A téves, szemantikai alapú szóaktiválás esetén ismételten bemutattuk az 

óvodáskorú gyermekeknek, hogy milyen rímet várunk.  

 

 

6.3. A szótagtudatosság fejlődése  

 

6.3.1. Valódi szavak szótagszintézise (3/a szubteszt ‒ blending) 

 

A szótagszintézis valódi szavak esetében már a 4 éves gyermekeknek is könnyű 

feladatot jelentett, bár a szórás ekkor még elég magas (25%), ami 8 éves korra 3%-ra 

csökken. Az SPSS leíró statisztikai elemzés a 9 éves korosztályra már konstans értékeket 

közölt. Ezért a 6.3.1. táblázat is csak a 8 éves korosztályig mutatja az adatokat. 

 

6.3.1. táblázat 

A szótagszintézis adatai valódi szavak esetében, az életkor függvényében 

korcsoportok 
átlag 

(%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

4 évesek 75 25 80 20 100 

5 évesek 76 23 80 0 100 

6 évesek 86 20 100 20 100 

7 évesek 97 10 100 40 100 

8 évesek 100 3 100 80 100 

 

A statisztikai elemzés több korcsoportnál is kimutatott kiugró értékeket. A 6 éves 

korcsoportban 6 kiugró érték található, akiknek eredménye 40%-os, vagy annál gyengébb 

lett ennél a feladatsornál. A 7 éves korosztálynál 7 kiugró érték szerepel, akiknek 

teljesítménye 40% és 80% között ingadozik. A 8 éves korosztályban már csak ketten nem 
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érték el a 100%-ot, csak a 90%-ot. A 6.3.1. ábra a 4‒9 éves korcsoportok eredményeit 

mutatja, amit a szótagolt valódi szavak szintézisében értek el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1. ábra 

A szótagolt valódi szavak szintézisének eredményei a 4‒9 éves korcsoportban 

 

A statisztikai vizsgálat a nem parametrikus minta miatt a Kruskal–Wallis-teszttel 

készült. A korosztályok közötti szignifikáns eltérést a 6.3.2. táblázat mutatja. Nem találtunk 

szignifikáns eltérést a 4 és az 5 éves korcsoport között, a 7 és a 8 éves korosztály között és 

a 8‒9 éves korosztály között.  

 

6.3.2. táblázat 

A korcsoportok közötti szignifikáns eltérések a szótagszintézis szubtesztben, a valódi 

szavak esetében 

összehasonlított csoportok szignifikanciaszint 

4 évesek 
6 évesek p=0,011 

7, 8 évesek p<0,001 

 6 évesek p=0,004 

5 évesek 7, 8 évesek p<0,001 

6 évesek 7, 8, 9 évesek p<0,001 

7 évesek 9 évesek p=0,01 
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A hibák elemzésekor az óvodás korcsoportban megfigyelhető volt a perceptuális és a 

szemantikai alapú hiba is. Továbbá, a toldalékok jelenléte is nehezítette a feladatokat. A 

szemantikai tévesztések hátterében feltehetően a Marslen–Wilson-féle kohort (szakasz) 

elmélet működött, és az első szótag aktiválta az összes így kezdődő szót a gyermek mentális 

lexikonjában. Nyilvánvalóan igazolódott, hogy a szóaktiválás az elhangzás sorrendjében 

történik (Marslen–Wilson 1987).  Megfigyelhető volt a kontextus priming hatása is a villa / 

mos szavak aktiválásánál (Marslen–Wilson 1989), azaz, ha a gyermek a villa szót összefűzte, 

akkor a mos szót önálló szóként értelmezte. Az óvodáskorú gyermekektől kapott 

válaszjelenségek egyértelműen alátámaszthatók a szavak izgalmi mintázatával, illetve az 

izgalmi mintacsoportok asszociációs hálózatával (Pléh 2003). 

Szótagjaikra bontott szavak téves azonosítása esetén, azaz ha a gyermek a célszótól 

eltérő szót mondott – minden esetben rákérdeztünk a jelentésre. Biztosak akartunk lenni, 

hogy nem a szótagok egybefűzése okoz gondot a gyermeknek, hanem történetesen két szó 

aktiválódott a szótagsor hallatán, és ezért két szót nevezett meg, pl. villa és mos a villamos 

helyett. A szótagolt szavak szintézise esetén a következő szavak jelentettek nehézséget 4 

éves korban: 

Ka/pu. Több 4‒5 éves gyermeknél előfordult a kapó szó a célszó helyett. Ez jelenthet 

fennálló észlelési problémát, vagy esetlegesen a fonológiai fejlődés során, a tipikus 

csoportban is gyakran előforduló egyszerűsítést. Ebben az esetben a felső nyelvállású 

beszédhangok középső nyelvállásúak lesznek (S. Tar 2011). Amennyiben a gyermek 

hajlamos az ilyen típusú egyszerűsítésre, belső beszédére figyelve könnyebben ejt hibákat a 

percepciós feladatokban is. Egy más jellegű percepciós tévesztés az apu szó aktiválása, ahol 

az első beszédhangot – feltételezhetően figyelmi problémák miatt – nem észlelte a gyermek. 

Domb/tól. A szótő és a toldalék szintézise. Az eredmény több okból sem meglepő. 

Egyrészt a grammatikai markerek nehezítik a feladatot (Pléh 2003), másfelől a magyar 

gyermekek esetében 5 éves korra tehető az az időszak, amikor már biztosan tudják használni 

a magyar toldalékok nagy részét (Gósy 2007). A hibák között leggyakrabban a -tól rag téves 

azonosítása fordult elő. A téves azonosításnál közrejátszott a beszédhangok temporális 

jegyeinek hibás észlelése, melynek következtében a toll szó aktiválódott mentális 

lexikonjukban.  

Vil/la/mos. A téves találatoknál általában a villa szó aktiválódott, a kohort elmélet 

szerint. A priming hatás miatt pedig – hiába ismerte a villamos szót a gyermek – a mos szó 

külön, értelmes szóként aktiválódott. Egy esetben a Vili ma mos értelmes mondat lett a 

szótagfűzés eredménye. 
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Vi/sel/ked/tek. A négy szótagegység több négyéves gyermek munkamemóriájának 

kapacitását meghaladta. Mivel a második szótag elhangzásakor már tudtak értelmes szót 

aktiválni mentális lexikonjukban, ezért gyakran lett a visel szó a téves találatok eredménye. 

Más esetekben a harmadik szótag kimaradt, és a viseltek szóvá fűzték egybe a hallott 

szótagokat. 

 

 

6.3.2. Szótagok szintézise (blending) értelmetlen szavak esetén (3/b szubteszt) 

 

Az álszavakkal történő szótagszintézis nehezebb feladatnak bizonyult, mint a valódi szavak 

esetében. Különösen igaz ez az óvodáskorú gyermekekre, akik 4 évesen alig érték el az 50%-

ot. A szórás is magasabb értékeket mutatott az álszavaknál. Az óvodáskorúak között 

mindegyik korcsoportban voltak olyanok, akik egyetlen feladatot sem tudtak megoldani. 

Amennyiben az óvodáskorú gyermek az elhangzás szerint, ugyanúgy szótagolva ismételte 

meg a szekvenciát, akkor arra kértük, hogy próbálja meg „gyorsabban” kimondani. A 

robotbeszédhez hasonlítottuk a szótagolt beszédet, és arra kértük, hogy ő úgy ismételje el, 

ahogy mi beszélünk, ne úgy, mint a robot. Azok a gyermekek, akik ezek után sem tudták az 

értelmetlen szavakat szótagolás nélkül megismételni, nem kaptak pontot. Az álszavak 

szótagjai egybefűzésének eredményeit a 6.3.3. táblázat mutatja. 

 

6.3.3. táblázat 

A szótagszintézis adatai álszavak esetében, az életkor függvényében 

korcsoportok 
átlag 

(%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

4 évesek 52 33 40 0 100 

5 évesek 64 23 80 0 100 

6 évesek 72 25 80 0 100 

7 évesek 89 18 100 20 100 

8 évesek 98 5 100 80 100 

9 évesek 99 4 100 80 100 
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 Az álszavak esetében a plafonhatás mellett is voltak olyan gyermekek, akik egy vagy 

több szó összefűzésében tévesztettek. 7 éves korban még előfordult 20 és 40%-os 

teljesítmény is. A korcsoportok eredményeit a 6.3.2. ábra szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2. ábra 

A szótagolt álszavak szintézisének eredményei a 4–9 éves korcsoportban 

 

A statisztikai vizsgálat során az egyes korcsoportok között az álszavak szintézisében is 

szignifikáns fejlődést tapasztaltunk. Ez alól kivételek az 5–6 és a 8–9 éves korcsoportok 

voltak. Az egyes korcsoportok közötti szignifikáns eltérés értékeit a 6.3.4 táblázat mutatja. 

 

6.3.4. táblázat 

A korcsoportok közötti szignifikáns eltérések a szótagszintézis szubtesztben, az álszavak 

esetében 

összehasonlított csoportok szignifikanciaszint 

4 évesek 

5 évesek p=0,048 

6 évesek p=0,003 

7, 8 évesek p<0,001 

5 évesek 7, 8 évesek p<0,001 

6 évesek 7, 8, 9 évesek p<0,001 

 8 évesek p=0,001 

7 évesek 8, 9 évesek p<0,001 
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A 3/b. szubtesztben a szótagolt álszavak sem fonológiai szempontból, sem a 

szekvenciák elemszámát tekintve nem voltak bonyolultabbak, mint a valódi szavak, mégis 

nagyobb kihívást jelentettek. Az álszavakat tartalmazó szubteszt ugyan nem tartalmazott 

négy szótagból álló szót, de három iteme három szótagból állt. Az eredmény azt mutatja, 

hogy abban az esetben, ha a gyermek nem tud a mentális lexikonból jelentéssel bíró szót 

aktiválni a szótagok sorrendjének elhangzása közben, akkor vagy (1) a három szótag 

megjegyzése is meghaladhatja az óvodás korú gyermek memóriakapacitását, és lehagy egy 

szótagot, vagy (2) a gyermek nem fűzi egybe őket, mert különálló egységekként tudja csak 

értelmezni. 

Az óvodás korcsoportban valódi szavakat tartalmazó feladatokat már 4 évesen is 

70%-os eredménnyel oldották meg, míg álszavak esetében ezt a szintet csak 6 évesen érték 

el. Ez azt mutatja, hogy a spontán szótagolás a jelentéssel bíró beszédhez kötődik. A medián 

a valódi szavak esetében 6 éves korban, álszavak esetében 7 éves korban mutatott 

plafonhatást (6.3.3. ábra). Az intézményes oktatás hatása az álszavak szintézisére 

erőteljesebb, mint a valódi szavak esetében. Az intenzív anyanyelvi-, metanyelvi- és 

kognitív fejlesztés hatására a gyermek végrehajtó funkciói és memóriakapacitása is eléri azt 

a fejlettséget, amivel képes megoldani az álszavak szótagjainak összefűzését. 

 

 

6.3.3. ábra 

A szótagszintézis képességének alakulása valódi és álszavak esetében, az életkor 

függvényében 

 

4 éves         5 éves       6 éves       7éves       8 éves       9 éves 
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Az összehasonlító statisztikai elemzést a Mann‒Whitney-teszttel végeztük a nem 

parametrikus mintára való tekintettel. Az öt éves korosztály kivételével minden 

korcsoportban szignifikáns különbség mutatkozott a valódi és az álszavak szótagjainak 

egybefűzése terén. A statisztikai adatokat a 6.3.5. táblázat mutatja. 

 

6.3.5. táblázat 

A valódi- és az álszavak szintézise közötti eltérések adatai 

 

 

A szótagolt álszavak szintézisével a beszédészlelésről is kapunk tájékoztatást. 

Megfigyelhetőek voltak a zöngés-zöngétlen fonémapárok cseréje (pl. pirkádak), továbbá 

hangbetoldások, hangelhagyások (pl. birkáda, lamtikon). Némely esetben megfigyelhető 

volt az értelmetlen szó lecserélése az értelmes szópárjára (birkádak helyett birkádat, a 

lamtion helyett lampion, nódli helyett nudli). Amennyiben csak fonémaszintű hibát vétett a 

gyermek, az még nem jelentette azt, hogy a szótagszintű műveletet nem tudta elvégezni. 

Ezért a beszédhang-tévesztéseket csak feljegyeztük, de ha a szintézis (blending) művelet 

megtörtént, megkapta a gyermek a pontot az adott feladatra. Hibának a szótagszintű 

tévesztéseket értékeltük, azaz a szótagelhagyást, illetve azokat az eseteket, amikor a 

gyermek csak az elhangzás szerint, szótagolva volt képes megismételni a szekvenciát. 

 

6.3.3. Szótagszegmentálás (4/a szubteszt) 

 

A jelen kutatás eredménye azt mutatja, hogy a magyar anyanyelvű gyermekek 

szótagszegmentálásának szintje már 4 évesen is csaknem tökéletesen működik (86%), 

vagyis a kutatásában résztvevő legfiatalabb korosztálynál sem nyílik lehetőség a fejlődés 

végigkísérésére. A szótagszegmentálás fejlődésének befejező szakaszában leginkább a 

szórásnál láthatunk még fejlődést: a 4 éveseknél a szórás még 25%, a 9 éveseknél már csak 

1%. A szótagszegmentálás eredményeit a 6.3.6. táblázat mutatja. 

 

 

 
4 évesek 5 évesek 6 évesek 7 évesek 8 évesek 9 évesek 

Z -3,979 -1,706 -3,515 -3,631 -2,790 -2,714 

szignifikancia p<0,001 p=0,088 p<0,001 p<0,001 p=0,005 p=0,007 
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6.3.6. táblázat 

A szótagszegmentálás adatai az életkor függvényében 

korcsoportok 
átlag 

(%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

4 évesek 86 25 100 0 100 

5 évesek 92 14 100 30 100 

6 évesek 98 7 100 60 100 

7 évesek 99 6 100 60 100 

8 évesek 100 2 100 90 100 

9 évesek 100 1 100 90 100 

 

A statisztikai vizsgálat a jelen kutatásban is megerősítette, hogy 5 éves kortól 90% 

fölötti értéket mutat a magyar gyermekek teljesítménye. Az iskola alsó osztályaiban 

megerősödik a szótagtudatosság a szótagoló – elemző – összetevő olvasástanítási módszer 

hatására. Ebben a korban már a 100%-tól eltérő eredmények csak elvétve fordulnak elő. 6 

éves korban 9 esetben, a 7 éves korcsoportban 4 esetben, a 8 éves gyermekeknél 3, és a 9 

éves korosztályban 1 esetben fordult elő ilyen kiugró adat. A szórást és a kiugró adatokat a 

6.3.4. ábra mutatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4. ábra 

A szótagszegmentálás eredményei a 4‒9 éves korcsoportban 
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 A statisztikai elemzés is azt mutatja, hogy az egyes korcsoportok között csak néhány 

esetben mutatható ki szignifikáns eltérés. az egymást követő korosztályok közül csak az 5 

és a 6 évesek között lehetett szignifikáns fejlődést kimutatni. Szignifikáns eltéréseket a 6.3.7 

táblázat mutatja. 

 

6.3.7 táblázat 

A korcsoportok közötti szignifikáns eltérések a szótagszegmentálás szubtesztben 

összehasonlított csoportok szignifikanciaszint 

4 évesek 6 évesek p=0,003 

7, 8 évesek p<0,001 

5 évesek 6 évesek p=0,021 

7 évesek p=0,001 

8 évesek p<0,001 

6 évesek 9 évesek p=0,029 

 

 

6.3.4. Szótagolás (4/b szubteszt) 

 

A 4. szubteszt szavait a statisztikai elemzés szerint a 4 éves gyermekek 64%-ban szótagolják 

el helyesen, és ez az arány az iskolás kor elejére eléri a 80%-ot.  A helyes szótagolás 

tudatosítása, a szabályok megismerése, a szótagoló olvasástanítási módszer, és az 

olvasókönyvek szótagolt olvasmányai is hozzájárulnak ahhoz, hogy 9 éves korra, 3. 

osztályban 100%-osan működjön ez a terület. A 6.3.8. táblázat mutatja a helyes szótagolás 

korosztályonkénti átlagát, szórását, mediánját és a szélső értékeket. 

 

6.3.8. táblázat 

A szabálykövető szótagolás adatai az életkor függvényében 

korcsoportok 
átlag 

(%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

4 évesek 64 20 70 0 100 

5 évesek 70 18 70 10 100 



101 

 

 

korcsoportok 

 

átlag 

(%) 

 

szórás 

(%) 

 

medián 

(%) 

 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

 

legmagasabb 

teljesítmény 

 

6 évesek 80 12 80 50 100 

7 évesek 83 18 85 20 100 

8 évesek 93 11 100 40 100 

9 évesek 98 5 100 80 100 

 

 

Az elemzés megmutatta, hogy korcsoportok közül a legtöbb kiugró eset a 9 éves 

korosztálynál fordult elő. Ezekben az esetekben kiugrónak számított a 80%-os és a 90%-os 

eredmény. Az a 13 eset, aki nem tudta az összes szót hibátlanul elszótagolni, a messze, az 

elad, a fogkrém és a koncentrál szónál tévesztett. Ez az eredmény azt mutatja, hogy annak 

ellenére, hogy a beszédhangok temporális jegyeinek pontos percepciója második osztályban 

már elvárható, sokan még 3. osztályban sem észlelik a beszédhanghosszúságot megfelelően. 

A másik hiba, az igekötős igék helyes elválasztása szintén gyakran előfordul az alsó 

tagozatban. Ezekben az esetekben valószínűleg nem történik meg a gyors szófaji 

beazonosítás, amihez igazítani lehetne a tanult szabályt.  A 9 évesek közül a koncentrál szót 

ketten szótagolták el úgy, hogy konc/cent/rál, ketten választották a szótagkezdet feltöltését 

(kon/cen/trál) és hárman az első szótag kódájának a feltöltését (konc-ent-rál). Ennél az 

eredménynél valószínűsíteni lehet, hogy a gyermekek mentális lexikonjában több olyan 

minta található, amelyeknél a rím „-onc” hangkapcsolatokból áll. Továbbá megállapítható, 

hogy az életkor előrehaladtával, az anyanyelvi kompetencia erősödésével, egyre kevésbé 

választják a gyermekek a szótagkezdet maximálást, szemben más nyelvekkel (pl. az angol 

nyelven a concentrate szó elválasztása: con/cen/trate). A 6.3.4. ábra a szórást és a kiugró 

eseteket szemlélteti. 
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6.3.5. ábra 

A szabálykövető szótagolás eredményei 4‒9 éves korban 

 

A statisztikai eredmények azt mutatják, hogy a fejlődés az egyes életévek között 

kiegyenlített, fokozatos, azaz az anyanyelvi fejlődés során egyre jobban elsajátítja a gyermek 

a magyar nyelvre jellemző szótagszerkezet szerinti tagolást. Ugrásszerű fejlődés csak a 7 

éves és a 8 éves korcsoport között (második osztályban, az olvasás és írás elsajátítása után) 

kimutatható. Ez az eredmény arra mutat rá, hogy a szótagoló olvasástanítási módszer 

megerősíti a szabálykövető szótagolást. A tagolás statisztikai vizsgálata megerősíti, hogy az 

elválasztás szabálya nem csupán külső, explicit tanulást igénylő rendszer, hanem implicit 

módon jelen van az anyanyelv-elsajátítás folyamatában. A szabálykövető szótagolás 

szignifikáns adatait a 6.3.9. táblázat mutatja. Nem volt kimutatható szignifikáns növekedés 

a 4 éves és az 5 éves korcsoportok között, valamint a 6 éves és a 7 éves korosztály között. 

 

6.3.9. táblázat 

A korcsoportok közötti szignifikáns eltérések a szabálykövető szótagolás esetében 

összehasonlított csoportok szignifikanciaszint 

4 évesek 6, 7, 8 évesek p<0,001 

5 évesek 
6 évesek p=0,004 

7, 8 évesek p<0,001 

6 évesek 8, 9 évesek p<0,001 

7 évesek 8, 9 évesek p<0,001 

8 évesek 9 évesek p=0,011 
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A tévesztések száma természetesen a korosztály emelkedésével csökkent. A 4‒5 éves 

korcsoport 60 gyermekének tévesztéseit minőségileg is elemeztük. Azért választottunk 

óvodáskorú csoportot a tévesztések elemzéséhez, mert a szótagolás természetes 

folyamatainak feltárása is egyik célja volt a kutatásnak. A tévesztések a következő 

típusúak voltak: 

1) kutya: kuty/a (2 eset); kuty/tya (1 eset); ku/ty/a (1 eset). Az utolsó esetnél 

feltételezhető, hogy a gyermek épp eljutott a szegmentálás során a fonémaszintre, 

és egyfajta túláltalánosítás tanúi lehettünk ‒ ahogyan bizonyos grammatikai 

markereket is túláltalánosítanak a gyermekek a korai nyelvfejlődés szakaszában. 

Több szó szótagolásánál is megfigyelhető volt az említett esetnél, hogy bizonyos 

beszédhangokat a gyermek szótagértékűnek tartott, és annak megfelelően 

szótagolta el a szavakat.  

2) házba: há/z/ba (2 eset); há/zba (8 eset). A há/zba típusú tévesztéseknek a 

hátterében feltételezhető az óvodáskori perszeveráció, azaz az első, CV / CV 

típusú szótagolás folytatása a második feladatban is. Ezekben az esetekben a 

gyermekek automatikusan követték az első szótagolás mintáját, és figyelmen 

kívül hagyták azt a tényt is, hogy a szótaghatár a szótő és a toldalék határán 

található. Úgy tűnik, hogy az automatikus mintakövetés felülírja a magyar 

szótagkezdet fonotaktikai szabályait is. 

3) elad: e/lad (24 eset). A vizsgált minta 40%-ánál rögzítettük a V / CVC 

szótagolást. Ezekben az esetekben a gyermekek inkább a második 

szótagkezdetbe helyezték a mássalhangzót, mint az első szótag kódájába. Ennek 

ellenére, úgy tűnik, hogy az elválasztás szabálya – miszerint az igekötős igéket 

az igekötő és az ige határán választjuk szét – valóban követi a természetes 

elválasztást. Úgy tűnik, hogy igekötős igék esetében a morfológiai szerkezet 

erősebb, mint a szótagszerkezet.  

4) fogkrém: fo/krém (6 eset); fok/rém (4 eset). Mindkét típus arról tanúskodik, hogy 

a top-down feldolgozás még nem működik, fonémaszinten a gyermek még nem 

képes megfelelően elemezni a szót. Szótagszerkezet szintjén továbbá 

megfigyelhető mindkét típusú elválasztás: amikor a szótagkezdetet tölti fel 

inkább (CV / CCVC) és a magyar elválasztás szabályai szerinti (nem tudatos) 
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szótagolás, amikor a két mássalhangzó közül az egyiket megtartja kódának, a 

másikat átviszi a következő szótag kezdetébe. 

5) messze: me/sze (43 eset). A leggyakoribb hiba, összesen 72%, ami 

tulajdonképpen korosztályi jellegzetességének nevezhető, hiszen az 5 éves 

gyermekektől még nem várható el, hogy a /s/ beszédhang időtartamát 

megfelelően észlelje. Amennyiben rövid /s/ hangnak hallották az elhangzott 

fonémát, annak megfelelően CV / CV típus szerint szótagolták el.   

6) majmokat: ma/jmo/kat (1 eset); maj/mok/at (1 eset). A legkevesebb tévesztést 

generáló szó. Az első esetben a nyílt végű (CV) szótagokra való törekvés 

érvényesül, a második esetben pedig a morfológiai szerkezet felülírja a 

szótagszerkezetet. 

7) bögrével: bö/gré/vel (6 eset). A minta 10%-a alkalmazta a szótagkezdet 

maximálását szemben a kóda feltöltésével. Ez az arány azt mutatja, hogy a 

magyar nyelvre nem jellemzőek a mássalhangzó-kombinációkkal kezdődő 

szavak, és emiatt a szótagkezdetbe is inkább csak egy mássalhangzót helyeznek. 

Azok a gyermekek, akik viszont mégis a szótagkezdet feltöltését választották, 

úgy tűnik, hogy a nyílt végű szótagokat preferálják. 

8) szirmait: szir/ma/jit (6 eset). Ezeknél az eseteknél a hiátustöltést is meghagyták 

a szóban a gyermekek. Azonban a csoport 90%-a a szótagok szétválasztásakor 

elhagyta a hiátustöltő közelítőhangot. 

9) vízilovakat: víz/i/lo/vak/at (13 eset). Csupán 3 gyermeknél fordult elő, hogy mind 

a két helyen elrontották a szótagolást. A többiek a két tévesztés közül csak az 

egyiket vétették. Mindegyik esetben a morfológiai- és a szótagszerkezet 

konfliktusáról van szó. Az első helyen az összetett szó első tagjának a szótövét 

tartották meg a gyermekek, a második helyen a többes számmal jelölt szóról 

választották le a tárgyragot. Ezekben az esetekben a gyermekek számára a 

morfológiai szerkezet a domináns.  

10) koncentrál: konc/en/trál (22 eset). Ezekből az esetekből egy gyermek szótagolta 

el a szót az első hiba szerint (konc / ent / rál), míg a többi a második elválasztást 

tévesztette. Ez az adat a minta 35%-át teszi ki. Az eredmény azt jelzi, hogy sok 

magyar gyermek is szívesen választja a szótagkezdet-maximálást abban az 

esetben, ha az előző szótag kódájában is marad egy mássalhangzó.  
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Összehasonlítva a bögre, a házba, a szirmait és a majmokat szavakkal, azt találtuk, 

hogy a szótagkezdet maximálására a gyermekek csak akkor törekedtek, ha (1) a szótagkezdet 

megfelelt a magyar fonológiai jólformáltságnak, a fonotaktikai szabályoknak, és (2) az előző 

szótag kódája is tartalmazott mássalhangzót. Azokban az esetekben, amikor a fonotaktikai 

szabályoknak ellentmondott a szótagkezdet maximálása, akkor a mássalhangzó-

kapcsolatokat szétválasztották a gyermekek. Az óvodáskor sajátossága a letapadás egy adott 

mintánál. Perszeveráció esetén még a fonotaktikai szabályokat sem vették figyelembe a 

szótagolásnál. Valószínűsíthető, hogy azoknál a nyelveknél, amelyeknél a fonotaktika jóval 

több szókezdő mássalhangzó-kapcsolatot enged – mint például az angol nyelv esetében – 

jóval gyakoribb a szótagkezdet maximálása a spontán szótagoláskor. 

A jelen kutatás eredménye nem erősítette meg Kassai korábbi (1999a) kutatásának 

eredményét. Kassai kutatásában a 6 éves gyermekek az intervokális helyzetben levő 

mássalhangzó-kapcsolatokat (két mássalhangzó esetén) 50%-ban tartották együtt és vitték át 

szótagkezdő pozícióba, szemben a jelen kutatás 10%-ával. Kassai kutatásában a három 

mássalhangzóból álló kapcsolatok esetében két mássalhangzót vitt át a következő szótag 

kezdetébe a nagycsoportosok 80%, míg a jelen kutatásban csak 35% választotta ezt az 

elválasztási módot. A két-, illetve háromtagú mássalhangzó-kapcsolatok elválasztását 

elemezve azonban hasonló tendenciát tapasztaltunk, azaz, lényegesen nagyobb arányban 

vittek át az óvodások szótagkezdeti pozícióba két mássalhangzót abban az esetben, ha egy 

mássalhangzót megtarthattak az előző szótag kódájában. Az eltérő eredményeket azzal 

lehetne magyarázni, hogy nemcsak az általános nyelvi törvényszerűségek érvényesülnek egy 

óvodáskorú gyermek szótagolásában, hanem a mentális lexikon egyéni fonológiai 

sajátosságai is. Feltehetően a szótagolást befolyásolja a mentális lexikonban található szavak 

fonológiai mintázata, azaz a hangkapcsolatok erőssége. Amennyiben a gyermek mentális 

lexikonjában több olyan szó található, amelyek egyik szótagja re (pl. re/pül, ke/ret), akkor 

nagyobb valószínűséggel szótagolja el a bögre szót is úgy, hogy bög/re. A hangkapcsolatok 

erősségét befolyásolhatja a már említett mondókázás, kiszámolók gyakorisága, azaz a nyelvi 

környezet. Ha egy gyermek a tesztfelvétel idején gyakran mondogatja az elméleti részben 

ismertetett Ekete pekete halandzsa kiszámolót, akkor nagyobb valószínűséggel szótagolja el 

az elad szót úgy, hogy e/lad, mint el/ad. Továbbá, a tudatos óvodai anyanyelvi nevelés 

eredménye is befolyásolhatja a szótagolás eredményét, gondoljunk arra a nyelvi játékra, 

amelyben az utolsó szótaggal kell egy új szót mondani.  

Az óvodáskori, spontán szótagolás fejlődésének statisztikai elemzése megerősíti, hogy a 

magyar helyesírás elválasztási szabálya a spontán szótagolást követi. A jelen kutatás 
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vizsgálati anyagába nem kerültek bele olyan idegen összetett szavak, amelyek a 

szóösszetételek szétválasztása révén olyan szótagkezdő mássalhangzó-kapcsolatokat 

alkotnak, amelyek ellentmondanak a magyar fonológiai jólformáltságnak, illetve négy 

mássalhangzóból álló hangkapcsolatokat tartalmaznak (pl. absztrakt). Ezért arra nézve nincs 

adatunk, hogy a magyar gyermekek hogyan szótagolnák ezeket a szavakat. 

 

6.3.5. Szótagtörlés (5/a szubteszt) 

 

A kutatás rámutatott arra, hogy 6 évesnél fiatalabb gyermekek is képesek a szótagok 

törlésére, elsősorban az összetett szavak esetében. Bár 4 éves korban csak 21%-ban, de 5 

évesen már 40%-uk tudták az egyik szótagot elhagyni. A szórás ebben az életkorban volt a 

legnagyobb, 38%. A 8 éves korcsoportból az egyik gyermek nem volt képes a megadott 

szótagot lehagyni a szóról, ami miatt a korcsoport szórása nem folytatta a 6 éves kortól 

csökkenő tendenciát. A szótagtörlés szubteszt adatait a 6.3.10. táblázat és a 6.3.6. ábra 

mutatja. 

 

6.3.10. táblázat 

A szótagtörlés adatai az életkor függvényében 

korcsoportok 
átlag 

(%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

4 évesek 21 25 10 0 80 

5 évesek 40 38 30 0 100 

6 évesek 68 30 80 0 100 

7 évesek 85 18 80 40 100 

8 évesek 88 21 100 0 100 

9 évesek 96 8 100 80 100 
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6.3.6. ábra 

A szótagtörlés eredményei 4‒9 éves korban 

 

A statisztikai elemzés szerint is szignifikáns a fejlődés az óvodás korcsoportok 

között. Egyedül második osztály környékén torpan meg a fejlődés. 7 és 8 éves kor között a 

szignifikancia szint χ²=3,181, p=0,074. Feltételezhetően az első osztályban, – hasonlóan a 

rímfelismerésnél tapasztaltaknál – a mentális lexikon átszervezésével le van kötve az 

idegrendszer, viszont, amint kialakul a szavak fonémaalapú reprezentációja, a nyelvi 

tudatosság egyéb területei is újra szignifikánsan fejlődnek. A korosztályok közötti 

szignifikáns fejlődés adatait a 6.3.11. táblázat mutatja. 

 

6.3.11. táblázat 

A korcsoportok közötti szignifikáns eltérések a szótagtörlés szubtesztben 

összehasonlított csoportok szignifikanciaszint 

4 évesek 
5 évesek p=0,008 

6, 7, 8 évesek p<0,001 

5 évesek 6, 7, 8 évesek p<0,001 

6 évesek 
7 évesek p=0,001 

8, 9 évesek p<0,001 

7 évesek 9 évesek p<0,001 

8 évesek 9 évesek p=0,02 

% 
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A szótagokkal történő manipulálás képessége az óvodáskor során gyors ütemű 

fejlődésnek indul. A fejlődés tempója csak iskoláskorban válik visszafogottabbá, de a 3. 

osztály végére így is eljut a közel 100%-os teljesítményhez. Az 5.a szubteszt feladatai közül 

legkönnyebbnek a toldalék leválasztása bizonyult, azaz a következő: 

- Mondd ki: kertben!  

- Kertben. 

- Mondd újra „-ben” nélkül! 

- Kert. 

A fogkrém összetett szó első tagjának leválasztása néhány esetben a koartikuláció miatt 

jelentett nehézséget. Azonban csak azokban az esetekben, amikor a szóalakhoz nem társult 

az utótag jelentése. Ilyen esetekben válaszként elhangzott a „rém”. Az előtag értelmezésére 

a szótagolás szubtesztnél találtunk utalást, a szótagtörlés szubtesztnél nem számított, ha a 

gyermek az előtagot „fok”-nak és nem „fog”-nak azonosította, mindaddig, amíg az 

utótagban felismerte a „krém” szót. A legnehezebb szótagtörlési művelet a háromszótagú 

ügető szó középső szótagjának törlése volt. Ezt a feladatot még 9 évesen is elrontotta 

tizenegy gyermek. A 8 éves korcsoportból pedig a gyermekek több, mint egyharmada, 21 

gyermek nem tudta helyesen megoldani ezt a feladatot. Ezek közül a gyermekek közül 

további háromnak volt kiugróan gyenge teljesítménye, akik a fogkrém és a győztes szó adott 

szótagját sem tudták megfelelően leválasztani, és ejtésükből törölni. Egy gyermek pedig nem 

volt képes egyáltalán erre a manipulációs műveletre. 

 

Összegzésképp elmondható, hogy a szótagtudatosság a nyelvi tudatosság korai, 

spontán fejlődő szakasza. A szótagolás működtetését többféle tényező is befolyásolja: az 

anyanyelv fonológiai jellemzői, a nyelvi környezet, az egyén mentális lexikonjának 

sajátosságai. A jelen kutatás szerint a magyar gyermekek spontán szótagolása az elválasztás 

szabályai irányába mutatnak. Ebből az is következik, hogy azoknak a gyermekeknek, akik 

iskoláskorban helyesírási nehézségekkel – beleértve az elválasztási nehézségeket – 

küzdenek, nem csupán a szabályok megtanulása és alkalmazása jelent gondot, hanem a korai 

anyanyelvi fejlődésük sem ment végbe tökéletesen. A szótagszintű műveletek közül a 

szótagtörlés manipulációs művelete jelentette a vizsgált gyermekcsoportokban a 

legnehezebb feladatot. Ez az eredmény arra mutat rá, hogy a fonológiai tudatosság 

működésénél nem csupán a szegmensek méretei tudják befolyásolni a feladat nehézségét, 

hanem a velük végrehajtott művelet is.  
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6.4. A fonématudatosság fejlődése 

 

A fonémaszint fejlődése csak néhány gyermeknél indult meg már 4 éves korban, valamint 

az egyes területek fejlődése sem egyszerre kezdett el fejlődni a kutatásban részt vevő 

gyermekeknél. Az óvodás és kisiskolás évek alatt, egészen addig, amíg a fonématudatosság 

– legalább is a mért területeken – el nem éri a tökéletes működési szintet, a fonémaizolálás 

területe bizonyult a legkönnyebbnek. Az álszavak fonémáinak egybefűzése, szintézise 6 

éves kortól kezdődően mutat elmaradást a többi területhez képest.  

A 6 évesek korcsoportját óvodások és iskolások csoportjaira bontva elemeztük 

statisztikailag, mivel a korcsoport két alcsoportjának összehasonlításakor kiderült, hogy 

szignifikáns különbség mutatkozik közöttük a fonématudatosság szintjén. Ezért meg akartuk 

keresni, hogy melyek azok a fonématudatossági területek, amelyek az óvoda 

nagycsoportjában kezdik meg fejlődésüket, és melyek azok a területek, amelyek 

kialakulásához szükséges a graféma-fonéma egyeztetés, az ortografikus megtámogatás. 

 

6.4.1. Fonématörlés (5/b szubteszt) 

 

Az 5/b. szubteszt tartalmazza fonémaszintű műveletek első feladatát, a fonématörlést. Csak 

azokkal az óvodásokkal próbáltuk felvenni ezeket az itemeket, akiknél a szótagtörlés sikerrel 

járt. Hipotézisünk, miszerint az óvodáskorú gyermek csak korlátozott mértékben képes a 

szavakat fonémákra bontani, beigazolódott. Az 5/b. szubtesztre a 4 évesek 4%-ban, az 5 

évesek pedig 17%-ban tudtak csak helyes választ adni. A 6 évesek átlaga is 50% alatt maradt 

úgy, hogy a csoport egyharmada (20 fő) az első osztály olvasás-előkészítő szakaszát már 

befejezte a vizsgálat időpontjában. A fonématörlés adatait a 6.4.1 táblázat szemlélteti.  

 

6.4.1 táblázat 

A fonématörlés adatai az életkor függvényében 

korcsoportok 
átlag 

(%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

4 évesek 4 10 0 0 40 

5 évesek 18 27 0 0 100 

6 évesek 44 32 60 0 100 
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korcsoportok 
átlag 

(%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

7 évesek 73 25 80 20 100 

8 évesek 94 12 100 40 100 

9 évesek 96 8 100 80 100 

 

A 6.4.2 ábra szemlélteti a fonématörlés metanyelvi művelet alakulását 4 és 9 éves kor között. 

A fejlődés az iskola első osztályában a legintenzívebb, második osztályban a vizsgált csoport 

77%-a mindegyik feladatot hibátlanul oldotta meg. A teszt szempontjából 4 éves korban még 

padló-, 8 évesen viszont már plafonhatás jelentkezik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 ábra 

A fonématörlés eredményei 4-9 éves korban 

 

A statisztikai vizsgálatnál a Kruskal–Wallis-próbát alkalmaztuk a korcsoportok 

teljesítményének az összehasonlításához. Hipotézisünk szerint szignifikáns növekedés 

nagycsoport előtt nem várható, mivel a törlés művelete a manipulálás egyik típusa. 

Hipotézisünk ezen a téren nem igazolódott be, mert már a 4 és az 5 éves korcsoport között 

is szignifikáns volt a különbség, az 5 évesen már beindult ennek a területnek a fejlődése. A 

szignifikáns növekedéshez hozzájárulhat az a tény is, hogy egy feladat megoldása 20%-nak 

számít ennél a szubtesztnél. Az eredmény azt mutatja, hogy abban az esetben, ha a 
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leválasztandó fonéma iniciális pozícióban van és frikatíva, valamint egy mássalhangzó-

kapcsolat első eleme – a kételemű szótagkezdet első tagja – akkor leválasztása megoldható 

feladat azoknak a gyermekeknek, akik a szókezdő frikatívát már izolálni tudják, és a törlés 

kognitív műveletére képesek. A fonématörlés műveletét 8 éves korára majdnem mindenki 

elsajátítja, ezért a 8 és a 9 éves korcsoport között már nem mutatkozott szignifikáns változás 

(χ²=,566; p=0,452). Az egyes korcsoportok közötti szignifikancia-szintet a 6.4.2 táblázat 

mutatja.  

 

6.4.2 táblázat 

A korcsoportok közötti szignifikáns eltérések a fonématörlés szubtesztben 

összehasonlított csoportok szignifikanciaszint 

4 évesek 
5 évesek p=0,002 

6, 7, 8 évesek p<0,001 

5 évesek 

6 éves óvodások p=0,002 

6 éves iskolások, 7, 8 

évesek 
p<0,001 

6 évesek 

óvodások 7, 8, 9 évesek p<0,001 

iskolások 
7 évesek p=0,016 

8, 9 évesek p<0,001 

7 évesek 8, 9 évesek p<0,001 

 

 

6.4.2. Fonémaizolálás (6. szubteszt) 

 

A statisztikai elemzés kimutatta, hogy a fonémaizolálás az óvodás kor alatt fejlődik. Ez az 

eredmény pontosítja eddigi ismereteinket a fonématudatosság és az olvasás közötti 

kapcsolatról. Ezek szerint az olvasni nem tudó gyermekek is képesek a szavak egyes 

hangjaira izoláltan figyelni, azokat megnevezni, ha szókezdő, vagy záró pozícióban vannak. 

7 éves korban már plafonhatást mutat a teszt, azaz a gyermekek többsége 100%-osan 

megoldotta a feladatokat. 9 évesen csupán két gyermek volt, aki egy-egy középső hang 

izolálását elrontotta. A statisztikai vizsgálat adatait, az egyes korosztályok átlagát, szórását, 

mediánját, valamint a leggyengébb és a legmagasabb teljesítményt a 6.4.3 táblázat és a 6.4.3. 

ábra mutatja. 
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6.4.3 táblázat 

A fonémaizolálás adatai az életkor függvényében 

korcsoportok 
átlag 

(%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

4 évesek 22 24 10 0 90 

5 évesek 28 35 10 0 100 

6 évesek 71 34 90 0 100 

7 évesek 95 12 100 40 100 

8 évesek 98 5 100 70 100 

9 évesek 100 2 100 90 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3 ábra 

A fonémaizolálás eredményei 4-9 éves korban 

 

  A statisztikai elemzés is azt igazolta, hogy az izolálás nagyon rövid ideig (2 évig) 

fejlődik intenzíven, valamint ez az intenzív fejlődési szakasz az óvodás korra tehető. 4 és 5 

éves kor között még nem találtunk szignifikáns eltérést (χ²=,307; p=0,580), továbbá 6 éves 

kor felett sem. A korcsoportok közötti szignifikáns eltéréseket a 6.4.4 táblázat mutatja. 
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6.4.4 táblázat 

A korcsoportok közötti szignifikáns eltérések a fonémaizolálás szubtesztben 

összehasonlított csoportok szignifikanciaszint 

4 évesek 
6 (óvodás, iskolás), 7, 8 

évesek 
p<0,001 

5 évesek 
6 (óvodás, iskolás), 7, 8 

évesek 
p<0,001 

6 éves óvodások 7, 8, 9 évesek p<0,001 

6 éves iskolások 8, 9 évesek p<0,001 

 

A 4–5 éves korcsoportból random kiválasztottunk 60 tesztfelvételt, akiknek a 

fonémaizolálás szubtesztjét elemeztük aszerint, hogy milyen típusú fonémákat voltak 

képesek izolálni. Azért ezt a korcsoportot választottuk, mert ebben a korban kezd a 

gyermekek egy része spontán érdeklődni a betűk iránt is, ami segíti őket annak 

megértésében, hogy a szavakat a szótagoknál kisebb egységekre is lehet bontani. A 6–7 éves 

korosztályban, az olvasástanulás bevezető időszakában olyan intenzív a fonémaszint direkt 

fejlesztése, hogy nehéz lett volna a spontán fejlődést nyomon követni. A vizsgált csoport 

helyes feladatmegoldásai alapján a következő sorrend alakult ki a fonémák izolálása terén 

(zárójelben a sikeres megoldások száma látható): 

1) állat (46) – Abban az esetben tudták a gyermekek a leghamarabb – akár már négy 

éves korban is – megnevezni a szókezdő hangot, amennyiben az magánhangzó volt. 

Ebben az esetben az első szótag kezdete hiányzott a szó elejéről, és emiatt a szótag 

magját kellett izolálni.  

2) könyv (30)  

3) szálka (28) – A könyv és a szálka szó esetében hasonló eredményességgel izolálták a 

gyermekek a megadott pozícióban elhelyezkedő beszédhangokat. Úgy tűnik, hogy 

amennyiben a szó utolsó hangja frikatíva, amit egy mássalhangzó előz meg a sorban, 

akkor azt szóvégi pozícióban is körülbelül ugyanolyan könnyű izolálni, mint a 

frikatívát a szó elején, amit magánhangzó követ. Azaz, a kóda két elemét ugyanolyan 

könnyű szétválasztani egymástól, mint a kezdetet a magtól, amennyiben a kezdet és 

a kóda utolsó eleme is frikatíva. 
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4) krém (26) – A krém szó esetében az egyszótagú szó kezdete két elemből áll. A 

mássalhangzó-kapcsolat első elemét hasonló nehézségű leválasztani a második 

elemről, mint a frikatíva kezdetet a magról. 

5) padlás (25) – A krém és a padlás szavak esetében is hasonló eredményességgel 

történt a feladat megoldása. A padlás szó esetében az utolsó fonéma szintén frikatíva, 

de azt egy magánhangzó előzi meg. Összehasonlítva a könyv szóval, ahol az utolsó 

fonéma előtt egy mássalhangzó van, azaz a kóda két mássalhangzót tartalmaz, 

feltételezhető, hogy a kóda két eleme között lazább a kapcsolat, mint a mag és a kóda 

egyetlen mássalhangzója között (pl. padlás).  

6) bogyó (19) 

7) pince (18) – A bogyó és a pince szavak esetében is hasonló eredményt kaptunk. 

Mindkét szóban bilabiális explozíva található a szókezdetben, egyedül 

zöngésségükben térnek el egymástól. A zöngés mássalhangzó esetében az őt követő 

mag középső nyelvállású, labiális rövid magánhangzó, míg a zöngétlen 

mássalhangzó esetében magas nyelvállású illabiális rövid magánhangzó a mag. Az 

eredmény azt mutatja, hogy – legalábbis a kísérletben alkalmazott fonémák esetében 

– az explozívákat izolálják utoljára a gyermekek iniciális pozícióban. Továbbá, még 

a szóvégi pozícióban levő frikatívát is könnyebb izolálni a szókezdő explozíváknál. 

8) lépne (14) – Az utolsó beszédhang megnevezése abban az esetben tűnt a legnehezebb 

feladatnak, ha az egy magánhangzó volt – azaz egy olyan szótag magja, ami a 

kezdettel fej szerkezetet alkot.  

9) főz (6)  

10) ide (5) – A két feladat során szerettük volna megállapítani, hogy a magánhangzót, 

vagy a mássalhangzót izolálják-e előbb a gyermekek a szó közepén, de a jelen minta 

nem mutat lényegi eltérést. Úgy tűnik, hogy a fonématudatosságnak abban a 

szakaszában, amikor a gyermek már képes a szó belsejében található hangokra is 

figyelni, már nem számít jelentős tényezőnek a beszédhang kategóriája. 

A szó belseji hangok izolálására később válik éretté a gyermek, a jelen kutatás szerint a 

magyar gyermekek esetében a 6 éves korcsoportra jellemző. Tompkins (2003) szerint a 

középső hangok izolálása már a fonématudatosság magasabb szintje, amit a jelen kutatás is 

alátámaszt. 

A fonémaizolálás az első lépés a fonématudatosság területén, ahonnan több irányban 

is folytatódik a fejlődés. A fonémaizoláció szintje után következik a két alapvető mentális 
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művelet fejlődése, amelyek az olvasás és az írás alapvető tényezői: a beszédhangok 

egybefűzése (szintézise), valamint a szavak hangokra bontása (szegmentálása). 

 

6.4.3. Valódi szavak fonémaszintézise (7/a szubteszt - blending) 

 

A statisztikai elemzés rámutatott arra, hogy a fonémaszintézis a valódi szavak listájában 

található szavakkal a 4 éves gyermekek számára még megoldhatatlan. Összehasonlítva a 

fonémaizolálás eredményével, ez megfelel az elvárt teljesítménynek, hiszen ebben az 

életkorban még csak a szókezdő magánhangzót képesek izolálni a szóban. 6 éves korban 

már értik a feladatot, és a valódi szavak esetében 40%-ban képesek helyesen összefűzni a 

szavakat, ami a tesztfeladatok közül a két darab három elemből álló C/V/C és CC/V/C 

fonémasorozatokat jelentette. Az ennél nagyobb elemszámú feladatok esetében, az absztrakt 

nyelvi elemekkel végzett művelet az óvodáskorú gyermek számára túl nehéz. A statisztikai 

adatok szerint a legjelentősebb változás a 6 és a 7 éves kor között következik be, azaz az 

írott nyelv elsajátításának hatására. Egy év leforgása alatt 40%-kal növekszik a teljesítmény, 

azaz 7 évesen már 80%-os. Ahogy a mentális lexikonban megjelenik a szavak fonémaalapú 

reprezentációja, a fonémák szintézise is megoldható feladattá válik. Ahogyan a 

betűbiztonság, az olvasás és az írás terén szerzett gyakorlat növekszik, úgy éri el a valódi 

szavak esetében 8 éves korban a 100%-os mediánt a csoport teljesítménye. A 

fonémaszintézis adatait a 6.4.5 táblázat tartalmazza. 

 

6.4.5 táblázat 

A fonémaszintézis adatai valódi szavak esetében, az életkor függvényében 

korcsoportok 
átlag 

(%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

4 évesek 2 8 0 0 40 

5 évesek 11 24 0 0 100 

6 évesek 40 34 40 0 100 

7 évesek 80 25 80 0 100 

8 évesek 92 12 100 60 100 

9 évesek 96 9 100 60 100 
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 A fonémaszintézis szubteszt a 4 és az 5 éves korcsoportnál padlóeffektust, a 9 éves 

korosztálynál pedig plafonhatást mutat. 4 éves korban összesen öt gyermek tudta a szubteszt 

első feladatát megoldani, az 5 éves korcsoportból már tizennégyen tudtak három fonéma – 

illetve két fonéma és egy mássalhangzókapcsolatnyi egységet egybefűzni. 9 éves korban 

azonban már a csoport 83%-a 100%-osan teljesítette a feladatokat. Tíz gyermek tévesztett a 

hét fonémát tartalmazó szavak szintézisében. A beszédhangok egybefűzésének 

képességének érési időszaka tehát viszonylag rövid. A plafon- és padlóhatást, a szórást és a 

kiugró eseteket szemlélteti a 6.4.4 ábra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.4 ábra 

A fonémaszintézis eredményei 4-9 éves korban, valódi szavak esetén 

 

A statisztikai elemzés – a 8 és a 9 éves korcsoport kivételével – minden esetben szignifikáns 

fejlődést mutatott az egyes korcsoporttok között. A 6 éves korcsoport esetében mind az 

óvodás, mind az iskolás korcsoporttal mérve szignifikáns fejlődést tapasztaltunk az 5 éves 

korosztályhoz képest. Ez azt jelenti, hogy a blending, azaz a szintézis művelete már 

nagycsoportos korban ugrásszerűen fejlődik, ami tovább tart iskolás korban is. A 

szignifikáns eredmények adatait a 6.4.6. táblázat tartalmazza. 
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6.4.6 táblázat 

A korcsoportok közötti szignifikáns eltérések a fonémaszintézis szubtesztben, a valódi 

szavak esetében 

összehasonlított csoportok szignifikanciaszint 

4 évesek 
5 évesek p=0,017 

6, 7, 8 évesek p<0,001 

5 évesek 
6 (óvodás, iskolás), 7, 8 

évesek 
p<0,001 

6 éves óvodások 7, 8, 9 évesek p<0,001 

6 éves iskolások 
7 évesek p=0,001 

8, 9 évesek p<0,001 

7 évesek 
8 évesek p=0,004 

9 évesek p<0,001 

  

Megvizsgáltuk, hogy az egyes szavak beszédhangjainak felfűzése, és a szavak 

aktiválódása mennyire volt sikeres az egyes korcsoportoknál. Hipotézisünk beigazolódott, a 

könyvtár szót többen tudták egybefűzni, mint a stadion szót. Az elemzést a 8 és a 9 éves 

korosztálynál végeztük el, mivel a fiatalabb korosztály esetében a 7 elemből álló szekvenciák 

megjegyzésére, illetve a velük történő műveletvégzésre a végrehajtó funkciók még nem 

érettek. A 9 éves gyermekek 17% rontotta el az egyik feladatot: nyolcan a stadion szót és 

ketten a könyvtárat. 8 éves gyermekeknél hárman mindkét szónál hibáztak (5%), a csoport 

27%-a pedig a két szó közül egyet tévesztett. A két szó tévesztésének aránya a 8 éves 

korosztálynál is 25% a könyvtár és 75% a stadion esetében. A kapu szó beszédhangjainak 

egybefűzésekor valóban jelentkezett a kap hangsor interferenciája. Azok a gyermekek, 

akiknél a blending során aktiválódott a kap szó (amikor idáig értünk a szekvenciában, 

kimondták a szót), nehezebben fűzték a kap szekvenciához az /u/ fonémát, mint azok, akik 

a szekvenciát annak minden elemének elhangzása után mondták ki. 

 

6.4.4 . Álszavak fonémaszintézise (7/b szubteszt - blending) 

Az álszavak szintézisével kapcsolatos hipotézisünk beigazolódott abban az értelemben, hogy 

az iskoláskorú gyermekek gyengébb teljesítményt nyújtottak, mint a valódi szavakat 

tartalmazó szubtesztnél. Míg 7 éves korban valódi szavakat 80%-ban fűztek össze sikeresen, 

addig álszavakat csak 63%-ban. 8 éves korban a valódi szavak szintézise 92%-os lett, míg 
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az álszavaké 83%. A statisztikai vizsgálat adatait, az egyes korosztályok átlagát, szórását, 

mediánját, valamint a leggyengébb és a legmagasabb teljesítményt a 6.4.7. táblázat mutatja. 

 

6.4.7 táblázat 

A fonémaszintézis adatai álszavak esetében az életkor függvényében 

korcsoportok 
átlag 

(%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

4 évesek 6 10 0 0 40 

5 évesek 10 18 0 0 60 

6 évesek 29 28 20 0 90 

7 évesek 63 22 60 20 100 

8 évesek 83 17 80 40 100 

9 évesek 91 13 100 60 100 

 

Az álszavak fonémaszintézise viszonylag kiegyensúlyozott fejlődést mutatott (6.4.5 ábra), 

kevés kiugró esettel. A szórás is csak 6 és 7 éves korban magas. 9 éves korban is csak a 

gyerekek 62 %-a oldott meg minden feladatot hibátlanul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.5 ábra 

A fonémaszintézis eredményei 4-9 éves korban, álszavak esetén 
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A statisztikai elemzés az álszavak szintézise esetében egyedül a 4 és az 5 éves 

korcsoport kivételével – akiknél még nem indult be a fonématudatosság fejlődése – 

mindegyik korcsoport között szignifikáns fejlődést mutatott. A szignifikáns adatokat a 6.4.8 

táblázat mutatja. 

 

6.4.8 táblázat 

A korcsoportok közötti szignifikáns eltérések a fonémaszintézis szubtesztben, az álszavak 

esetében 

összehasonlított csoportok szignifikanciaszint 

4 évesek 6, 7, 8 évesek p<0,001 

5 évesek 
6 éves óvodások p=0,024 

6 (iskolások), 7, 8 évesek p<0,001 

6 éves óvodások 8, 9 évesek p<0,001 

6 éves iskolások 
7 évesek p=0,024 

8, 9 évesek p<0,001 

7 évesek 8, 9 évesek p<0,001 

8 évesek 9 évesek p=0,003 

 

 

Óvodáskorban – ahogyan azt feltételeztük is – az első feladat esetében többen tudták 

a magánhangzót és a mássalhangzót (ű/s) egybefűzni, mint a CVC elemekből álló (m/o/s) 

szót, vagy a három egységből álló, de négy fonémát tartalmazó (pl/é/d) szót. Azonban a 

fonémaszintézis értelmetlen szavak esetében kevesebb perceptuális tévesztést 

eredményezett, mint a szótagszintézis. Például a v–é–k hangsor esetén egyszer sem lett 

följegyezve fék szó, azaz nem tapasztaltunk Ganong–hatást (Ganong 1980). Az iskoláskori 

tévesztések inkább a szekvenciában és a hasonló hangzású értelmes szó aktiválódásában 

mutatkoztak meg. Amint arra számítottunk is, a munkamemóriát leginkább megterhelő 

szónak a billergő bizonyult. 

Összehasonlítottuk a valódi és az álszavak fejlődését az életkor függvényében, hogy 

választ kapjunk a következő kérdéseinkre:  

(1) Befolyásolja-e a fonémák szóban elfoglalt helye és fonetikai sajátosságai a 

szintézist? 
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(2) Befolyásolja-e a jelentés a szekvenciák sikeres szintézisét? 

(3) Amennyiben befolyásolja a jelentés a teljesítményt, mekkora elemszámtól 

kimutatható a hatása? 

  A statisztikai elemzéshez a parametrikus minta miatt ebben az esetben is a Mann–Whitney-

próbát alkalmaztuk. Az összehasonlító elemzés azt mutatta, hogy addig, amíg a 

munkamemóriát nem terheli meg az elemszám, nagyobb szerepet játszik a fonológia, mint a 

szemantika. Azaz, egy magánhangzóhoz könnyebb egy frikatívát illeszteni, mint 

mássalhangzóhoz magánhangzót, még akkor is, ha jelentés nélküli álszó a szintézis 

(blending) eredménye. A 4 éves korcsoport teljesítménye az álszó-szintézis feladatban 

szignifikánsan jobb volt, mint a valódi szavak esetében. Ez azt jelentette, hogy 4 éves korban 

a gyermekek 6%-a volt képes az ű/s beszédhangok egybefűzésére, míg a pl/é/d és/vagy a 

m/o/s beszédhangok egybefűzésére csak 2%. 5 éves kor körül kiegyenlítődik a két területen 

mért eredmény (11% valódi, 10% álszavak esetén), ami azt jelenti, hogy a gyermekek már 

képesek 3 elemből álló sorozatot egybefűzve kimondani, ha van értelme az így kapott 

szónak, és két elemet, ha nincs. A 6 éves korcsoportnál megint szignifikáns eltérés 

tapasztalható, de már a valódi szavak javára. Úgy tűnik, hogy az iskoláskor elején sokat 

számít a szavak értelme. Könnyebb úgy összerakni egy szót, hogy a beszédhangok alapján 

a mentális lexikonban aktiválódnak szavak a folytonos keresés eredményeként, feltéve, ha 

az aktivált szó nem viszi tévútra őket. Ebben az életkorban már értik a feladatot, és valódi 

szavak esetében 40%-ban képesek helyesen összefűzni a szavakat, ami a tesztfeladatok 

közül a két darab három elemből álló C/V/C és CC/V/C fonémasorozatokat jelentette. Az 

ennél nagyobb elemszámú feladatok esetében azonban már csak nagyon kevesen tudták 

megmondani a helyes választ. Feltételezhető, hogy a munkamemória kapacitásának 

növekedésével hozható összefüggésbe az iskoláskorban tapasztalható fejlődés. A valódi 

szavak esetében 8 éves korban érték el a 100%-os mediánt, míg az álszavak esetében csak 9 

évesen. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a hét elemből álló jelentéssel bíró szavakat egybe 

tudják fűzni, míg a hasonló hosszúságú jelentés nélküli szekvenciát nem. Álszavak esetében 

az öt elemből álló itemet tudták hasonló eredményességgel egybefűzni. A 6.4.6 ábra 

szemlélteti a valódi és az álszavak fonémaszintézisének fejlődése közötti eltérést. 
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6.4.6 ábra 

A valódi és az álszavak fonémaszintézisének fejlődése 4 és 9 éves kor között 

 

 A valódi és az álszavak közötti eltérés szignifikancia-értékeit a 6.4.9 táblázat mutatja. Az 

óvodás korúaknál a 4 éveseknél a szignifikáns eltérés az álszavak javára történt, míg az 

iskolások a valódi szavakat tudták szignifikánsan nagyobb mértékben összefűzni. 

 

6.4.9 táblázat 

A valódi és az álszavak fonémaszintézise közötti eltérés szignifikancia-értékei az 

életkor függvényében 

 4 évesek 5 évesek 6 évesek 7 évesek 8 évesek 9 évesek 

Z -3,155 -,554 -1,752 -4,187 -3,615 -2,652 

szignifikancia p=0,002 p=0,580 p=0,080 p<0,001 p<0,001 p=0,008 

 

 

 

6.4.5. Fonémaszegmentálás (8. szubteszt) 

 

 A fonémaszegmentálás a szintézishez hasonló eredményt mutatott. Ez a terület is 6 

éves kor után kezd ugrásszerűen fejlődni. Ennél a korcsoportnál az átlag már 42%. 

Természetesen ekkor tapasztaltuk a legnagyobb szórást is, 29%-ot. A statisztikai vizsgálat 

adatait, az egyes korosztályok átlagát, szórását, mediánját, valamint a leggyengébb és a 

legmagasabb teljesítményt a 6.4.10 táblázat mutatja. 
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6.4.10 táblázat 

A fonémaszegmentálás adatai az életkor függvényében 

korcsoportok 
átlag 

(%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

4 évesek 7 9 0 0 40 

5 évesek 13 22 0 0 100 

6 évesek 42 29 35 0 100 

7 évesek 76 22 80 20 100 

8 évesek 94 8 100 70 100 

9 évesek 97 6 100 80 100 

 

A 6.4.7 ábra mutatja a szórást és az egyes korcsoportok kiugró eredményeit. A valódi 

szavak fonémaszintézisével ellentétben, a szegmentálás az egyes korosztályokon keresztül 

már 4 éves kortól kezdve egyenletesen fejlődik, és még 9 évesen is voltak tizenöten, akik 

nem teljesítették a 100%-ot. Ebből a tizenöt főből azonban csak három gyermek volt, aki 

80%-ot, a többi 12 fő 90%-ot teljesített.  A szórás a 6 éves korosztálynál mutatta a 

legnagyobb értéket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.7 ábra 

A fonémaszegmentálás eredményei 4–9 éves korban 
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Fonémaszegmentálásnál – az álszavak fonémaszintéziséhez hasonlóan – a 4 és 5 éves 

korcsoportok kivételével minden korcsoport között szignifikáns mértékben fejlődött a 

fonémaszegmentálás, melynek eredményeit a 6.4.11. táblázat mutatja. 

 

6.4.11 táblázat 

A korcsoportok közötti szignifikáns eltérések a fonémaszegmentálás szubtesztben 

összehasonlított csoportok szignifikanciaszint 

4 évesek 6, 7, 8 évesek p<0,001 

5 évesek 6, 7, 8 évesek p<0,001 

6 éves óvodások 7, 8, 9 évesek p<0,001 

6 éves iskolások 
7 évesek p=0,007 

8, 9 évesek p<0,001 

7 évesek 8, 9 évesek p<0,001 

8 évesek 9 évesek p=0,013 

 

 

Bizonyos szavak szegmentálásának nehézsége egy meghatározott életkorhoz 

kötődött. Például az óvodáskor végén néhány esetben a béke szó szegmentálásakor a bontás 

egységét nem a fonéma, hanem a szótag jelentette, annak ellenére, hogy a megelőző 

egyszótagú szavakat beszédhangokra bontotta a gyermek. Iskoláskorban gyakran a betűket 

tekintették a szegmentálás egységének, és a hosszú mássalhangzó esetében kétszer 

számolták. Előfordult, hogy valaki a kétjegyű mássalhangzót számolta két egységnek. A 

félreértés elkerülése miatt kértük, hogy a szegmentálás során az ujjaikon, vagy korongokon 

számolják le a szavak fonémáit. 

A jelen kutatásból megállapítható, hogy a koartikuláció hatása miatt a szegmentálás 

nehezebb feladat a szintézisnél. A morfológiai tudatosságot is igénylő feladatoknál a 9 

évesek 25%-a nem tudta a mássalhangzó-kapcsolatokat tökéletesen szegmentálni. A hibás 

válaszok elemzését csak a 8 és a 9 éves korosztályra bontva vizsgáltuk, amikor a gyermekek 

már megfelelő betűbiztonsággal rendelkeztek, és az olvasás, írás terén bizonyos mértékű 

jártasságra tettek szert. 8 évesen a gyermekek alig több, mint a fele nyújtott hibátlan 

teljesítményt, tizenheten egy szónál hibáztak, nyolcan kettőnél, és ketten három szó 
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szegmentálását rontották el. 8 évesen egy gyermek a béke szónál szótagokat számolt. Az 

utolsó négy szónál (testvér, spórol, festmény, dombtető) hasonló mértékben rontottak a 

gyermekek (9, 5, 5, 8 esetben). Kilenc évesen 75%-ban teljesítettek hibátlanul. 12 esetben 

csak egy szót tévesztettek, 3 esetben két szót. A tévesztések legtöbb esetben a testvér (5 eset) 

és a dombtető (7 eset) szavaknál fordult elő, illetve egy esetben a spórol és kétszer a festmény 

szavaknál. 

 

6.4.6. Fonémamegnevezés: a hosszú beszédhang beazonosítása (9.szubteszt) 

 

 A hosszú beszédhang beazonosításával kapcsolatos hipotézisünket a 

fonémamegnevezés szubteszt statisztikai elemzése igazolta: az óvodáskorú gyermekek 

beszédészlelése még nem teszi lehetővé a szubteszt sikeres megoldását: 4 évesen 5 %-os, 5 

évesen 12%-os és még 6 évesen is csak 45%-os a csoport átlagos teljesítménye. Az 

eredmények arra is rámutatnak, hogy valóban nagy szerepet játszanak az explicit tanulási 

folyamatok: 7 évesen 73%-ot, 8 évesen pedig már 93%-ot értek el a gyermekek a feladatok 

megoldása során. A statisztikai vizsgálat adatait, az egyes korosztályok átlagát, szórását, 

mediánját, valamint a leggyengébb és a legmagasabb teljesítményt a 6.4.12 táblázat mutatja. 

 

6.4.12 táblázat 

A fonéma-azonosítás adatai hosszú beszédhang esetében, az életkor függvényében 

korcsoportok 
átlag 

(%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

4 évesek 5 9 0 0 40 

5 évesek 12 20 0 0 90 

6 évesek 45 31 50 0 100 

7 évesek 73 20 80 30 100 

8 évesek 93 9 100 70 100 

9 évesek 96 8 100 60 100 

 

 

A hosszú beszédhang beazonosítása a fonémaszegmentáláshoz hasonló fejlődésmenetű, ha 

a 6 éves korcsoport két alcsoportját együtt vizsgálom. Amennyiben szétválasztjuk az 

óvodásokat az iskolásoktól, úgy pontosabb képet kapunk. Ebben az esetben egyértelműen 
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az iskolások hosszú hang beazonosítása mutatott jobb eredményt. A teljesítmény mögött a 

beszédhang-időtartam pontosabb észlelését is feltételezzük, ami ebben a korban még érésben 

van. A jelen kutatás is azt igazolja, hogy a beszédhangok temporális jegyeinek figyelembe 

vétele a fonématudatossági feladatokban csak 8 éves kor körül várható el a gyermekektől. A 

fonéma-azonosítási képesség alakulását az életkor függvényében és a szórást a 6.4.8 ábra 

szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.8 ábra 

A fonéma-azonosítás eredményei 4-9 éves korban 

 

A hosszú beszédhang megnevezésének képességét mérő szubteszt a 6 évesek 

esetében csak az óvodás csoporthoz képest mutatott szignifikáns fejlődést a 7 éves 

korcsoport, az iskolás csoporthoz képest nem. Továbbá, a 4 és az 5 éves még nincs, a 8 és a 

9 éves korosztály között pedig már nincs szignifikáns fejlődés A szignifikáns eltéréseket a 

6.4.13 táblázat mutatja. 

 

6.4.13 táblázat 

A korcsoportok közötti szignifikáns eltérések a fonémamegnevezés-azonosítás 

szubtesztben 

összehasonlított csoportok szignifikanciaszint 

4 évesek 6, 7, 8 évesek p<0,001 
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összehasonlított csoportok szignifikanciaszint 

5 évesek 
6 (óvodás, iskolás), 7, 8 

évesek 
p<0,001 

6 éves óvodások 7, 8, 9 évesek p<0,001 

6 éves iskolások 8, 9 évesek p<0,001 

7 évesek 8, 9 évesek p<0,001 

 

 

6.4.7. Fonéma-manipulálás (10. szubteszt) 

 

A jelen kutatás háromféle manipulációt vizsgált: a törlés, a csere és a sorrend 

megfordításának műveletét. A statisztikai elemzés szerint a szubteszt 4 éves korban még 

padlóhatást mutat, azaz még értelmezhetetlen a kiscsoportos gyermekek számára. 6 éves 

korban kezd el ez a fonématudatossági terület működni, feltehetően a metanyelvi és a 

kognitív érés következtében. A szórás azonban még igen nagy ekkor. Az olvasástanulás 

hatására egyre jobb a teljesítmény, és a szórás is csökken. A 8 éves korosztályban a 

gyermekek 45%-a oldotta meg helyesen mind a tíz feladatot. Bár a medián elérte a 100%-ot 

a 9 éves korosztálynál, a gyermekeknek csak kétharmada teljesítette hibátlanul mind a 10 

feladatot. A statisztikai vizsgálat adatait, az egyes korosztályok átlagát, szórását, mediánját, 

valamint a leggyengébb és a legmagasabb teljesítményt a 6.4.14 táblázat szemlélteti. 

 

6.4.14 táblázat 

A fonéma-manipulálás adatai az életkor függvényében 

korcsoportok 
átlag 

 (%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

4 évesek 0 0 0 0 0 

5 évesek 7 18 0 0 90 

6 évesek 31 31 30 0 100 

7 évesek 72 20 70 20 100 

8 évesek 89 13 90 50 100 

9 évesek 93 11 100 70 100 
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A 6.4.9 ábrán látható, hogy 4 éves korban még senki nem tudta megoldani a manipulációs 

feladatokat, valamint 5 éves korban is csupán 10 gyermek volt képes néhány feladatot 

megoldani, azaz ezekben az életkorokban a teszt padlóhatást mutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.9 ábra 

A fonéma-manipulálás eredményei a 4-9 éves korcsoportban 

 

 A statisztikai elemzés megmutatta, hogy mindegyik korcsoport között szignifikánsan 

fejlődött a fonéma-manipulációs képesség. A 6 éves korcsoport bontása után megvizsgáltuk 

a fejlődést az 5 és a 6 éves óvodáscsoportok között, valamint a 6 és a 7 éves iskoláscsoportok 

között is. Mindkét esetben szignifikáns eltérést tapasztaltunk a korcsoportok teljesítménye 

között. Ez az eredmény jól mutatja, hogy 5 és 7 éves kor között ugrásszerűen fejlődik a 

fonématudatosság, és a fejlődés már a nagycsoportban elkezdődik, feltehetően az iskola-

előkészítő foglalkozások hatására. A szignifikancia mértékét a 6.4.15 táblázat mutatja. 

 

6.4.15 táblázat 

A korcsoportok közötti szignifikáns eltérések a fonéma-manipulálás szubtesztben 

összehasonlított csoportok szignifikanciaszint 

4 évesek 
5 évesek p=0,001 

6, 7, 8 évesek p<0,001 

5 évesek 
6 éves óvodás p=0,001 

6, 7, 8 évesek p<0,001 

6 éves óvodások 7, 8, 9 évesek p<0,001 
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összehasonlított csoportok szignifikanciaszint 

6 éves iskolások 
7 évesek p=0,005 

8, 9 évesek p<0,001 

7 évesek 8, 9 évesek p<0,001 

8 évesek 9 évesek p=0,028 

 

A statisztikai vizsgálat egyrészt igazolta hipotézisünket, másrészt új szempontokra világított 

rá. Legkönnyebb feladatnak a kezdő fonéma lecserélése bizonyult. A harmadik feladatnál a 

nehézséget nem egyértelműen a célfonéma pozíciója jelentette, mert több gyermeknél 

tapasztaltunk ennél a szubtesztnél is perszeverációt az egyes feladatok között. Így 

feltételezhető, hogy a figyelmi fókusz váltása okozta a nehézséget. Abban az esetben, ha 

felhívtuk a gyermekek figyelmét a váltásra, sikeresen oldatták meg a feladatot. Például: 

vizsgálatvezető: - Mondd ki: kés.  

gyermek: - Kés 

vizsgálatvezető: Most mondj a /s/ hang helyett /z/ hangot! 

gyermek: zés 

vizsgálatvezető: Figyelj, most is az első hangot kell lecserélni? 

gyermek: Ja, nem. kéz 

A szó belsejében lévő fonéma lecserélése sok gyermeknek okozott problémát. A feladatok 

egyre nehezebbekké váltak, ahogy a fonémák száma növekedett. Az azonos számú fonémák 

esetében (5-5db) az a feladat bizonyult nehezebbnek, ahol nem egy, hanem két 

magánhangzót kellett lecserélni. A könnyebb feladat esetében a köret szó /ø/ hangját kellett 

/e/ hangra cserélni, míg a kérem szó mindkét magánhangzóját /ø/ hangra.  

A szubteszt második felében négy szó fonémáinak a sorrendjét kellett megfordítani, 

és kimondani. A négy szó közül kettő egyszótagú CVC szerkezetű szó volt, a másik kettő 

kétszótagú (CV/CVC és CV/CV). Míg az egyszótagú szavak megfordítása nem okozott 

iskolás korban már nehézséget, a kétszótagú szavak még 9 éves korban is nehézséget 

jelentettek a gyermekek egy részének. Ezeknél a manipulációs műveleteknél a 

munkamemória, valamint a figyelmi-, végrehajtó funkciók működése is erőteljesen 

befolyásolta a feladat sikeres végrehajtását. A tévesztések során leggyakrabban a helyes 

sorok válasz helyett soros hangsort mondott a gyermek. A ragu szó fonémasorrendjének 

megfordításában sokan csak az „ug” szekvenciáig jutottak. Az eredmények arra mutatnak 

rá, hogy a szótagszerkezet megváltoztatása nehezítő tényező a fonéma-szekvencia 
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megfordításában. Addig, amíg a koros szó fordított szekvenciájának szintén CV/CVC a 

szótagszerkezete, addig a ragu szónál megváltozik a szótagszerkezet (CV/CV →V/CVC). 

 

A 8 és a 9 éves gyermekek hibás válaszait analizáltuk. Az eredményük azt mutatta, 

hogy az összes hiba 6 feladat között oszlott meg. Ebben a két korosztályban már nem 

tévesztettek a szókezdő hang cseréjénél, és a CVC szekvenciából álló szavak fonéma-

sorrendjének megfordításánál sem. A 8 éves korcsoportból négyen elrontották a szóbelső 

pozícióban levő mássalhangzót is. 9 évesen is hibáztak a záró pozícióban levő beszédhang 

cseréjében, a szóbelső pozícióban levő magánhangzók cseréjében, és a kétszótagos szavak 

fonéma-sorrendjének megfordításánál (6.4.17 táblázat). A 8 éves korosztálynál összesen 68 

hibát adatoltunk: 11 fő csak egy feladatot rontott, 14 fő két feladatot, 5 fő három manipulálást 

tévesztett, 1 fő négyet és 2 fő öt műveletnél hibázott. A 9 évesek körében már csak 40 hibát 

adatoltunk: 6 fő rontott egy feladatot, 8 fő kettőt és 6 fő tévesztett három szó esetében.   

 

 

6.4.17 táblázat 

Hibás válaszok száma a tévesztett szavak szerint, az életkor függvényében 

 kés→ké

z 

süti→sün

i 

keret→köre

t 

kérem→körö

m 

koros→soro

k 

ragu→uga

r 

8 

évese

k 

7 db 4 db 6 db 11 db 18 db 22 db 

9 

évese

k 

4 db 0 3 db 6 db 12 db 15 db 
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6.5. A fonológiai tudatosság fejlődése vegyes korosztályú óvodás csoportokban 

 

A 4 éves korosztály komplexebb vizsgálata céljából olyan óvodába járó gyermekek 

fonológiai tudatosságát is felmértük, ahol nem homogén, hanem vegyes korosztályú 

csoportokban zajlott az óvodai nevelés. A csoportokban több iskola előtt álló gyermek vett 

részt diszlexia prevenciós foglalkozásokon. Az óvodába kijáró logopédusok céltudatos 

fejlesztésben részesítették a gyermekeket, az óvónők pedig a csoportban nyelvi tudatosságot 

fejlesztő, csoportszintű játékokat szerveztek, a logopédusok útmutatása szerint. Azok a 4 

éves gyermekek, akik ezekbe a csoportokba jártak, az iskola előtt álló, nagycsoportos korú 

gyermekekkel együtt, indirekt módon részesültek a fonológiai tudatosság fejlesztéséből. A 

kutatás célja az volt, hogy megvizsgáljuk, hogyan hat a fonológiai tudatosság korai, indirekt 

fejlesztése a fonológiai tudatosság szintjére. Hipotézisünk szerint azok a gyermekek, akik 

indirekt fejlesztésben részesülnek, kimutathatóan jobban teljesítenek a fonológiai 

tudatosságot mérő vizsgálatban. 

Az óvoda 4 éves gyermekei közül 30 fő került a kísérleti csoportba. A vegyes 

csoportokba járó gyermekek átlagéletkora 4;7 év, azaz 55 hónap volt. A nemek aránya: 14 

lány és 16 fiú. Mindegyik gyermek tipikus fejlődésmenetű, ép hallású. 

Az indirekt fejlesztésben részesülő óvodások átlageredményét összevetettük a 

vizsgálati minta homogén óvodás csoportjaiba járó 4 éves gyermekei átlageredményével.  

A statisztikai normalitás vizsgálat után a parametrikus mintákat független mintás T-

próbával, a nem parametrikus mintákat a Mann–Whitney-próbával elemeztük. Parametrikus 

mintáknak a rímfelismerés, a mondóka alapú rímkeresés, az álszavak szótagjainak szintézise 

és a fonémaizolálás bizonyult. A fonéma-manipulálás összehasonlítására nem került sor, 

mert egyik csoport sem tudott felmutatni mérhető eredményt. A két csoport százalékos 

teljesítményét a 6.5.1 ábra szemlélteti.  
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6.5.1 ábra 

A fonológiai tudatosság alakulása a homogén és a heterogén óvodai csoportokba járó  

4 éves gyermekeknél  

Az összehasonlított 15 fonológiai tudatossági terület:1: rímfelismerés, 2: mondóka alapú rím, 3: szóalapú rím, 

4 sztg.-szintézis (valódi szó), 5: sztg.-szintézis (álszó), 6: sztg szegmentálás, 7: szótagolás, 8: sztgtörlés, 9: fon. 

törlés, 10: fon. izolálás, 11: fon. szintézis, 12: fon. szintézis, 13: fon. szegmentálás, 14:fon. azonosítás, 15: fon. 

manipulálás 

 

A fonológiai szintű műveletek összehasonlítása során a statisztikai elemzés részben 

igazolta hipotézisünket. Az eredmény szerint a vegyes csoportba járó gyermekek fonológiai 

tudatosságának szintje több rím- és szótag-tudatossági területen is szignifikánsan magasabb 

volt, mint a homogén korú csoportba járó gyermekek esetén. Azonban nem találtunk 

szignifikáns eltérést a mondóka alapú rímkeresésben, a szótagszintézis (blending) 

eredményei között sem a valódi, sem az álszavak esetében, valamint a szótagtörlés területén. 

A szignifikánsan eltérő rím-, és szótag-tudatossági szubtesztek adatait a 6.5.1 táblázat 

mutatja. 

 

6.5.1 táblázat 

A rím- és szótag-tudatosság eltérő teljesítményeinek szignifikancia-adatai 

 rím-felismerés 
szóalapú 

rímkeresés 

szótag-

szegmentálás 
szótagolás 

szignifikancia-

szint 

p<0,001 p<0,001 p=0,007 p=0,006 

t=-4,872 Z=-3,681 Z=-2,699 Z=-2,775 
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A rímtudatosság ábrái (6.5.2/a,b,c) mutatják a két csoport közti eltéréseket a 

rímfelismerés, a mondókaalapú és a szóalapú rímkeresés szubtesztekben, a medián, a szórás 

és a kiugró esetek jelölésével. Annak ellenére, hogy a mondóka alapú rímkeresés 

eredményességét tekintve nem találtunk szignifikáns eltérést, a mediánban mutatkozó 

különbség 20% volt. A szóalapú rímek és a rímfelismerés eseteiben a medián különbsége 

40%-ot mutatott. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2/a ábra 

A rímfelismerés eredménye a homogén (1) és a vegyes korú (2) óvodai 

csoportokban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2/b ábra 

A mondóka-alapú rímkeresés eredménye a homogén (1) és a vegyes korú (2) 

óvodai csoportokban 

% 

100 

 
 

 

80 

 

 
 

 

60 

 

 

 

40 
 

 

 

 

20 

 

 

 

0 

% 

100 

 
 

 

80 

 

 
 

 

60 

 

 

 

40 
 

 

 

 

20 

 

 

 

0 



133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2/c ábra 

A szóalapú rímkeresés eredménye a homogén (1) és a vegyes korú (2) óvodai 

csoportokban 

 

A szótagtudatosság részterületeinek alakulását a kétféle csoport között a 

6.5.3/a,b,c,d,e ábrái mutatják. A szótagszintű műveletvégzésben alig tapasztaltunk eltérést a 

homogén és a vegyes korú csoportok között. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a 

szótagtudatosság az óvodás korban spontán érik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.3/a ábra 

A szótagszintézis eredménye a homogén (1) és a vegyes korú (2) óvodai 

csoportokban 

% 

100 

 
 

 

 

80 

 

 
 

 

 

60 

 

 

 
 

40 
 

 

 

 

 

20 

% 

100 

 
 

 

80 

 

 
 

 

60 

 

 

 

40 
 

 

 

 

20 

 

 

 

0 



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.3/b ábra 

Az álszavak szótagszintézisének eredménye a homogén (1) és a vegyes korú (2) 

óvodai csoportokban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.3/c ábra 

A szótagszegmentálás eredménye a homogén (1) és a vegyes korú (2) óvodai 

csoportokban 
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6.5.3/d ábra 

A szabálykövető szótagolás eredménye a homogén (1) és a vegyes korú (2) óvodai 

csoportokban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.3/e ábra 

A szótagtörlés eredménye a homogén (1) és a vegyes korú (2) óvodai 

csoportokban 
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A komplexebb rím- és szótagtudatosság feladatai mellett a fonémaszint fejlettsége is 

szignifikánsan magasabb szinten állt a legtöbb fonémaszintű területen a vegyes korosztályú 

csoportokba járó gyermeknél. Szignifikáns eltérést a fonémaszintű szintézis és szegmentálás 

feladatoknál, valamint a hosszú beszédhang megnevezésénél találtunk. A fonématörlés 

feladatainál (a legegyszerűbb fonéma-manipulációnál) hasonló arányban teljesített mindkét 

típusú csoport: a homogén csoportokba járó gyermekek 15%-a volt képes a művelet 

elvégzésére, míg a vegyes csoportok esetében 16,6%. A komplexebb fonéma-manipulációs 

feladatokra, azaz a fonémák cseréjére, illetve a sorrend megfordítására a 4 éves gyermekek 

egyáltalán nem voltak képesek. A statisztikai adatokat a 6.5.2 táblázat mutatja. 

 

6.5.2 táblázat 

A homogén és heterogén óvodai csoportokba járó gyermekek fonématudatossága 

közti különbség szignifikancia-adatai 

 

fonéma

-

izolálás 

fonémaszintézi

s 

(valódi szavak) 

fonémaszintézi

s 

(álszavak) 

fonéma-

szegmentálá

s 

hosszú 

beszédhang 

megnevezés

e 

szignifikancia

-szint 

p=0,00

1 
p=0,025 p=0,004 p<0,001 p<0,001 

t=-

3,438 
Z=-2,244 Z =-2,879 Z =-3,576 Z=-4,582 

 

 A fonémaizolálás szintjének szignifikáns (t=-3,438, p=0,001) eltérése azt jelenti, 

hogy az idősebb gyermekekkel „együtt tanuló” 4 éves gyermekek nem csak a kezdő 

pozícióban levő magánhangzót tudták izolálni, hanem mássalhangzót (frikatívát és 

explozívát) is. Továbbá, a szóvégi frikatívákat is meg tudták nevezni. Szóvégi 

magánhangzót négy gyermek tudott izolálni, míg három beszédhangból álló szavak középső 

magánhangzóját két esetben sikerült megnevezni. A szó belsejében (középen) álló 

mássalhangzót egy gyermeknek sem sikerült izolálni. Hét esetben volt tapasztalható, hogy a 

szóvégi pozícióban levő frikatívákat már tudták izolálni, de a szókezdő helyzetben levő 

explozívákat még nem. Az átlagok között 20%, a mediánok között 30% különbséget 

találtunk. A fonémaszint fejlődését a 6.5.4/a,b,c,d,e ábrák mutatják. 
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6.5.4/a ábra 

A fonémaizolálás eredménye a homogén (1) és a vegyes korú (2) óvodai 

csoportokban 

 

A fonémák legkisebb egységéhez való hozzáférés lehetővé tette a vegyes csoportba 

járó 4 éves gyermekek számára a fonémákkal történő műveletek legegyszerűbb formáinak 

végrehajtását. A beszédhangok egybefűzését kérő szubtesztnél a valódi szavak esetében az 

átlagban 4% különbség mutatkozott, az álszavak esetében 8%, továbbá az álszavak esetében 

a medián 0%-ról 15%-ra emelkedett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.4/b ábra 

A fonémaszintézis eredménye a homogén (1) és a vegyes korú (2) óvodai 

csoportokban 

% 

100 

 
 

 

80 

 

 
 

 

60 

 

 

 

40 
 

 

 

 

20 

 

 

 

0 

% 

40 

 
 
 

 

 

 

30 

 

 

 
 

 

20 

 

 

 
 

 

10 
 

 
 

 

 

 

0 



138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.4/c ábra 

Az álszószintézis eredménye a homogén (1) és a vegyes korú (2) óvodai 

csoportokban 

 

A nagymintás homogén csoport 37%-a volt képes a két fonémából álló szó 

szegmentálására, míg a vegyes csoportba járó gyermekek 70%-a. Három fonéma 

szegmentálására a homogén csoportokba járó gyermekek 10%, a vegyes csoportokba járó 

gyermekek 20%. Megjegyzendő, hogy a nagymintás gyermekcsoport 10%-ából egy 

gyermek nemcsak 3, hanem négy fonémát tartalmazó, két szótagú szót is beszédhangjaira 

tudott bontani. Természetesen egy nagyobb mintában nagyobb a valószínűsége, hogy kiugró 

teljesítményekkel találkozunk. 

A hosszú beszédhang megnevezésében elért szignifikánsan jobb eredményt azért 

találtuk meglepőnek, mert a feladat elvégzéséhez a percepciós folyamatok fejlett működése 

is szükséges. A vegyes csoportokba járó 4 éves gyermekek 80%-a helyesen észlelte az 

egyszótagú szavak hosszú magánhangzóját. Közülük 30% mássalhangzó-hosszúságot is 

helyesen észlelt, illetve azonosított.  
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6.5.4/d ábra 

A fonémaszegmentálás eredménye a homogén (1) és a vegyes korú (2) óvodai 

csoportokban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.4/e ábra 

A hosszú beszédhang megnevezésének eredménye a homogén (1) és a vegyes korú 

(2) óvodai csoportokban 

 

 A manipuláció műveletét igénylő feladatoknál sem szótag, sem fonéma szinten nem 

találtunk különbséget a homogén és a vegyes korosztályú csoportok óvodásai között. 

Feltételezhető, hogy az indirekt nyelvi fejlesztés a fonológiai tudatosságra, mint metanyelvi 
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tudatosságra hatást gyakorol, de a munkamemória kapacitását nem befolyásolja. A 

manipulálás pedig bizonyítottan olyan művelet, amelynél a munkamemóriára és a végrehajtó 

funkciókra fontos szerep hárul. 

 

 

6.6. Összefüggések a fonológiai területek fejlődése között 

 

Megvizsgáltuk a rím-, a szótag- és a fonématudatosság közötti korrelációt. Mivel a 

metanyelvi tudatosságnak részterületeiről van szó, hipotézisünk szerint a területek között 

legalább közepes erősségű a korreláció.  Mivel a minta nem bizonyult parametrikusnak, ezért 

a Spearman-próbával vizsgáltuk a korrelációt. A statisztika beigazolta hipotézisünket. Az 

egyes területeken belül (a rímtudatosság, a szótagtudatosság és a fonématudatosság 

területein belül) erős korrelációt tapasztaltunk, míg ez egyes területek között közepes és erős 

korrelációt. p=0,01 szignifikancia szint mellett erős korrelációt mutatott (rímfelismerés 

esetén r=0,747, t=–0,785; a mondóka alapú rímkeresés esetén r=0,601, t=–0,695; valamint 

a szóalapú rímaktiválásnál r= 0,666, t=–0,774 közötti értéket mutatott). A 

szótagszegmentálás és a fonématudatosság között a leggyengébb a korreláció: r=0,375, t=–

0,476. A szótagtudatosság területei közül a szótagtörlés korrelál legerősebben a 

fonématudatosság területeivel (r=0,744, t=–0,821).  

A továbbiakban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a korai szótagtudatosság és 

rímtudatosság fejlettsége előrejelzi-e a későbbi, iskolás kori fonématudatosság szintjét. A 

lineáris regresszió analízist azokon a területeken végeztük el, amelyek fontos szerepet 

játszanak az olvasás és a helyesírás terén. Ezért megvizsgáltuk, hogy a rím- és a 

szótagtudatosság területei milyen magyarázó erővel bírnak az álszó-alapú fonémaszintézis, 

a fonémaszegmentálás, a fonéma-azonosítás hosszú beszédhanggal és a fonéma-manipulálás 

területekre vonatkozóan.  

 A regresszió analízis eredménye szerint az iskoláskori álszó-alapú fonémaszintézist 

leginkább előrejelzi a szóalapú rímaktiválás, a szótagolás és a szótagszintézis. Erős 

magyarázó erő mellett (r²=0,808) a szótagolás t=2,99; p=0,004, a szóalapú rímaktiválás 

t=3,572; p<0,001 és a szótagszintézis t=2,207; p=0,028 szignifikáns értékeket mutatott. A 

fonémaszegmentálás fejlettségi szintjét leginkább az óvodáskori szótagolás és a szóalapú 

rímaktiválás képessége mutatja meg előre (a szótagolás esetén r²=0,857, t=3,478; p=0,001 ; 

szóalapú rímaktiválás esetén r²=0,857, t=2,452; p=0,015 a statisztikai eredmény). A 

fonéma-manipulálás fejlettségére nézve egyedül a szóalapú rímaktiválás volt szignifikáns 



141 

 

(t=2,096; p=0,037), aminek a magyarázó ereje szintén nagy, r²=0,850. A 

beszédhanghosszúság identifikációjának képességét a korai rím- és szótagtudatosság 

területei közül nem magyarázza egyik sem. Egyfelől valószínűsítjük, hogy a hosszú 

beszédhang megnevezése nagymértékben függ az észlelési folyamatok működésétől. 

Másfelől, mivel fonémaszintű műveletről van szó, felmerült a korai fonémaizolációs 

képesség hatása a magasabb szintű fonématudatossági területekre vonatkozóan. Ezért 

megnéztük, hogy a korai hozzáférés a fonémaszintű szegmensekhez mennyire jelzi előre a 

többi, magasabb nehézségi fokú, később kialakuló fonématudatossági terület működését. A 

korai fonémaizolálás mindegyik vizsgált területtel p<0,001szignifikancia-szinten erős 

előjelző hatást (r²=0,863) mutatott.  

Az eredményeket összegezve elmondhatjuk, hogy az iskoláskori fonématudatosság 

alakulását leginkább befolyásoló korai metanyelvi képesség a szóalapú rímaktiválás. Mivel 

a többi rímtudatossági terület nem jelzett szignifikáns magyarázóerőt, feltételezhetően az 

eredmény azt mutatja, hogy  

(1) a korai rímtudatosság – és maga a rím – nem játszik döntő szerepet a 

fonématudatosság és feltételezhetően az olvasás elsajátításában sem;  

(2) jól működő végrehajtó funkciókra van szükség a fonématudatossághoz, ami 

lehetővé teszi a figyelem ráirányítását a szó bármelyik szegmensére;  

(3) a mentális lexikon hatékonyan működő, fonológiai alapú aktiválása is szükséges 

az írott nyelv sikeres elsajátításához.  

A szintézis (blending) műveletre az olvasásnál a graféma-fonéma egyeztetés után, a 

beszédhangok egybefűzésénél van szükségünk. Ugyanez a művelet jelentkezik a korai 

fonológiai tudatosság szótagszintézisénél. A statisztikai eredmény a valódi szavak 

szótagszintézisét mutatta ki magyarázó erőnek, nem az álszavakét. Felmerül a kérdés, hogy 

ez az eredmény tükrözi-e a morfológiai szerkezetek felismerését, és megfelelő hozzáfűzését 

a szótőhöz. A szavak közül ugyanis voltak morfológiailag komplex szavak, akárcsak a 

szótagolásnál. Ez esetben a kutatás eredmény összecseng olvasáskutatási eredménnyel, 

amiben leírja, hogy a finn gyermekeknél a hosszú, toldalékolt szavak fluens olvasás zavarát 

előre jelzik az olvasástanulás elején vétett olvasási hibák a morfológiai komplex szavak 

esetében.  

A harmadik, magyarázó erővel bíró terület a szabálykövető szótagolás. Az 

eredmények kimutatták, hogy a szótagolás az életkor függvényében spontán módon fejlődik, 

és tükrözi a szótagok mentális reprezentációját. Az eredmények szerint a fonématudatosság 

megfelelő működéséhez a mentális lexikon gyors, fonológiai alapú aktiválása és a szótagok 
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megfelelő mentális reprezentációja nélkülözhetetlen. Azonban hangsúlyozzuk, hogy a jelen 

kutatás nem a fonológiai tudatosság és az olvasási szint közötti kapcsolatot vizsgálta, csak a 

sikeres olvasás és írás néhány metanyelvi tényezőinek kapcsolatát. 

 

 

6.7. Összefoglalás 

 

A 4–9 éves magyar anyanyelvű gyermekek fonológiai tudatosságának statisztikai vizsgálata, 

és a fejlődés jellemzőinek leírása volt a jelen kutatás célja. A kísérleti csoportban 390 

gyermek vett részt, akikkel felvettük a Fonológiai Tudatosság Tesztet. Korosztályonként 60 

gyermek eredményét hasonlítottuk össze statisztikailag. A kétféle óvodatípusba (homogén 

és heterogén korosztályi csoportok) járó gyermekek eredményeit a 4 éves korosztályban 

hasonlítottuk össze. Ebben a korosztályban összesen 90 gyermek fonológiai tudatosságát 

mértük, és a 30 fő heterogén csoportba járó gyermek teljesítményét hasonlítottuk össze a 60 

fő homogén csoportba járó gyermek eredményével. A 6 éves korosztály teljesítményét 

iskolás és óvodás alcsoportokra bontva is elemeztük.   

A magyar gyermekek fonológiai tudatosságának fejlődésére nézve egyik 

hipotézisünk az volt, hogy a fejlődés korai szakaszában a fonológiai területek spontán, illetve 

az óvodai, otthoni fejlesztés hatására érnek. A statisztikai elemzések bebizonyították a 

spontán érés, és az óvoda nyelvi környezetének, az indirekt fejlesztésnek is a hatását. A 

spontán érő fonológiai területek azonban a magyar nyelv esetében elsősorban a szótagra 

terjed ki, a rímtudatosságra csak korlátozott mértékben. A mondókák ritmusa, 

szövegkörnyezet segítik a gyermekeknek a mentális lexikon rímalapú aktiválását, de a 

szóalapú rímkeresésre az óvodáskorú gyermekek nagy része még képtelen. Az iskola előtt 

álló gyermekek átlagteljesítménye sem éri el az 50%-ot, ami azt jelenti, hogy ezen a területen 

nem beszélhetünk spontán éréssel, szemben az angol anyanyelvű gyermekek 

rímtudatosságának fejlődésével, akik már 3 évesen 62%-os rímtudatossággal rendelkeznek 

az ilyen típusú feladatoknál (Bryant és mtsai. 1990). Ez az eredmény valószínűleg 

magyarázható a magyar gyermekek esetében mért eltérő auditív figyelmi fókuszával 

(Surányi és mtsai. 2009) és az anyanyelv sajátosságaival. Az olvasás során átalakuló 

mentális lexikon megkönnyíti a rímekre való odafigyelést, de a fejlődés lassú, továbbá, a 

metanyelv és a végrehajtó funkciók fejlődéséhez is köthető. 

 A magyar nyelv esetében a szótagtudatosság a legmeghatározóbb metanyelvi 

tudatosság az óvodás korban. A szabálykövető szótagolással kapcsolatos hipotézisünk nem 



143 

 

igazolódott teljes mértékben. Az iskoláskori explicit tanulás, a szabályok elsajátítása és a 

beszédhangok temporális jegyeinek pontos észlelése ugyan segít a működés 

tökéletesítésében, de a spontán fejlődés is a „szabályos” szótagolás irányába mutat. 

Természetesen, óvodáskorban a szótagolás tökéletes működését akadályozza a 

mássalhangzók temporális jegyeinek pontatlan észlelése. A mássalhangzó-kapcsolatok 

esetében azonban a magyar nyelvre jellemző egy mássalhangzót tartalmazó szótagkezdetre 

törekednek a gyermekek. A fonématudatosság az olvasástanulás hatására érik be. 

A jelen kutatás is megerősítette, hogy a fonématudatosság az olvasástanulás során 

érik be, és a fonémaizolációs képesség megelőzi a többi, fonémaszintű metanyelvi 

műveletet. Azonban a jelen kutatás rávilágított egy eddig rejtve maradt sajátosságra: a 

magyar gyermekek esetében a fonémaszint óvodáskorban, intézményes instrukciók nélkül 

is elérhető, még ha korlátozott mértékben is. Azonban valószínűsíthető, hogy ez a kognitív 

éréssel és a kulturális környezet hatásával is összefüggésben van, nem csak az implicit nyelvi 

fejlődés eredménye. Ezt a jelenséget elsősorban lányoknál tapasztaltuk.  

A valódi szavak és az álszavak fonémaszintézise szignifikáns különbséget mutatott 

a valódi szavak javára. Ez az eredmény azt feltételezi, hogy a mentális lexikon folyamatosan 

aktiválódik a fonémák szekvenciájának hallgatása, és egybefűzése közben. A mentális 

lexikon aktiválása azonban nem nyújt segítséget az álszavak esetében. A jelen kutatás is 

igazolta, hogy a fonéma-manipulálás a legnehezebb művelet (Ziegler és mtsai. 2010). A 

fonéma-manipulációt némileg nehéz pontosan összehasonlítani más kutatási 

eredményekkel, mivel a manipulációs műveletek igen sokfélék, komplexitásuk ugyanakkor 

eltérő lehet. A komplexitás fokában a jelen kutatás fonémacsere és fonémasorrend-fordítás 

feladatai körülbelül megegyeznek Ziegler és munkatársai által alkalmazott Spoonerizmus 

feladatokkal. Összehasonlítva a jelen kutatás eredményeit más (mély és sekély ortográfiájú) 

nyelveken mért fonémaszegmentálás eredményeivel (Cossu 1999) elmondhatjuk, hogy a 

magyar gyermekek egy év olvasástanulás után a más transzparens nyelveken mért 

eredményekhez hasonló teljesítményt nyújtottak (94%). A korábbi magyar kísérlet 

(Jordanidisz 2009b) eredményeit is megerősítette a jelen kutatás.  

A két nem fonológiai tudatosságának fejlődését összehasonlítva elmondhatjuk, hogy 

4 éves kortól a szótag- és a rímtudatosság fejlődésében nincs szignifikáns eltérés. A lányok 

fonématudatosságának fejlődése valamivel előbb indul meg, még az óvodáskor végén, és az 

intézményes, explicit tanulásra is igen jól reagálnak. A fiúk fonématudatossága az explicit 

tanulás hatására kezdi meg ugrásszerű fejlődését. Az eredmény magyarázható a lányok 

inkább humán beállítottságával, az írott nyelv iránti érdeklődésével, ami lehetővé teszi 
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számukra a fonémaszint implicit módon történő elérését. Ennek következtében 6 és 8 éves 

kor között többször, több területen is szignifikáns eltérést tapasztaltunk a két nem 

fonématudatosságában. Az explicit tanulás hatására azonban a fiúk fonématudatossága is 

eléri a teljes fejlettségi szintet 9–10 éves korban, azaz a két nem fonológiai tudatossága 

kiegyenlítődik. 

A jelen tanulmányban vizsgált heterogén és homogén óvodai csoportokba járó 

gyermekek eredményeinek alapján bizonyosságot nyert, hogy az óvodáskorú gyermekek 

fonológiai tudatosságának fejlődésére jelentős hatása van a nyelvi környezetnek. Az indirekt 

fejlesztésre szignifikánsan jobb teljesítményt mutattak. A két csoport között eltérés csak 

azokon a területeken (fonéma-manipulálás, fonématörlés) nem volt kimutatható, amelyek 

nem fejlődnek addig, amíg a mögöttes végrehajtó funkciók a szükséges fejlettségi szintre 

nem érnek. 

A fonológiai területek egymásra hatását vizsgálva azt találtuk, hogy a rímtudatosság, 

a szabályszerű szótagolás és a szótagszintézis műveleteinek korai szintje jelzi legjobban 

előre a fonémaszintézis, a fonémaszegmentálás és a fonéma-manipuláció iskoláskori 

szintjét. Ez az információ azért jelentős, mert ezek a fonéma-műveletek alapvető 

fontosságúak az írott nyelv elsajátításában. 

 

7. Eredmények: A fonológiai tudatosság fejlődése magyar 

anyanyelvű gyermekeknél, az írott nyelvhasználat zavara esetén 
 

7.1. A kutatás kérdései, hipotézisei és célja  

 

A fonológiai tudatosság a sikeres olvasás- és írástanulás egyik alappillére, amint azt 

nemzetközi kutatások is igazolták mind az alfabetikus, mind a nem alfabetikus nyelvekkel 

kapcsolatban (Troia 2004). A nem alfabetikus nyelveknél a rím- és szótagtudatosság 

szerepét mutatták ki az olvasástanulással összefüggésben, míg az alfabetikus nyelveknél a 

korai fonológiai tudatosság területein túl a fonématudatosság is megjelenik, mint az 

olvasástanulás nélkülözhetetlen faktora. Több nyelven is kimutatták, hogy az óvodáskori 

rím- és szótagtudatosság, valamint az olvasástanulást közvetlen megelőző fonématudatosság 

szintje korrelál a későbbi olvasási szinttel (Marx és mtsai. 1993, Schneider és mtsai. 2000, 

Plaza 2001, Chard–Dickson 1999).  

 Az írott nyelvhasználat zavarai a diagnosztikus besorolás szerint (BNO–10 2004) az 

iskolai teljesítmény specifikus fejlődési zavarai alá tartoznak. A diszlexia, mint 
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meghatározott olvasási zavar az egyik leggyakrabban előforduló írott nyelvi probléma. 

Diszlexia esetén organikus problémáról beszélhetünk. A területen végzett genetikai 

kutatások számos kromoszóma-terület felelősségét kimutatták már, valamint több, a 

diszlexiával oki kapcsolatba hozható gén is beazonosításra került (Williams–O’Donovan 

2006). Az idegrendszer atipikus fejlődése kihat a fonológiai szerveződésre, és a metanyelvi 

tudatosság szintjeire is. Diszlexiásokkal végzett vizsgálatok rámutattak arra, hogy a gyors 

megnevezés, a graféma-fonéma egyeztetés és a munkamemória mellett a fonológiai 

tudatosság a legérintettebb terület az írott nyelvi zavar esetében.  A nemzetközi kutatások 

rávilágítottak arra, hogy a fonématudatosság eltérő szerepet játszik a diszlexiások olvasási 

nehézségében az életkor és a nyelv ortográfiai transzparenciájának függvényében. A magyar 

gyermekek esetében a fonématudatosság az olvasástanulás időszakában, az első és a 

második osztályos tanulók olvasás- és íráselsajátításánál játszik elsősorban szerepet. Az ezt 

követő időszakban, a fonéma-graféma megfeleltetés elsajátítása után jelentősége csökken, 

és más területek deficites működése (például a gyors megnevezés) okolható a fennmaradó 

nehézségért. 

 A jelen kutatás arra kérdésre kereste a választ, hogy a graféma-fonéma egyeztetés 

elsajátításának időszaka után a fonológiai tudatosságnak van-e olyan területe, amely az 

olvasás minőségét, a sikeres olvasást befolyásolhatja. Hipotéziseink az írott nyelvhasználat 

zavarával küzdő gyermekek fonológiai tudatosságára vonatkozóan a következők voltak: 

(1) A fonológiai tudatosság gyengébb működése kimutatható az olvasástanulás korai 

szakaszán túl is. 

(2) Az elmaradás elsősorban a fonológiai tudatosság korai működési területeinél (a 

rímtudatosságnál és a szótagtudatosság területein) lesz kifejezett. Hipotézisünket 

egyrészt a korábbi (főként külföldi) vizsgálatok eredményeire alapoztuk. Másrészt, 

a jelen kutatásunk első szakaszában mi is megvizsgáltuk a korai fonológiai 

tudatosság területeit, hogy azok mennyire jelzik előre a fonématudatosság azon 

területeinek későbbi fejlettségét, amelyek fontos szerepet töltenek be az olvasás és a 

helyesírás elsajátításában. Hipotézisünket továbbá arra az eredményünkre is 

építettük, amit a tipikus fejlődésmenetű gyermekek teljesítményének a vizsgálatánál 

tapasztaltunk: amennyiben egy feladattípus lassan fejlődött, és nehéznek bizonyult, 

annyiban valószínűsíthető, hogy a diszlexiás gyermekek számára még inkább 

kihívást jelentenek azok a feladatok.  

(3) További hipotézisünk, hogy a fonématudatosság területei között is lesznek olyan 

feladatok, amelyekben a diszlexiás csoport még a felső tagozatban sem éri utol az 
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alsó tagozatos gyermekek fonématudatossági szintjét. Az eddigi nemzetközi 

vizsgálatok szerint a Spoonerizmus feladatai bizonyultak a legnehezebbeknek a 

fonémaszinten, amelyek hasonló módon működtetik a munkamemóriát és a 

végrehajtó funkciókat, mint a jelen kísérleti anyag nehezebb fonéma-manipulációs 

feladatai. A jelen kutatást megelőző előtanulmány is rámutatott a fonéma-

manipulálás és a sikeres olvasástanulás kapcsolatára (Jordanidisz 2009a). 

Hipotézisünk szerint tehát nemcsak az olvasástanulás korai szakaszában, hanem a 

későbbiekben is szerepet játszik a fonéma-manipulációs képesség a funkcionálisan 

jól működő olvasásban.  

 

A jelen kutatás célja az írott nyelvhasználat zavaraival küzdő 8–9 éves és a felső 

tagozatos tanulók fonológiai tudatosságában fennálló problémák feltárása, annak érdekében, 

hogy fény derüljön azokra a metanyelvi nehézségekre, amelyek a fonéma-graféma 

megfeleltetés elsajátítása után is fennállnak, és megnehezíthetik az olvasást és a helyesírást. 

A kutatás az olvasás és az írás problémáit nem választotta szét, mivel több tanuló esetében 

mindkét deficit fennállt. A vizsgált csoport pontos definiálásában további problémát jelentett 

a magyarországi diagnosztika jelenlegi rendszere, az SNI-s (sajátos nevelési igényű), illetve 

a BTMN-s (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség) gyermekek szétválasztása a 

diagnosztikus vizsgálat keretében. A két státusz szétválasztására a finanszírozási feltételek 

miatt van szükség, ugyanakkor Magyarországon jelenleg nem állnak rendelkezésre az írott 

anyanyelvhasználat zavarainak diagnosztizálásához szükséges, a nemzetközi diagnosztikai 

protokoll szerinti mérőeszközök (Dékány–Mohai 2012). Kognitív tesztek magyar 

standardjai léteznek, de az olvasást és helyesírást vizsgáló standardizált tesztek még nem 

kerültek forgalomba (Kő és mtsai. 2011). Mindezek miatt a tanulási zavar, illetve nehézség 

szétválasztása nem lehet teljes mértékben objektív. Előfordult, hogy a tanulmányaikban 

hasonló nehézséggel küzdő, és hasonló kórelőzményekkel rendelkező gyermekek közül az 

egyik SNI-s, a másik BTMN-s státuszt kapott. Az írott nyelvi zavarok terén található fogalmi 

sokszínűség és a Magyarországon fennálló diagnosztikai rendszer miatt a jelen 

tanulmányban az írott nyelvhasználat zavara, az írott nyelvi zavar és a diszlexia terminusokat 

alkalmazzuk a kutatásban résztvevő csoport tanulási problémájának megnevezésére.  
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7.2. Kísérleti személyek, anyag és módszer 

 

A jelen kísérletben 60 fő ép hallású, ép intellektusú magyar anyanyelvű gyermek vett 

részt, akik az írott nyelvhasználat valamilyen zavarával küzdöttek.  A szakvélemény szerint 

vagy F:81.0 – Meghatározott olvasási zavar (dyslexia), vagy F:81.1 – Az írás zavara 

(dysgraphia), vagy tanulási nehézség szerepelt (BNO 2004). A kísérleti csoportot három 

korosztályra bontottuk: 20 fő 8 éves, másodikos tanuló, 20 fő 9 éves, harmadikos tanuló és 

20 fő 11-14 éves, felső tagozatos tanuló. A felső tagozatosok esetében elfogadható a több 

korosztály jelenléte a csoportban, mivel az 5. osztálytól felfelé a magyar nyelv oktatása már 

nem tartalmaz olvasástechnikai fejlesztést, valamint a legtöbb iskolában már nem tudják 

biztosítani a felső tagozatos tanulók a tantárgyi kereten kívüli fejlesztését. A tanulók 

budapesti általános iskolák normál tantervű osztályaiba jártak. A 8 éves korosztály 

átlagéletkora 8;5 év (101 hónap), a nemek aránya a csoportban: 9 lány és 11 fiú. A 9 éves 

korcsoport átlagéletkora 9;7 év (115 hónap), a nemek aránya a csoportban: 11 lány és 9 fiú. 

A felső tagozatos tanulói csoport átlagéletkora 12;2 év a nemek aránya a csoportban: 10 lány 

és 10 fiú. A kísérleti csoportokhoz kontrollcsoportként a kutatás első fázisában vizsgált 

tipikus fejlődésmenetű gyermekek ugyanolyan korosztályú csoportjait rendeltük. A felső 

tagozatos korcsoporthoz nem tudtunk kor szerinti kontrolcsoportot illeszteni. Olvasási kort 

jelenleg nem tudunk Magyarországon standard módon mérni, ezért olvasási kor szerint sem 

tudtuk ezt a csoportot egy fiatalabb, tipikus fejlődésű csoporthoz illeszteni. Éppen ezért az ő 

eredményeik csak tájékoztató jellegűek. A 8–9 éves korcsoportok esetében is csak kor 

szerinti illesztést tudtunk végrehajtani. A felső tagozatosok fonológiai tudatosságágának 

mérése azt a célt szolgálta, hogy megtaláljuk azokat a területeket, amelyek a több éves 

olvasási gyakorlat ellenére sem érik el a 100%-os fejlettséget, és indikátor szerepet 

tölthetnek be a diszlexiások diagnosztizálásánál. 

 

 A vizsgálathoz az értekezés 5.2 fejezetében ismertetett Fonológiai Tudatosság 

Tesztet alkalmaztuk. A statikus tesztfelvételen túl, 20 gyermekkel dinamikus módon is 

mértük a fonológiai tudatosságot. A jelen kutatás vizsgálata a Fonológiai Tudatosság Teszt 

dinamikus felvételéhez készült protokoll szerint, egyénileg történt, egy csendes, különálló 

helyiségben, legtöbbször az iskolák logopédiai fejlesztő szobájában. 

Az eredményeket az SPSS 18 programmal végeztük. Az írott nyelvi zavarral küzdők 

mintáján is elvégeztük a Kolmogorov–Szmirnov-féle normalitásvizsgálatot. Az 

összehasonlító elemzéseket a parametrikus minták esetében a független mintás T-próbával 
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végeztük, a nem parametrikus mintáknál a Mann–Whitney-próbát, a Kruskal–Wallis-próbát 

alaklmaztuk. A korreláció-analízist a Spearman-próbával végeztük.  

 

7.3. Eredmények 

 

A jelen kutatás eredményei egyrészt megerősítették a korábbi kutatási eredményeket, 

másrészt új területek szerepére mutattak rá. A tesztfelvétel után, az eredmények elemzésénél 

első lépésben megvizsgáltuk, hogy hol találunk szignifikáns eltérést a diszlexiás és a 

tipikusan fejlődő gyermekek teljesítménye között. Ezután az szignifikánsan eltérő 

területeket elemeztük tovább, hogy feltárjuk a diszlexiás csoport teljesítményének 

jellegzetességit. Végül a diszlexiás csoportok közötti teljesítményváltozást vizsgáltuk meg 

statisztikailag. 

  

7.3.1. Rímtudatosság 

 

Összehasonlítottuk a diszlexiás és a tipikusan fejlődő gyermekek eredményeit, amiket a 

fonológiai tudatosság három fő területén mértünk. Az írott nyelvi zavarral küzdő gyermekek 

rímtudatosságában nagymértékű elmaradást tapasztaltunk. Az elmaradás legkifejezettebben 

a szóalapú rímkeresésnél jelentkezett, amely a tipikusan fejlődő gyermekek számára is nehéz 

mentális műveletnek bizonyult. Ennél a szubtesztnél a 100%-os mediánt a tipikusan fejlődő 

csoport is csak 9 évesen érte el. Az írott nyelvhasználat zavarával küzdő gyermekek 

rímtudatosságának eredményeit a 7.1/a,b,és c táblázatok mutatják. 

 

7.1/a táblázat 

A rímfelismerés szubteszt eredményei írott nyelvi zavar esetén, az életkor függvényében 

korcsoportok 
átlag 

 (%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

8 

évesek 

diszlexiás 67 17,5 65 40 100 

tipikus fejl. 90 16 100 40 100 

9 

évesek 

diszlexiás 72,5 23,4 80 10 100 

tipikus fejl. 95 10 100 60 100 

12 éves diszlexiás 81 14,5 80 50 100 
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7.1/b táblázat 

A mondóka-alapú rímkeresés szubteszt eredményei írott nyelvi zavar esetén, az életkor 

függvényében 

korcsoportok 
átlag 

 (%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

8 éves diszlexiás 67 22,7 60 20 100 

8 éves tipikus fejl. 89 19 100 40 100 

9 éves diszlexiás 73 18,6 80 40 100 

9 éves tipikus fejl. 92 13 100 40 100 

12 éves diszlexiás 83 25,4 100 20 100 

 

 

7.1/c táblázat 

A szóalapú rímkeresés szubteszt eredményei írott nyelvi zavar esetén, az életkor 

függvényében 

korcsoportok 
átlag 

 (%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény (%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

8 éves diszlexiás 24 22 20 0 80 

8 éves tipikus fejl. 79 24 80 20 100 

9 éves diszlexiás 52 29,3 60 0 100 

9 éves tipikus fejl. 86 18 100 40 100 

12 éves diszlexiás 53 32 60 0 100 

 

A diszlexiás korcsoportok teljesítményét statisztikailag is összehasonlítottuk 

egymással. A parametrikus mintához a független mintás t-próbát alkalmaztuk. Az elemzés 

azt mutatta, hogy 8 és 9 éves kor között szignifikánsan csak a szóalapú rímkeresés fejlődött. 

Azonban a 9 éves alsó tagozatos és a 11–14 éves felső tagozatos tanulók teljesítménye között 

már nem találtunk szignifikáns változást. A szóalapú rímkeresés gyakorlatilag semmit nem 

fejlődött. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a diszlexiás gyermekek esetében a rímtudatosság 
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fejlődése megakad az alsó tagozat végén, ahogyan – a hazai tapasztalat szerint – az olvasásuk 

is csak kis mértékben fejlődik tovább az alsó tagozatban elért szintnél. 

A statisztikai elemzést kiterjesztettük a diszlexiás és a tipikusan fejlődő 

kontrollcsoportok eredményeinek összehasonlítására is. Ezekben az esetekben a nem 

parametrikus mintát a Mann−Whitney-próbával elemeztük. A 8 éves és a 9 éves 

korcsoportok esetében is szignifikáns különbséget találtunk. A 12 éves diszlexiás gyermekek 

teljesítményét – kontrollcsoport híján – nem tudtuk tipikusan fejlődő társaikkal 

összehasonlítani. Az összehasonlítások során kapott szignifikancia-értékeket a 7.2 táblázat 

mutatja, amiben a szignifikáns eredményeket a szürke háttér is jelzi. 

 

7.2 táblázat 

A diszlexiás és tipikus fejlődésű gyermekcsoportok rímtudatossága közötti eltérések 

szignifikancia-szintje 

 összehasonlított 

csoportok 
Rímfelismerés 

Mondóka-

alapú 

rímkeresés 

Szóalapú 

rímkeresés 

8 éves diszlexiás 8 éves tipikus p<0,001 p<0,001 p<0,001 

8 éves diszlexiás 9 éves diszlexiás p=0,405 p=0,367 p=0,002 

8 éves diszlexiás 12 éves diszlexiás p=0,009 p=0,042 p=0,002 

9 éves diszlexiás 9 éves tipikus p<0,001 p<0,001 p<0,001 

9 éves diszlexiás 12 éves diszlexiás p=0,175 p=0,164 p=0,918 

 

 

A szóalapú rímaktiválásnál azt találtuk, hogy nemcsak a tipikus csoporttól tér el a 

fejlődési szint, hanem a szórás is ezen a területen a legnagyobb. A szórás magas értéke is azt 

jelzi, hogy a diszlexiás gyermekeknél ez a metanyelvi képesség gyenge, instabil és igen 

változó. Legtöbbször egyáltalán nem voltak képesek a szóaktiválásra. Amikor hibásan 

aktiváltak szavakat, akkor a kezdő beszédhanggal, vagy szemantikai úton történt a 

szóaktiválás. Például arra a szóra, hogy kő, aktiválták a kavics szót, a jár szóra a megy, a 

járkál, a járda szavakat. 

A diszlexiás gyermekek esetében ezt a területet a zavart fejlődés jellemzi. A tipikusan 

fejlődő gyermekcsoportok esetében ugyanis 10% körüli a különbség a szóalapú rímkeresés 

és a másik két rímtudatossági terület között, míg a diszlexiásoknál lényegesen nagyobb: 8 

évesen több, mint 40%, de még a felső tagozatosoknál is 30%-kal gyengébb teljesítményt 

értek el, mint a rímtudatosság többi területén. 
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Az eltérés azonban a másik két területen is kimutatható volt. A 9 éves kontrollcsoport 

70%-a hibátlanul oldotta meg a rímfelismerés feladatot, míg az írott nyelvi zavarral küzdő 

felső tagozatos csoportnak csak a 20%-a érte el a 100%-ot, továbbá volt, aki csak 50%-osan 

teljesített. Általában mind a két rímfelismerési feladattípusban gyengén teljesítettek, azaz 

nehezen hasonlították össze a szópárok rímeit, valamint a rímelő szavak között nehezen 

találták meg a nem rímelő kakukktojás szót. A mondatalapú rímkeresés során általában 

szemantikailag odaillő szót úgy aktiváltak a mentális lexikonban, hogy a formai 

hasonlóságra már nem figyeltek. Ebből adódóan születtek olyan válaszok, mint például: 

 

„ A magas hegyen túl, ugrál egy kis nyuszi.” 

„A magas hegyen túl, ugrál egy kis kenguru.” 

 

A diszlexiás és a tipikusan fejlődő gyermekcsoportok eredményeit, amit a 

rímfelismerés, a mondat- és a szóalapú rímkeresés területeken értek el, a 7.1/a,b és c  ábrák 

mutatják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1/a ábra 

A rímfelismerés eredményei tipikusan fejlődő 8–9 éves, valamint diszlexiás 8–9 éves és 

felső tagozatos gyermekcsoportokban 
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7.1/b ábra 

7.1/b ábra 

A mondóka-alapú rímkeresés eredményei tipikusan fejlődő 8–9 éves, valamint diszlexiás 

8–9 éves és felső tagozatos gyermekcsoportokban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1/c ábra 

A szóalapú rímkeresés eredményei tipikusan fejlődő 8–9 éves, valamint diszlexiás 8–9 

éves és felső tagozatos gyermekcsoportokban 
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Összegezve az írott nyelvhasználat zavarával küzdő gyermekek rímtudatosságáról nyert 

információkat, megállapíthatjuk, hogy rímtudatosságuk: 

(1) szignifikánsan elmarad a korban illesztett tipikusan fejlődő kontrollcsoport 

átlagteljesítményétől, 

(2) megreked az alsó tagozatban elért szinten, 

(3) elmaradást mutat a rímfelismerés és a mondóka-alapú rímkeresés terén, 

(4) zavart mutat a szóalapú rímaktiválás területén. 

A szóalapú rímaktiválás zavara azt mutatja, hogy a diszlexiás gyermekeknek egyrészt nehéz 

a mentális lexikon aktiválása, másrészt nem elég rugalmas az idegrendszerük, hogy újszerű 

módon aktiválja a mentális lexikont (nem szemantikai úton, és nem a szókezdettel alliteráló 

szavakat). Továbbá, figyelmi- és végrehajtó funkcióik nem elég fejlettek ahhoz, hogy a 

figyelmüket – ami spontán módon a szókezdetre irányul – tudatosan a szóvégi rímre 

irányítsák.  

 

 

7.3.2. Szótagtudatosság 

 

A szótagszintű műveletek terén kisebb mértékű elmaradást tapasztaltunk. Megjegyzendő, 

hogy a fonológiai tudatosságnak ez a szintje fejlődik legkorábban a magyar anyanyelvű 

gyermekeknél. A szótagszegmentálás például már 4 éves kortól megfelelően működik. A 

kutatás eredménye szerint a szegmentálás és a valódi szavak szótagszintézise az írott nyelvi 

zavar esetén is jól működik a vizsgált életkorokban. A tipikusan fejlődő gyermekek 

eredményeihez képest elmaradást az álszavak szótagszintézise, a szabálykövető szótagolás 

és a szótagtörlés műveleteinél mutattunk ki. A diszlexiás gyermekek szótagtudatosság 

szubtesztekben elért eredményeinek adatait a 7.3/a,b,c,d,e táblázatok mutatják. A diszlexiás 

gyermekek eredményei közül a szótagszintézis a felső tagozatos csoportban, a 

szótagszegmentálás a 9 éveseknél mutatott konstans értékeket. A tipikus fejlődésmenetű 

gyermekek esetében a valódi szavak szótagszintézisénél a 9 éves korosztály eredménye 

jelzett konstans értékeket. Ezeket az eseteket nem tartalmazzák a táblázatok. 
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7.3/a táblázat 

A valódi szavak szótagszintézise szubteszt eredményei írott nyelvi zavar esetén, az életkor 

függvényében 

korcsoportok 
átlag 

 (%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

8 éves diszlexiás 99,5 2,2 100 90 100 

8 éves tipikus fejl. 100 3 100 80 100 

9 éves diszlexiás 99,5 2,2 100 90 100 

 

 

7.3/b táblázat 

Az álszavak szótagszintézise szubteszt eredményei írott nyelvi zavar esetén, az életkor 

függvényében 

korcsoportok 
átlag 

 (%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

8 éves diszlexiás 89,5 13,5 95 50 100 

8 éves tipikus fejl. 98 5 100 80 100 

9 éves diszlexiás 89,5 14,7 100 60 100 

9 éves tipikus fejl. 99 4 100 80 100 

12 éves diszlexiás 93 14,7 100 60 100 

 

 

 

7.3/c táblázat 

A szótagszegmentálás szubteszt eredményei írott nyelvi zavar esetén, az életkor 

függvényében 

korcsoportok 
átlag 

 (%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

8 éves diszlexiás 98,5 5 100 80 100 

8 éves tipikus fejl. 100 2 100 90 100 

9 éves tipikus fejl. 100 1 100 90 100 

12 éves diszlexiás 99 4,5 100 80 100 
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7.3/d táblázat 

A szabálykövető szótagolás szubteszt eredményei írott nyelvi zavar esetén, az életkor 

függvényében 

korcsoportok 
átlag 

 (%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

8 éves diszlexiás 83 16,3 85 40 100 

8 éves tipikus fejl. 93 11 100 40 100 

9 éves diszlexiás 89 11,7 90 70 100 

9 éves tipikus fejl. 98 5 100 80 100 

12 éves diszlexiás 90 13,4 90 50 100 

 

 

 

 

 

7.3/e táblázat 

A szótagtörlés szubteszt eredményei írott nyelvi zavar esetén, az életkor függvényében 

korcsoportok 
átlag 

 (%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

8 éves diszlexiás 77 16,3 80 40 100 

8 éves tipikus fejl. 88 21 100 0 100 

9 éves diszlexiás 87 13,4 80 60 100 

9 éves tipikus fejl. 96 8 100 80 100 

12 éves diszlexiás 87 14,9 90 60 100 

 

A diszlexiás csoportok szótagtudatosságának fejlődésének statisztikai vizsgálatát a 

nem-parametrikus mintán a Kruskal−Wallis-próbával végeztük. Összehasonlítva a 

korcsoportok eredményét, egyetlen esetben találtunk szignifikáns fejlődést a korcsoportok 

között, a 8 és 9 éves korcsoportok szótagtörlés műveleténél (χ²=4,075; p=0,044). A felső 

tagozatos és a 9 éves diszlexiás csoportok eredményeit megvizsgálva, nem tapasztaltunk 

szignifikáns különbséget. Ezt az eredményt magyarázhatja az a tény, hogy felső tagozatban 
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már nem foglalkoznak az olvasás fejlesztésével a tanórákon, fejlesztő foglalkozásokban 

pedig minimális mértékben részesülnek a felsős tanulók. Márpedig azok a diszlexiások, 

akiknek felső tagozaton is komoly problémát jelent az olvasás és a helysírás, célzott és 

intenzív fejlesztés nélkül nem fejlődnek a fonológiai tudatosság területén sem. 

A diszlexiás csoportok szótagtudatosságának eredményeit összehasonlítottuk a 

tipikusan fejlődő kontrollcsoportok eredményeivel. A statisztikai elemzést a 

Mann−Whitney-próbával végeztük. Ennek eredménye szerint mind a 8 éves, mind a 9 éves 

korcsoportnál a szótagtörlés, a szabálykövető szótagolás és az álszavak szótagszintézise 

között találtunk szignifikáns eltérést, a többi területen nem. A 9 éves diszlexiás csoportot 

összehasonlítva a 8 éves tipikus fejlődésű csoporttal, azt találtuk, hogy az álszavak 

szótagszintézisénél továbbra is kimutatható volt a szignifikáns eltérés (Z=-2,538; p=0,011). 

A szignifikáns eltérés értékeit a 7.4 táblázat mutatja. 

 

7.4. táblázat 

A szótagtudatosság szignifikáns eltérései a tipikus fejlődésmenet és az írott nyelvi zavar 

esetén, az életkor függvényében. 

összehasonlított csoportok szótagtörlés szótagolás 
álszavak 

szótagszintézise 

8 éves 

diszlexiás 
8 éves tipikus p=0,001 p=0,002 p=0,002 

9 éves 

diszlexiás 
9 éves tipikus p=0,001 p<0,001 p=0,001 

 

 

A felső tagozatos diszlexiás gyermekek eredményeit vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy 

a teszt három területen jelez elmaradást (az álszavak szintézisénél, a szabálykövető 

szótagolásnál, valamint a szótagtörlésnél), míg a tipikusan fejlődő gyermekeknél már 

plafonhatást mutat 9 éves korban. A szabálykövető szótagolásnál a medián még felső 

tagozaton sem éri el a 100%-ot diszlexia esetén. A szótagtörlés esetében ugyanezt 

tapasztaltuk. Tipikus fejlődésmenet esetén a szótagszinten már 8 éves korban eléri a csoport 

a 100%-os mediánt. A nyelvi zavarral küzdő és a tipikus fejlődésmenetű gyermekek álszó 

alapú szótagszintézisét, szabálykövető szótagolását, valamint a szótagtörlését a 7.2/a,b és c 

ábrák szemléltetik. 
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7.2/a ábra 

Az álszó alapú szótagszintézis eredményei tipikusan fejlődő 8−9 éves, valamint diszlexiás 

8−9 éves és felső tagozatos gyermekcsoportokban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2/b ábra 

A szabálykövető szótagolás eredményei tipikusan fejlődő 8−9 éves, valamint diszlexiás 

8−9 éves és felső tagozatos gyermekcsoportokban 
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7.2/c ábra 

A szótagtörlés eredményei tipikusan fejlődő 8−9 éves, valamint diszlexiás 8−9 éves és 

felső tagozatos gyermekcsoportokban 

 

 

Összehasonlítva az írott nyelvi zavarral küzdők és a tipikus fejlődésmenetűek 

csoportjait, azt találtuk, hogy a szótagtudatosság területein leginkább a 7 éves korcsoport 

szintjével azonos a diszlexiások teljesítménye. Csak néhány olyan esetet találtunk, amiben a 

különbség több, mint 3% lett volna: (1) a felső tagozatos diszlexiások az álszavak 

szótagszintézise szubtesztben 5%-kal, a szótagtörlésben 9%-kal teljesítettek jobban, mint a 

tipikusan fejlődő 7 évesek; (2) a 9 éves diszlexiás gyermekek a szótagtörlés szubtesztben 

6%-kal teljesítettek jobban, mint a tipikusan fejlődő 7 évesek. Ez az eredmény azt mutatja, 

hogy a felső tagozatosok a manipulációs mentális műveleteknél jobban teljesítenek a 7 éves 

korosztálynál, még írott nyelvi zavar esetén is, ami a fejlődő végrehajtó funkcióknak tudható 

be. Amennyiben a saját korosztályon belül hasonlítjuk össze a két csoport mentális 

műveletvégzését, abban az esetben szignifikánsabb gyengébben teljesít a diszlexiás csoport. 

A jelen kutatásban nem tudtunk választ adni arra a felmerülő kérdésre, hogy a nyelvi, vagy 

a végrehajtó funkciók zavart működése játszik-e nagyobb szerepet a gyenge teljesítményben.  

 

7.3.3. Fonématudatosság 

 

A fonématudatosság az a terület, amely az olvasástanulás hatására ugrásszerűen fejlődik az 

első és a második osztály között (magyar gyermekeknél a 6/7. életév és a 8. életév között). 
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A fonématudatosság területei a fonéma-manipulálás és az álszavak fonémaszintézise 

műveleteit kivéve már 8 éves korban 100%-os medián-értéket mutattak tipikus 

fejlődésmenet mellett. A fennmaradó két terület pedig 9 éves korban érte el ezt a szintet. Az 

írott nyelvi zavar esetében ilyen mértékű fejlettséget nem tapasztaltunk. Amellett, hogy 

eredményeik elmaradnak a tipikusan fejlődő társaikétól, teljesítményük szórása is nagyobb. 

A diszlexiás gyermekek még felső tagozatos korban is elmaradást mutatnak 

fonématudatosság területein, kivéve a fonématörlés és a fonémaizolálás feladatait. Az 

elmaradás a legkifejezettebb az álszavak fonémaszintézise és a fonéma-manipulálás 

feladatoknál. A 8−9 éves és a felső tagozatos diszlexiás, valamint a 8−9 éves tipikus 

fejlődésű gyermekek fonématudatosságának fejlettségi szintjét a 7.5/a,b,c,d,e,f táblázatok 

mutatják. 

 

7.5/a táblázat 

A fonématörlés szubteszt eredményei írott nyelvi zavar esetén, az életkor függvényében 

korcsoportok 
átlag 

 (%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

8 éves diszlexiás 73 20,8 80 40 100 

8 éves tipikus fejl. 94 12 100 40 100 

9 éves diszlexiás 86 17,3 90 60 100 

9 éves tipikus fejl. 96 8 100 80 100 

12 éves diszlexiás 92 11,9 100 60 100 

 

7.5/b táblázat 

A fonémaizolálás szubteszt eredményei írott nyelvi zavar esetén, az életkor függvényében 

korcsoportok 
átlag 

 (%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

8 éves diszlexiás 95 8,3 100 80 0 

8 éves tipikus fejl. 98 5 100 70 100 

9 éves diszlexiás 96,5 8,5 100 70 90 

9 éves tipikus fejl. 100 2 100 90 100 

12 éves diszlexiás 97,5 6,4 100 80 100 
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7.5/c táblázat 

A valódi szavak fonémaszintézise szubteszt eredményei írott nyelvi zavar esetén, az 

életkor függvényében 

korcsoportok 
átlag 

 (%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

8 éves diszlexiás 77 22,7 80 20 100 

8 éves tipikus fejl. 92 12 100 60 100 

9 éves diszlexiás 82 24,2 90 20 100 

9 éves tipikus fejl. 96 9 100 60 100 

12 éves diszlexiás 87 13,4 80 60 100 

 

7.5/d táblázat 

Az álszavak fonémaszintézise szubteszt eredményei írott nyelvi zavar esetén, az életkor 

függvényében 

korcsoportok 
átlag 

 (%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

8 éves diszlexiás 58 15,8 60 40 100 

8 éves tipikus fejl. 83 17 80 40 100 

9 éves diszlexiás 76,5 23,2 80 20 100 

9 éves tipikus fejl. 91 13 100 60 100 

12 éves diszlexiás 71 16,5 80 40 100 

 

7.5/e táblázat 

A fonémaszegmentálás szubteszt eredményei írott nyelvi zavar esetén, az életkor 

függvényében 

korcsoportok 
átlag 

 (%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

8 éves diszlexiás 83,5 13,9 85 50 100 

8 éves tipikus fejl. 94 8 100 70 100 

9 éves diszlexiás 88,5 11,8 90 50 100 
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korcsoportok 
átlag 

 (%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

9 éves tipikus fejl. 97 6 100 80 100 

12 éves diszlexiás 99 12,9 90 60 100 

 

 

7.5/f táblázat 

A hosszú beszédhangok megnevezése szubteszt eredményei írott nyelvi zavar esetén, az 

életkor függvényében 

korcsoportok 
átlag 

 (%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

8 éves diszlexiás 82 14,7 80 50 100 

8 éves tipikus fejl. 93 9 100 70 100 

9 éves diszlexiás 83 14,5 90 50 100 

9 éves tipikus fejl. 96 8 100 60 100 

12 éves diszlexiás 88 11 85 60 100 

 

 

7.5/g táblázat 

A fonéma-manipulálás szubteszt eredményei írott nyelvi zavar esetén, az életkor 

függvényében 

korcsoportok 
átlag 

 (%) 

szórás 

(%) 

medián 

(%) 

legalacsonyabb 

teljesítmény 

(%) 

legmagasabb 

teljesítmény 

(%) 

8 éves diszlexiás 63,5 25 70 10 100 

8 éves tipikus fejl. 89 13 90 50 100 

9 éves diszlexiás 72,5 12 75 40 100 

9 éves tipikus fejl. 93 11 100 70 100 

12 éves diszlexiás 71,5 16,3 75 40 100 
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A fonématudatosság területeinek statisztikai elemzését a diszlexiás korcsoportok 

között a t-próbával végzetük. A statisztika alapján a diszlexiás gyermekeknél a 8 és a 9 éves 

korcsoportok között még mindegyik fonématudatossági terület szignifikánsan fejlődött, míg 

tipikus fejlődésmenet esetén ebben az életkorban már csak az álszavak fonémaszintézise és 

a fonéma-manipuláció esetében folytatódott a szignifikáns fejlődés. A többi terület már 8 

évesen 100%-os medián eredmény mellett működött. Továbbá, a statisztikai elemzés 

kimutatta, hogy a diszlexiás gyermekek fonológiai tudatosságának a fejlődése a 

fonémaszinten is megreked a 10 évesek szintjén, szignifikáns fejlődést a 9 éves és a felső 

tagozatos korcsoport között egyik területen sem tudtunk kimutatni. 

A diszlexiás csoportok fonématudatosságának eredményeit szintén 

összehasonlítottuk a tipikusan fejlődő gyermekek eredményeivel. A statisztikai elemzést a 

Mann−Whitney-próbával végeztük. Az eredményeket a 7.6 táblázat mutatja, szürke 

háttérszínnel kiemelve a szignifikáns értékeket. Jól látható, hogy szinte mindegyik területen 

szignifikánsan gyengébben teljesítettek a diszlexiás gyermekek. A tipikusan fejlődő 

kortárscsoport eredményeitől egyedül a fonémaizolálás terén nem lehetett szignifikáns 

eltérést kimutatni, és azt is csak a 9 éves korosztály esetében. 

 

7.6. táblázat 

A fonématudatosság szignifikáns eltérései a tipikus fejlődésmenet és az írott nyelvi zavar 

esetén, az életkor függvényében 

összehasonlí-

tott 

csoportok 

f.törlés f.izolálás 

f.szintézis  

(valódi 

szó) 

f.szintézis  

(álszó) 

fon. 

azonosítás 

fon 

szegmen- 

tálás 

f. mani-

pulálás 

D8 
T8 p<0,001 p=0,045 p=0,001 p<0,001 p=0,001 p=0,002 p<0,001 

D9 p=0,039 p=0,354 p=0,345 p=0,005 p=0,83 p=0,458 p=0,155 

D9 T9 p=0,003 p=0,053 p=0,001 p=0,005 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

 

 

 

A 7.3/a, b, c, d ábrák jól szemléltetik, hogy a felső tagozatos diszlexiás gyermekek 

ugyanolyan szinten teljesítenek a fonématudatossági feladatokban, mint a 9 éves korcsoport. 

Sőt, a szórás esetükben gyakran még nagyobb. 
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7.3/a ábra 

A fonémaszintézis eredményei tipikusan fejlődő 8−9 éves, valamint diszlexiás 8−9 éves és 

felső tagozatos gyermekcsoportokban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3/b ábra 

Az álszavak fonémaszintézisének eredményei tipikusan fejlődő 8−9 éves, valamint 

diszlexiás 8−9 éves és felső tagozatos gyermekcsoportokban 

 

Az álszavak fonémaszintézisének jelentős elmaradása hasonló nehézséget jelentett a 

diszlexiás gyermekeknek, mint az álszavak olvasása. A feladat mentális szinten nagyon 

hasonló: úgy kellett egybefűzni a fonémákat, hogy közben nem segített a mentális lexikon 

aktiválódása. A fonématudatosság szintjén még nehezebb a feladat, hiszen nincs vizuális kép 

% 

100 
 

 

 
 

80 

 

 
 

60 

 

 
 

 
40 

 

 
 

 

20 
 

% 

100 
 

 

 

 
80 

 
 

 

 

60 

 

 
 

 

40 

 
 
20 



164 

 

a gyermek előtt, ami a munkamemóriára nehezedő megterhelést csökkenthetné. A 8 elemből 

álló álszó (b-i-l-l-e-r-g-ő) szintézise szinte kivitelezhetetlen feladat volt még a felső 

tagozatos diszlexiás gyermekek számára is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3/c ábra 

A fonémaszegmentálás eredményei tipikusan fejlődő 8−9 éves, valamint diszlexiás 8−9 

éves és felső tagozatos gyermekcsoportokban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3/d ábra 

A fonémamegnevezés eredményei tipikusan fejlődő 8−9 éves, valamint diszlexiás 8−9 

éves és felső tagozatos gyermekcsoportokban 
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A fonématudatosság területei közül kisebb elmaradást tapasztaltunk a diszlexiás 

gyermekeknél a fonémaszegmentálás és a hosszú beszédhangok megnevezése / a 

fonémamegnevezés terén. A fonématörlés a felső tagozatos csoportnál már kielégítően 

működött. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3/e ábra 

A fonéma-manipulálás eredményei tipikusan fejlődő 8−9 éves, valamint diszlexiás 8−9 

éves és felső tagozatos gyermekcsoportokban 

 

A jelen kutatás eredményei megerősítik azokat a korábbi kutatási eredményeket, 

melyek szerint a fonémaszinten történő manipulációs feladatok a legnehezebb 

fonématudatossági feladatok a diszlexiás, dizortográfiás gyermekek számára. A különböző 

típusú manipulációs műveleteket mi sem találtuk egyforma nehézségűeknek. A jelen 

kutatásban a fordított sorrend bizonyult a legnehezebb feladatnak abban az esetben, ha két 

szótagot tartalmazó szó hangjait kellett fordított sorrendben kimondani. Abban az esetben, 

amikor a fordított sorrend a szótag szerkezetének a megváltozását is előidézte (ra-gu / u-

gar) különös nehézséget jelentett a diszlexiás gyermekek számára. Nehézséget jelentett 

továbbra a kétszótagú kérem szó két mássalhangzójának egyidejű cseréje.  

Összegezve a diszlexiás gyermekek fonológiai tudatosságának jellemzőit, 

elmondhatjuk, hogy egyes területek nagymérétékű, szignifikáns elmaradást mutatnak. Ezek: 

 szóalapú rímkeresés 

 álszavak fonémaszintézise 

 fonéma-manipulálás 
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Kisebb (de még mindig szignifikáns) elmaradások is jelzik a nyelvi területek zavart 

fejlődését a következő területeken: 

 a rímtudatosság két területén: a rímfelismerés és a mondóka-alapú rímkeresés 

szubteszteknél 

  a szótagtudatosság három területén: az álszavak szótagszintézise, a szabálykövető 

szótagolás, a szótagtörlés szubteszteknél 

 a fonématudatosság területei közül a fonémaszintézis valódi szavakkal, a 

fonémaszegmentálás és a hosszú beszédhangok megnevezése.  

Kevesebb volt azoknak a területek száma, amelyeknél azt tapasztaltuk, hogy az alsó 

tagozatos időszak végére a diszlexiás gyermekek is utolérték a tipikusan fejlődő társaikat. 

Ezek a következők voltak: 

 szótagszegmentálás 

 valódi szavak szótagszintézise 

 fonémaizolálás  

  

 A 7.4 ábra mutatja a fonológiai tudatosság területeinek egyenetlen fejlődését az írott 

nyelvhasználat zavarával küzdő gyermekekre vonatkozóan. Ugyanakkor szemlélteti a 8 és 9 

éves tipikusan fejlődő korcsoport eredményeit is. Ebben az életkorban már mindegyik 

területnek a 100%-os külső körvonal közelében kellene lennie. Jól látható, hogy a 

legnagyobb eltérés a szóalapú rímaktiválásnál jelentkezett. 

 

Az FTT által mért 15 fonológiai tudatossági terület:1: rímfelismerés, 2: mondóka alapú rím, 

3: szóalapú rím, 4 sztg.-szintézis (valódi szó), 5: sztg.-szintézis (álszó), 6: sztg szegmentálás, 

7: szótagolás, 8: sztgtörlés, 9: fon. törlés, 10: fon. izolálás, 11: fon. szintézis a, 12: fon. 

szintézis b, 13: fon. szegmentálás, 14:fon. azonosítás, 15: fon. manipulálás 
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7.4 ábra 

A fonológiai tudatosság egyes területeinek fejlődése diszlexiás és tipikus fejlődésű 

gyermekeknél 

A vizsgált gyermekcsoportok: D8:  8 éves diszlexiás, D9: 9 éves diszlexiás, D12: felső tagozatos diszlexiás 

(átlagéletkor 12 év), T8: 8 éves tipikusan fejlődő, T9: 9 éves tipikusan fejlődő 

 

 

8. Eredmények: A fonológiai tudatosság dinamikus mérése. 
 

8.1. A kutatás kérdésfelvetése, hipotézise. A kísérletben résztvevő személyek, 

az anyag és a módszer. 

 

A fonológiai tudatosság mérése során nemcsak a gyermek aktuális fejlődési szintjét mértük, 

hanem megnéztük, hogy milyen a gyermek potenciális fejlődési szintje, hogyan reagál a 

vizsgálatvezető segítségnyújtására. A dinamikus mérés lehetővé teszi, hogy kiderítsük a 

hibás megoldás mögött rejlő okokat. Az olvasás diagnosztikus mérésével kapcsolatban 

Csapó és munkatársai is megfogalmazták a tanulói tudás részletesebb feltárásának igényét 

(2012). A dinamikus mérés első lépésében a statikus tesztelési módon megnéztük, hogy a 

gyermek önálló problémamegoldó képessége milyen. Amennyiben a gyermek nem tudta a 

feladatot megoldani, vagy hibás választ adott, akkor különböző típusú támogatásban 

részesítettük. Törekedtünk arra, hogy mindig a lehető legkisebb mértékű legyen a facilitálás, 

azaza segítségnyújtás. Például lehetőséget biztosítottunk a feladat újragondolására, azaz 

megismételtük a feladatot. Amennyiben kevésnek bizonyul a támogatás, és a gyermek 

továbbra sem ad megfelelő választ, úgy a következő lépésben konkrétabb módon nyújtunk 
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segítséget a gyermek kognitív funkcióinak. Például ráirányítjuk a hibára a gyermek figyelmi 

fókuszát, vagy a műveletvégzéshez nyújtottunk stratégiát.  

 A kutatás célja a dinamikus mérés eredményességének feltérképezése, azaz 

kideríteni, hogy (1) a tesztfelvétel alkalmával mennyire lehet a gyermek kognitív struktúráit 

módosítani, (2) milyen területeket kell módosítani a fonológiai tudatosság fejlesztéséhez, és 

(3) ezt milyen típusú facilitálással tudjuk elérni. Hipotézisünk szerint a tipikus fejlődésmenet 

esetén kevesebb és kisebb mértékű támogatást igényelnek a gyermekek ahhoz, hogy a 

feladatot sikeresen meg tudják oldani. Az atipikus fejlődésmenetű, írott nyelvi zavarral 

küzdő gyermekek esetében a facilitálás nagyobb mértékére van szükség a 

feladatmegoldáshoz, vagy a hibás feladatok kijavításához. Feltételezhetően, a nyelvi zavar 

esetén az idegrendszer nem annyira rugalmas, hogy egy alkalom alatt olyan mértékű 

változáson menjen át, hogy mindegyik feladatot a korosztályi átlag szerint oldjon meg. Az 

idegrendszer számára túl bonyolult feladatok esetében a nem megfelelően működő kognitív 

funkciók számára egy alkalom, illetve a kizárólag auditív modalitású segítségnyújtás csak 

kisebb mértékű változást tud előidézni. 

 A kutatásban 20 fő atipikus, írott nyelvi zavarral küzdő gyermek és 20 fő tipikusan 

fejlődő gyermek, azaz összesen 40 fő vett rész. Az atipikus csoport átlagéletkora valamivel 

magasabb volt a tipikus csoporténál, de nem volt egy év különbség közöttük. Az atipikus 

csoport átlagéletkora 9;9 év (117 hónap), a tipikusan fejlődő csoporté 8;11 év (107 hónap). 

Nem törekedtünk teljesen egyező életkorra, mivel a két csoportot nem hasonlítottuk össze a 

jelen kutatásban. Célunk annak bemutatása volt, hogy milyen mértékű változást jelent a 

teszteredményben a két hasonló életkorú gyermekcsoportnál a dinamikus tesztelés során 

kapott segítségnyújtás tipikus és atipikus fejlődésmenet esetén. 

A fonológiai tudatosság méréséhez ugyanazt a Fonológiai Tudatosság tesztet 

alkalmaztuk, amit az értekezésben közölt korábbi kutatásokban. A dinamikus mérési 

kutatásnál azonban a statikus tesztfelvételen kívül a tesztet felvettük dinamikus módon is. A 

protokoll szerint a Fonológiai Tudatosság Teszt dinamikus felvételénél a következő típusú 

facilitási formákat különböztetjük meg: 

• Ismétlés. Ez az elsődleges, a legkevesebb segítséget adó támogatási forma.  

• Nonverbális támogatás. Például: a mondóka-alapú rím ritmusos ismétlése. Vagy: A 

rosszul észlelt hangsor hibás elemének hangsúlyozása: n-ó-d-l-i 

• Verbális támogatás. Amennyiben nem elég a nonverbális segítség, akkor 

megnevezzük a hibát. Például: Figyelj a hangok sorrendjére: n-ó-d-l-i! Vagy: 

Figyelj a toldalékra! 
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• Példa. Konkrét verbális segítségadás. Például, a szóalapú rímre mondunk egy példát, 

és egy másik szót kérünk a gyermektől megoldásként. 

• Stratégia. A feladat megoldásához valamilyen kognitív stratégiát kínálunk.  Például: 

Képzeld el, hogy leírod a szót. Olvasd a betűket visszafelé! 

 

A facilitálás során különböző kognitív funkciók működésére hatunk. A támogatásunk a 

következő célterületeket érinti:  

• Auditív figyelem 

• Percepció 

o Szeriális észlelés  

o Beszédhang - diszkrimináció 

• A mentális lexikon aktiválása (rímkeresés) 

• Munkamemória (egységek szintézise, manipulálás) 

• A grammatikai tudatosság 

o A grammatikai szegmensek jelenléte növeli az idegrendszer megterheltségét 

(Gergely – Pléh 1994) – az egységek szintézisénél. 

• A megfelelő magatartás  

o A tervező magatartás 

o Az impulzivitás visszafogása. 

 

A dinamikus méréshez külön értékelőlap tartozik, amin kódolni lehet a támogatási 

formákat és a facilitálásban részesített területeket. A dinamikus tesztelésnél, akárcsak a 

terápiánál alapszabály, hogy a kevesebb segítségtől haladunk a több felé; az absztrakttól a 

konkrét felé. Ezáltal a gyermek proximális fejlődési zónájában (Vigotszkij 2000) igyekszik 

a tesztelő megtalálni azt a facilitálási formát, amelyre pozitívan reagál a gyermek. Ezáltal 

már teszteléskor kialakul egy kép a fejlesztés menetéről. A jelenlegi értékelőlap két 

facilitálás feljegyzésére ad lehetőséget. Egy alkalommal azonban történhet többféle (például 

verbális és nonverbális) segítségnyújtás, illetve minden esetben beszélhetünk ismétlésről. 

Önmagában az ismétlést akkor jegyezzük fel, ha a vizsgálatvezető nem nyújt egyéb 

facilitálást. Az ismétlés lehetősége önmagában is támogatja a figyelmi- és 

memóriafunkciókat. 

A statisztikai vizsgálatokat a parametrikus mintáknál a páros t-teszttel, a nem parametrikus 

minták esetében a Wilcoxon-féle teszttel végeztük. 
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8.2 Eredmények 

 

A tipikusan fejlődő gyermekek szótagszintje 8–9 éves korban már tökéletesen működik, 

ezért ezen a területen egy-két kivétellel nem igényeltek támogatást a gyermekek. A 

rímtudatosság és a fonématudatosság területei között akadtak olyan feladatok, amelyeket 

első hallásra helytelenül oldottak meg. Hipotézisünk szerint ezekben az esetekben 

elsősorban az auditív figyelem pillanatnyi lankadása húzódott meg a háttérben. Amikor 

megadtuk az ismétlés lehetőségét, szinte kivétel nélkül mindenki helyes választ adott. A 8.1 

táblázat mutatja a tipikusan fejlődő gyermekek átlageredményeit és a szórást, amit a 

Fonológiai Tudatosság Teszt szubtesztjeinél elértek. Azokat az eseteket, amelyekben a 

medián nem éri el a 90%-ot, szürke tónussal jelöltük. A táblázat jól szemlélteti, hogy a 

tipikusan fejlődő csoport esetében a facilitálás előtt is csak két szubtesztnél, a szóalapú 

rímkeresés és az álszavak fonémaszintézise esetében volt erre példa. A facilitálás után 

azonban már ezekben az esetekben is 90%-os, illetve 100%-os értéket mutatott a medián. 

 

8.1 táblázat 

A statikus és a dinamikus mérés eredményei a tipikusan fejlődő gyermekeknél 

 statikus mérés dinamikus mérés 

átlag % szórás % átlag % szórás % 

rímfelismerés 
93 9 96 6 

rímkeresés 1 
100 - 100 - 

rímkeresés 2 
80 23 87 19 

sztg-szintézis 1 
100 - 100 - 

sztg-szintézis 2 
99 4 99 4 

sztg-szegment. 
100 - 100 - 

szótagolás 
96 6,8 98 6 

szótagtörlés 
95 9 98 6 

fonématörlés 
96 8 98 6 

fon. izolálás 
99,5 2 100 - 

fon. szintézis 1 
97 7 98 6 

fon. szintézis 2 
87 12 92 12 

fon. szegment. 
98 4 98 4 

fon. azonosítás 
96 6 98 4 

fon. manipulálás 
94 9 97 5 
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A statisztikai elemzésnél a tipikusan fejlődő gyermekcsoport mintájából a 

rímfelismerés, a szóalapú rímkeresés, az álszavak fonémaszintézise és a fonéma-

manipulálás szubtesztjei bizonyultak parametrikus mintáknak. Ezeket a páros t-teszttel 

hasonlítottuk össze, a többi szubtesztet a Wilcoxon-féle teszttel. Hipotézisünk beigazolódott, 

mivel azon szubtesztek esetében, amelyeknél már a statikus teszteknél is 10% alatti volt a 

hibaszám, nem találtunk szignifikáns eltérést a facilitálás előtti és utáni vizsgálati 

eredmények között. Azonban azoknál a szubteszteknél, amelyeknek átlaga nem éri el a 90%-

ot, ott szignifikánsan jobb eredményt mutatnak a dinamikus mérések. A szignifikánsan 

különböző eredmények értékeit a 8.2 táblázat mutatja. 

 

8.2 táblázat 

A statikus és a dinamikus mérés eredményei közötti szignifikáns különbségek a tipikusan 

fejlődő gyermekeknél 

 

 
szóalapú 

rímkeresés 

álszavak 

fonémaszintézise 

fonéma-

manipulálás 

t -3,199 -2,179 -2,666 

szignifikancia p=0,005 p=0,042 p=0,015 

 

 

Az írott nyelvi zavarral küzdő gyermekek a Fonológiai Tudatosság Tesztben 

szignifikánsan gyengébben teljesítettek tipikusan fejlődő társaiknál, amint azt az értekezés 

7. fejezetében bemutattuk. Az ő esetükben is beigazolódott hipotézisünk, miszerint több 

szubtesztnél is jelentkezik a facilitált, dinamikus felvétel jótékony hatása A dinamikus 

módon mért atipikus fejlődésű csoport facilitálás előtti és utáni eredményeiben szürke 

tónussal jelöltük azokat a szubteszteket, ahol a medián nem érte el a 90%-ot. Szemben a 

tipikusan fejlődő gyermekek eredményeivel, a diszlexiás csoport esetében maradtak olyan 

területek a facilitálás után is, amelyek nem érték el a 90%-os fejlettséget (medián-értéket). 
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8.3 táblázat 

A statikus és a dinamikus mérés eredményei az írott nyelvi zavarral küzdő gyermekeknél, 

9 éves korban 

 statikus mérés dinamikus mérés 

átlag % szórás % átlag % szórás % 

rímfelismerés 
79 25 81 24 

rímkeresés 1 
81 22 89 14 

rímkeresés 2 
45 32 54 31 

sztg-szintézis 1 
100 - 100 - 

sztg-szintézis 2 
97 6 98 4 

sztg-szegment. 
100 - 100 - 

szótagolás 
91 11 93 9 

szótagtörlés 
86 11 90 12 

fonématörlés 
89 17 95 11 

fon. izolálás 
98 7 100 - 

fon. szintézis 1 
80 19 88 15 

fon. szintézis 2 
72 22 76 21 

fon. szegment. 
91 10 96 5 

fon. azonosítás 
87,5 13 92 11 

fon. manipulálás 
73 21 81 19 

 

Az atipikus nyelvi fejlődésű gyermekek esetében az álszavak szótagszintézise, a 

fonématörlés és a fonémaizolálás mintái nem voltak parametrikusak. Ezeken a mintákon a 

Wilcoxon-teszttel, a többi szubteszt esetében a páros t-teszttel végeztük a szignifikancia-

elemzést. Hipotézisünk beigazolódott, az írott nyelvi zavar esetében több területen is 

mértünk szignifikánsan jobb eredményt a facilitálás után. A szótagszintézis, a 

szótagszegmentálás és a fonémaizolálás szubtesztek eredményeit a konstans eredmények 

miatt már nem kellett elemezni. A szignifikáns változások adatait a 8.4 táblázat szemlélteti. 
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8.4 táblázat 

A statikus és a dinamikus mérés eredményei közötti szignifikáns különbségek az írott 

nyelvi zavarral küzdő gyermekeknél 9 éves korban 

 

 z / t szignifikancia 

mondóka-alapú rímkeresés t=-2179 p=0,042 

szóalapú rímkeresés t=-2131 p=0,046 

szótagtörlés t=-2179 p=0,042 

fonématörlés z=-2449 p=0,014 

fonémaszintézis t=-2179 p=0,042 

fonémaszegmentálás t=-2236 p=0,038 

fonéma-azonosítás (hosszú beszédhang megnevezése) t=2373 p=0,028 

fonéma-manipulálás t=-3084 p=0,002 

 

Habár az írott nyelvhasználat zavarát mutató csoport a mért területek több mint 

felénél mutatott szignifikáns javulást a segítségnyújtásra, a facilitálás intenzitása nagyobb 

mértékű volt az ő esetükben, mint a tipikusan fejlődő gyermekeknél. A feladat megismétlése 

ugyanis nem bizonyult elegendő támogatásnak. Általában a második válaszuk ugyanolyan 

hibás megoldás volt, mint az első. A diszlexiás csoportnak konkrétabb támogatásra volt 

szüksége. A facilitálást ki kellett terjeszteni a végrehajtó funkciók és a memorizálás 

megtámogatására, amit a figyelmi fókusz verbális pontosítása és a különböző kognitív 

stratégiák bemutatása által nyújtottunk. Bár a facilitálás hatására a gyermekek képesekké 

váltak több feladat megoldására is (amelyeket egyedül, támogatás nélkül nem tudtak 

megoldani), a teljesítményük még mindig elmaradást mutatott a tipikus fejlődésű 

gyermekekétől. A 8.1, 8.2 és a 8.3 ábrák mutatják az írott nyelvi zavarral küzdő gyermekek 

dinamikusan mért eredményeit a facilitálás előtt és után, valamint a 60 fős korosztályi (9 

éves) kontrolcsoport átlagteljesítményét. 
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8.1 ábra 

A rímtudatosság szubtesztek eredményei 9 éves diszlexiás gyermekeknél facilitálás előtt és 

után, valamint a tipikusan fejődő gyermekek esetében 

 

A szóalapú rímkeresésnél legtöbb esetben a példa, vagy a figyelem irányítása sem 

segített. Helyes választ akkor kaptunk bizonyos esetekben, ha nagyon konkrét segítséget 

adtunk, mit például: 

Vizsgálatvezető: – Mondj egy rímelő szót arra a szóra, hogy jár! 

Gyermek: – Jól. 

Vizsgálatvezető: – Ne az első hanggal keress szavakat! A szó végére figyelj! Jár – ár. 

Gyermek: – Jőr. 

Vizsgálatvezető: – Figyelj! Például mondhatom azt, hogy vár. Jár – vár. Ezek rímelő szavak. 

Gyermek: (hallgat, gondolkozik) 

Vizsgálatvezető: – Kezdd el az ábécét mondani, és ha egy mássalhangzóhoz érsz, próbáld 

lecserélni a szó első hangját vele! 

Gyermek: – A, á, bé… Bö, … bö….jár – bár. 
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8.2 ábra 

A szótagtudatosság szubtesztek eredményei 9 éves diszlexiás gyermekeknél facilitálás előtt 

és után, valamint a tipikusan fejődő gyermekek esetében 

 

A szótagtudatosság területeinél egyedül a szótagtörlésnél nem érték el a diszlexiás 

gyermekek eredményei a 90%-os medián-értéket a statikus tesztelésnél. A legnagyobb 

nehézséget az ügető szó középső szótagjának a törlése jelentette. Ennél a feladatnál a belső 

beszéd kialakításánál alkalmazott instrukció bizonyult a leghatékonyabbnak: 

Vizsgálatvezető: – Mondd ki: ügető! 

Gyermek: – Ügető. 

Vizsgálatvezető: – Most mondd ki „ge” nélkül! 

Gyermek: – Üget. 

Vizsgálatvezető: – Figyelj! a „ge” szótagot hagyd ki! 

Gyermek: – Üető. 

Vizsgálatvezető: – Szótagolva mond ki a szót, úgy, hogy a második szótagot magadban 

mondod! 

Gyermek: – Ü-tő. Ütő. 
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8.3 ábra 

A fonématudatosság szubtesztek eredményei 9 éves diszlexiás gyermekeknél facilitálás 

előtt és után, valamint a tipikusan fejődő gyermekek esetében 

 

Az álszavak fonémaszintézise esetében a segítségnyújtás a többszöri ismétlést 

jelentette, de a b-i-l-l-e-r-g-ő hangsor esetében nem bizonyult elegendőnek. A jelen 

dinamikus mérés esetében nem használtunk konkrét vizuális segítéget, valamint a végrehajtó 

funkciókat és a munkamemóriát sem állt módunkban megtámogatni kognitív stratégiákkal. 

Ez is oka lehet annak az eredménynek, hogy a statisztika nem mutatott szignifikáns javulást. 

A fonéma-manipuláció esetében az ismétlés ugyan nem jelentett segítséget a 

gyermekeknek, de ezeknél a feladatoknál tudtunk segíteni a stratégiákkal. Például: 

Vizsgálatvezető: – Mondd ki: süti! 

Gyermek: – Süti. 

Vizsgálatvezető: – Most cseréld le a /t/ hangot /n/ hangra! 

Gyermek: – Sütni. 

Vizsgálatvezető: – A /t/ hangot ne ejtsd ki! 

Gyermek: – Sütni... Sü-ni. Süni. 

 

8.3. Összefoglalás 

 

A jelen kutatás beigazolta, hogy a dinamikus mérési mód többletinformációval szolgál a 

gyermekek valós metanyelvi állapotáról mind a tipikusan fejlődő, mind az írott nyelvi 

zavarral küzdő gyermekek esetében. A facilitálás hatásának mértéke függ az első, statikus 

válasz eredményességének mértékétől. Általánosságban elmondható, hogy mindkét 
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csoportnál szignifikáns változást azoknál a szubteszteknél mutatott a facilitálás hatása, 

amelyek esetében a statikus eredmény nem érte el a 90%-os átlagteljesítményt. Ez alól két 

esetben találtunk kivételt: 

 (1) a tipikusan fejlődő csoport fonéma-manipulálásánál, amelynél már facilitálás előtt is 

93%-os teljesítményt nyújtottak a gyermekek, de az ismétlés lehetőségére ez az eredmény 

97%-osra emelkedett;  

(2) az írott nyelvi zavarral küzdő csoport rímfelismerésénél, amelynél a facilitálás előtti 

teljesítmény 79%-os, és a segítségnyújtás hatására is csak 2%-ot emelkedett az 

átlageredmény. Ebben az esetben felmerül a kérdés, hogy egy olyan feladatnál, ahol igen-

nem válaszadási lehetőségük van a gyermekeknek, milyen szerepet játszik a találgatás. 

Elképzelhető, hogy objektívebb módon mért eredmény esetében ennél a területnél is 

szignifikáns hatást mutatott volna a facilitálás. 

 A dinamikus mérési mód további működési sajátosságokra derített fényt. A tipikusan 

fejlődő gyermekek számára az ismételt feladatvégzés elégséges támogatás a hibák 

kijavításához. Az ő esetükben valószínűleg a figyelem lankadása okozza a nehezebb, vagy 

új típusú feladatoknál a hibázást. Ezzel szemben, az írott nyelvi zavarral küzdő csoport 

számára nem nyújtott elegendő támogatást az ismétlés lehetősége, jelezve ezzel a valós 

metanyelvi zavart. Azonban szignifikánsan jobb eredményt értek el azokban az esetekben, 

amelyekben a facilitálás a gyengén működő kognitív funkcióknak nyújtott támogatást 

valamilyen konkrét módon. A figyelmi-, végrehajtó funkciók facilitálásához sikeres 

támogatási mód lehet a hibák megnevezése, vagy a feladatmegoldáshoz nyújtott kognitív 

stratégiák. Azonban az ilyen típusú facilitálás sem minden esetben eredményezett tökéletes 

válaszadást. Különösen három helyzetben bizonyult kevésnek az adott protokoll szerinti 

facilitálás: 

(1) azoknál az összetettebb feladatoknál, amelyeknél a figyelmi funkciókat több 

információelemre kellett kiterjeszteni (például a több elemből álló szekvenciában a 

fonémáknak és azok sorrendjének megjegyzésére, például az álszavak 

fonémaszintézisénél), azaz a munkamemória és a végrehajtó funkciók nagyobb 

megterhelésnek volt kitéve; 

(2) a nagyobb kognitív rugalmasságot igénylő szubteszteknél, azaz a komplex 

manipulációs feladatoknál (például a szekvencia elemei sorrendjének a 

megfordítása, különösen, ha az a szótagszerkezet megváltozásával is járt); 

(3) és a mentális lexikon aktiválásánál a szóalapú rímkeresésnél. Ennél a feladatnál 

helyes válasz akkor született, ha nagyon konkrét segítséget adtunk. Több esetben 
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még a konkrét feladat is annyira megterhelőnek bizonyult, hogy a gyermekek 

feladták a mentális lexikonban való keresést. 

 

A dinamikus tesztelésnél sem állítottunk időkorlátot, de azt tapasztaltuk, hogy a facilitálásra 

adott válasz reakcióideje a diszlexiás gyermekek esetében meghaladta a tipikusan fejlődő 

gyermekek reakcióidejét.  

Az eredmények ismeretében elmondhatjuk, hogy az alkalmazott facilitálás intenzitása és 

típusa – és feltehetően a reakcióideje – utal a probléma súlyosságára és kiterjedésére. A 

súlyosság alatt ebben az esetben a metanyelvi érintettséget értjük, míg a kiterjedés alatt a 

metanyelvi működést befolyásoló egyéb kognitív funkciók érintettségét. 

 

9. Következtetések 
 

A jelen kutatás célja többrétű volt. Egyrészt a magyar gyermekek fonológiai tudatosságának 

fejlődését kívánta feltárni a 4. és a 10. életév között tipikus fejlődésmenet esetén. Másrészt 

választ kívántunk kapni arra a kérdésre, hogy miként alakul az írott nyelvhasználat zavarával 

küzdő gyermekek fonológiai tudatossága a 8-14 éves korosztályban, amikor a graféma-

fonéma egyeztetést már elsajátították a gyermekek, és alapszinten olvasni tudnak. Annak 

érdekében, hogy kérdéseinkre választ kapjunk, egy tíz szubtesztből álló vizsgálati anyagot 

fejlesztettük, amivel a fonológiai tudatosság tizenötféle műveleti területét tudjuk mérni. A 

tipikusan fejlődő gyermekek hat korcsoportját és az írott nyelvi zavarral küzdő gyermekek 

három korcsoportját vizsgáltuk. A Fonológiai Tudatosság Tesztet 410 gyermekkel csak a 

hagyományos statikus módon, 40 gyermekkel pedig dinamikus módon is felvettük. A 

dinamikus méréssel célunk az volt, hogy feltárjuk, vajon mennyiben nyújt 

többletinformációt a statikus teszteléshez képest. Következtetéseinket (1) a tipikus fejlődésű 

gyermekek fonológiai tudatosságának fejlődésével kapcsolatban (2) az írott nyelvi zavarral 

küzdő gyermekekre vonatkozóan és (3) a dinamikus teszteléssel összefüggésben vontuk le. 
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9.1. A tipikusan fejlődő 4-9 éves gyermekek fonológiai tudatosságára 

vonatkozó következtetések 

 

9.1.1. Következtetések a szótagtudatossággal kapcsolatban 

 

A nyelvtudatosság fejlődése során különösen fontos szerepet kap a szótag. Egyrészt a 

beszédfeldolgozás során segíti a spontán beszéd szegmentálását, másfelől a megfelelő 

szótagalapú reprezentáció hozzájárul a sikeres olvasástanuláshoz. A magyar anyanyelvű 

gyermekek korai, spontán fejlődő fonológiai tudatosságára jellemző a gyorsan fejlődő 

szótagszegmentálás. A magyar nyelv szótaghangsúlya és a kisgyermekkori mondókák, 

höcögtetők is elősegítik a szótagolás képességének fejlődését. Már 4 éves korban is sikeresen 

bontja szótagszám szerint szótagokra a szavakat a magyar gyermekek többsége. A jelen 

kutatás is megerősítette, hogy 5 évesen már jól működik a szótagolás, amint arra korábbi 

kutatások is rámutattak (Kassai 1999a, Jordanidisz 2009a). Amikor már képesek 

szótagméretű egységekre bontani a magyar szavakat, akkor képessé válnak a szótagméretű 

egységek egybefűzésére, szintézisére is.  

A szavak szótagokra bontását, a szótaghatárok kialakulását vizsgáló feladatok a gyermek 

mentális lexikonjának szótag-reprezentációját tárják fel. A mentális szótag-reprezentáció az 

óvodáskor alatt folyamatosan változik, és ez a változás egészen a kisiskolás korig tart. A 

változás iránya a „szabályszerű” szótagolás felé tart. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a 

gyermek a nyelvfejlődése és a gazdagodó nyelvi tapasztalatok során az egyre bővülő 

szókincsében a magyar nyelvre jellemző szótag-reprezentációkat alkot. Az intervokális 

mássalhangzókat szótagkezdő pozícióba helyezi, az összetett szavakat és az igekötős igéket 

a jelentés mentén választja szét. A mássalhangzó-kapcsolatokat a magyar nyelv fonotaktikai 

szabályait figyelembe véve választja szét. Az univerzálisnak tekintett szótagkezdet 

maximálását csak ritkán választja, mivel a magyar nyelvben eredetileg kevés szó kezdődik 

mássalhangzó-kapcsolattal. A magyar nyelv szótaghangsúlya és a kisgyermekkori 

mondókák, höcögtetők is elősegítik a szabálykövető szótagolás képességének fejlődését. Az 

olvasást előkészítő nyelvi, szótagolási gyakorlatok megerősítik – illetve szükség esetén 

módosítják – a mentális szótag-reprezentációt. Végül az olvasástanulás és a szótagolt szöveg 

olvasása a szabályszerű szótagszegmentálás fejlődését teljességre juttatják. A jelen kutatás 

egyrészt megerősítette, hogy 5 évesen már jól működik a szótagolás, amint arra korábbi 

kutatások is rámutattak (Kassai 1999a, Jordanidisz 2009a). A spontán szótagolás 

szabálykövetésének kimutatása azonban újszerű adatokkal gazdagítják ismereteinket ezen a 

téren. 
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A spontán fejlődő szótagtudatosság mellett kialakul a valódi metanyelvi tudatosság 

szótagszintje is. Ehhez a területhez az álszavak szótagszintézise, és a szótagokkal végzett 

manipulációs műveletek tartoznak. Ezek a területek később (5-6 éves korban) kezdenek érni, 

és a fejlődésük eltart a kisiskolás kor végéig. Ezeknél a metanyelvi műveleteknél nem elég, 

ha a gyermek szótagméretű egységekre tudja bontani a szavakat, hanem jól működő 

végrehajtó funkciókra és munkamemóriára, valamint a belső beszéd kialakulására is 

szüksége van. Az álszavakkal történő műveletvégzés nehézsége összecseng az álszavak 

olvasásának nehézségével. Ezek a tapasztalatok magyarázhatók Goswami elméletével 

(2003), miszerint a markáns szótag-reprezentáció mintáinak felismerése egy-egy elhangzó 

beszédhangsorban – vagy olvasott betűsorban – segíti a blending / szintézis műveletét. 

Továbbá, az álszavakkal végzett műveletek nehézsége magyarázható a mentális lexikon és 

a figyelmi-, végrehajtó funkciók kölcsönhatásával is. Az agy minden elhangzó elem esetén 

keresi a megfelelő mintát, amivel azonosítani tudja a hangsort. Minél fiatalabb gyermek 

végez álszavakkal műveleteket, annál nehezebb számára a jelentéstől eltávolodni, és csak a 

formára figyelni, hiszen a nyelv alapvető eleme a jelentés. Ezért mindaddig, amíg a mentális 

energiát a jelentés keresésére fordítja, addig a figyelmi funkciók is megoszlanak. Minél 

idősebb a gyermek, és végrehajtó funkciói minél érettebbek, annál könnyebben irányítja 

figyelmét egyedül a formára, kizárva a jelentést a figyelmi fókuszából. Így mentális energiáit 

az értelmetlen egységek szekvenciájának pontos megfigyelésére és megjegyzésére tudja 

fordítani. Ugyanígy, a manipulációs műveleteknél is a végrehajtó funkciók megfelelő 

érettségére van szükség, hogy az egységekkel műveletet tudjon a gyermek elvégezni. A jelen 

kutatás is megerősítette azt a tapasztalatot, hogy a szó belsejében található egységekkel 

nehezebb mentális műveletet végezni, mint a szó elején, vagy a végén található elemekkel. 

Összehasonlítva a magyar gyermekek spontán szótagtudatosságát a külföldi – 

elsősorban angol nyelvterületről származó – kutatási eredményekkel (Libermann és mtsai. 

1974), azt tapasztaltuk, hogy a magyar gyermekeknél korábban fejlődik a szótagszint. 

Liberman és társai 1974-es kutatásában részt vevő 4 éves angol anyanyelvű gyermekek 

szótagszegmentáló képessége 46%-os, az 5 éves gyermekeké 48%-os fejlettségi szintet 

mutatott. 90%-ot csak 6 éves korukban értek el az angol nyelvű gyermekek. A vizsgálatban 

részt vevőknek egy, kettő és három szótagú szavakat kellett szegmentálni szótagszám 

szerinti kopogással. Liberman a szótagszegmentálási képesség feltételének hat egymást 

követő feladat sikeres végrehajtását jelölte meg. A jelen kutatás feladatai Libermanék 

kritériumainak is megfelelnek, annak ellenére, hogy a Fonológiai Tudatosság Teszt másképp 

méri a szótagszegmentálási képességet.  Libermanék angol anyanyelvű gyermekekkel 
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végzett kutatását megismételték olasz anyanyelvű gyermekekkel is (Cossu és mtsai. 1988, 

Cossu 1999), melynek eredménye hasonló volt a magyar nyelvű jelen kutatás eredményéhez. 

Eredményeink azt mutatják, hogy a magyar anyanyelvű gyermekek szótagszegmentálásának 

szintje 4 és 5 éves korban az angol gyermekek eredményének csaknem duplája (86%, illetve 

92%). A szótagszegmentálás, a szótagolás tehát meghatározóbb a magyar gyermekek 

spontán nyelvi fejlődésében, mint az angol anyanyelvű gyermekek esetében. 

 

9.1.2. Következtetések a rímtudatossággal kapcsolatban 

 

A rím észlelésének fejlődése, akárcsak a rímalkotás fejlődése, nyelvenként eltérő 

jellegzetességeket mutat. A rímtudatosság fejlődését befolyásolhatja a nyelv 

ritmuskategóriája, a szókészlet tulajdonságai. A gyermek auditív percepciója a nyelvi 

jellegzetességeknek megfelelően alakul, amely szintén hatással van a nyelvi tudatosság 

fejlődésére. A rímtudatosság spontán érését nem erősítik a magyar nyelv sajátosságai 

(szókincs, a morfológia és a ritmus) olyan módon, ahogyan az angol nyelv esetében 

tapasztalható. A spontán rímtudatosság a gyermek korai nyelvi tapasztalataihoz fűződik, 

éppen ezért megjelenése a magyar óvodáskorú gyermekeknél a mondókázáshoz köthető. Ha 

mondókák sorvégeihez kell rímelő szavakat találni a gyermekeknek, úgy a jelentés szűkíti a 

mentális lexikonban a „keresési tartományt”, és könnyebben megtalálják a célszót. A 

szóalapú rímaktiválás művelete a magyar gyermekek számára nehéz, ami jól magyarázható 

a magyar gyermekek hallási figyelmének fókuszával. Amint azt az eltérési negativitás (EN) 

vizsgálatok is kimutatták (Surányi és mtsai. 2009) spontán figyelmük elsősorban a szó 

elejére irányul. Éppen ezért, a hívószóra történő rímaktiválásra a gyermekek akkor válnak 

képessé, amikor a végrehajtó funkcióik már fejlettek annyira, hogy figyelmüket tudatosan a 

rímre irányítsák, és a mentális lexikonban a rím szerint kutassanak. A jelen kutatás 

eredménye is megerősíti azokat a korábbi kutatási eredményeket (Damó 1998, Jordanidisz 

2009a), miszerint a szóalapú rímaktiválás a magyar gyermekek esetében későn érik be, a 

fonématudatossággal egyidőben. 

A végrehajtó funkciók fejlődése mellett szükség van a mentális lexikon fonológiai 

átszerveződésére is. A magyar nyelv esetében, – a kisgyermekkori szókészlet nagy részében 

egy mássalhangzóval kezdődő szavak találhatók – a szótagkezdet/rím típusú feladatok 

tulajdonképpen már a fonémaszintet érintik, és a szótagkezdet elhagyása egyúttal 

fonématörlést jelent. Azonban a rímfelismerés, azaz a rímtudatosság passzív feladatai, és a 

mondóka-alapú rímtudatosság a magyar gyermekek esetében is – hasonlóan a nemzetközi 
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tapasztalatokéhoz – fokozatosan fejlődik az óvodáskor ideje alatt. A jelen kutatás a 

rímtudatosság terén is megerősítette azt a nézőpontot, hogy a fonológiai tudatosság egyes 

területei nyelvenként eltérő hangsúlyt kaphatnak a fejlődés különböző időszakaiban 

(Goswami 2003). 

A rímfelismerés, a mondókaalapú rímkeresés és a szóalapú rímkeresés eredményeit 

összehasonlítva az angol nyelvű kutatások eredményeivel megállapítható, hogy a magyar 

anyanyelvű gyermekeknél a rímtudatosságnak csak abban az esetben fejlődik spontán 

módon, ha mondókákhoz, azaz ritmushoz és jelentéshez kötődik. Ha a mentális lexikonban 

történő keresést a szemantikai szűkítés nem támogatja, akkor a rímkeresés túl nehéz feladat 

egy magyar óvodáskorú gyermek számára. A rímeket nagycsoportban már felismeri, de 

aktiválni még nem tudja. A magyar gyermekek szóalapú rímtalálása lényegesen eltér az 

angol anyanyelvű gyermekekétől. Míg az utóbbiak 4 évesen már 70%-osan teljesítenek 

szóalapú rímkereséses feladatokat (Kirtley et al. 1989), addig a jelen kutatásban részt vevő 

gyermekek átlagosan csak 18%-os teljesítményt mutattak, a 70%-ot pedig csak 7‒8 évesen 

érik el, abban a korban, amikor már olvasni is tudnak. Átlaguk még 9 éves korban sem éri el 

a 90%-ot, csak a medián mutat 100%-ot. Nemcsak az angol, hanem a német nyelvű 

gyermekek eredményeivel szemben is elmaradást mutat a magyar gyermekek 

rímtudatossága. Amennyiben az angol és a német nyelvű gyermekek szótagszerkezeti 

tudatosságával hasonlítjuk össze a jelen kutatás eredményét, azt találjuk, hogy a 6 éves 

magyar gyermekek eredménye a szóalapú rímkeresés feladatnál (9.1 táblázat). 

 

9.1 táblázat 

A rímtudatosság és a szótagszerkezeti (kezdet és rím) tudatosság szintje német 

és magyar nyelvű óvodás gyermekek esetében 

 mondóka alapú 

rímaktiválás és 

rímfelismerés 

rímtudatosság 

(szóalapú 

rímaktiválás) 

szótagkezdet – 

rím  
kor 

német anyanyelvű  

Wimmer és mtsai. 

(1994) 

 73% 44% 6 év 

magyar anyanyelvű 

(a jelen kutatás) 
76% 44%  6 év 
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9.1.3. Következtetések a fonématudatossággal kapcsolatban 

 

A fonémaszint kialakulását az angol anyanyelvű területeken végzett kutatások az 

olvasástanuláshoz kötik. Meg kell azonban jegyezni, hogy az angolszász kultúrákban a betű-

hang megfeleltetés oktatása már 5 éves korban megkezdődik. A magyar gyermekek esetében 

az olvasástanítás kezdete csak 6 éves kor utánra tehető. Éppen ezért jól nyomon követhető a 

fonémaszint spontán kialakulása. A magyar gyermekek egy része még az intézményes 

olvasástanítás előtt eljut a fonémaszintre, és képes lesz a szavak első, utolsó majd a többi 

fonémáját izolálni. Mivel írott nyelvi kultúra vesz körül minket, ezért a spontán fejlődés 

része a betűk iránti érdeklődés. A magyar nyelv esetében transzparens nyelvről 

beszélhetünk, és emiatt a graféma-fonéma egyeztetés viszonylag könnyen elsajátítható. A 

jelen kutatás arra nem tért ki, hogy a korai (óvodáskor vége, 6 éves kor) betűismeret mekkora 

szerepet játszik a korai fonémaizolálásban, de feltételezhetően jelen van a folyamatban. Azt 

azonban kimutatta kutatásunk, hogy a rendszeres metafonológiai játékok pozitív hatást 

gyakoroltak a fonémaszint fejlődésére. 

 A fonématudatosság többi területének hatékony működése már az iskoláskorhoz 

kötődik. A fonéma-szintű műveletekben meghatározó szerep jut az olvasásnak, a 

betűismeretnek. A magyar gyermekek esetében a fonémaszint nagyon gyorsan fejlődik, 

tulajdonképpen az iskola első két éve alatt lezajló folyamatról beszélhetünk. A 

fonémaszintézist tartják az olvasáselsajátítás egyik legfontosabb tényezőjének. Éppen ezért 

a legtöbb fonológiai tudatosságot vizsgáló teszt egyik feladata. Azonban a gyermek csak 

akkor érett arra, hogy a fonémákat mentális úton egybefűzze, és ennek eredményeként 

eljusson a jelentéshez, ha megérti, hogy a szavakat hangokra is lehet bontani. Azaz, az 

elsődleges mentális művelet a beszédhangok izolálása, és csak ezután következik a hangok 

egybefűzése, szintézise. 

Összehasonlítva az álszavakkal végzett „blending / szintézis” műveleteket a szótag 

és a fonéma szintjén, megállapítottuk, hogy a szótagok egybefűzése könnyebb feladat, még 

abban az esetben is, ha az álszavak fonémaszáma meghaladta a fonémaszintézis 

szekvenciáinak elemszámát. A szótagokat, mint különálló egységeket, könnyebb volt a 

munkamemóriában tárolni, és emlékezni az őket felépítő fonémák sorrendjére. Tehát a 

fonémaszintézis az olvasás betűző szakaszához hasonít jobban, míg a szótagszintézis ahhoz 

a szakaszhoz, amikor már több betűs egységeket is képes egyszerre befogni tekintetével az 
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olvasó. A fonológiai tudatosság esetében azonban a fejlődés a nagyobb egységtől a kisebb 

egység felé tart, míg az olvasástanulásnál – legalábbis a magyar nyelven olvasni tanuló 

gyermekeknél – éppen fordítva: a betűzési képesség megelőzi a szóképekben olvasás 

képességét. Az álszavak esetében a mentális lexikon aktiválódása nem segít, sőt tévútra 

vezethet, ami tovább lassítja a feldolgozási tempót. 

Az álszavak beszédhangjainak helyes, megfelelő sorban, kihagyás nélküli felfűzése 

nehezebb feladat, mint a valódi szavak fonémáival végzett szintézis művelete. Mivel a 

mentális lexikon nem aktiválódik – vagy, ha aktiválódik, akkor téves azonosítás történik – 

ezért a munkamemóriára és a végrehajtó funkciókra nagyobb feladat hárul. Addig, amíg 

kevés elemből áll a fonémasor, a gyermek megjegyezheti a beszédhangok szekvenciáját, és 

a szintézist az összes elem elhangzása után végezheti el. A hosszú szekvenciák esetében a 

művelet csak úgy végezhető el, ha a gyermek a beszédhangok elhangzásával egyidőben 

elkezdi összefűzni az egyes elemeket. Ez a fajta műveletvégzés a végrehajtó funkciók magas 

szintű működését igényli. Az álszavak esetén további nehézséget jelenthet – a 

szótagszintézishez hasonlóan – a téves percepció.  

A kutatók egyetértenek abban, hogy fonéma-manipulálás a legnehezebb 

fonémaszintű művelet. A manipuláció tulajdonképpen egy ernyőterminus, amely alá 

különböző típusú műveletvégzések tartoznak, amelyek nehézségi foka nem feltétlenül 

egyezik. A jelen kutatás háromféle manipulációt vizsgál: a törlés, a csere és a sorrend 

megfordításának műveletét. Célunk volt feltárni az egyes műveleti területeket befolyásoló 

tényezők szerepét. A feladatok nehézségi foka függ a szavak hosszától (a fonémák és a 

szótagok számától), valamint azon egységek számától, amelyen valamilyen műveletet kell 

végezni. Hipotézisünk szerint az egységek száma, amelyen az adott műveletet kell elvégezni, 

fontosabb szerepet játszik, mint a szavak fonémaszáma. Ezt a hipotézisünket arra a 

tudományos tényre alapoztuk, hogy a több információval történő egyidejű munkavégzés 

komplexebb, a munkamemóriát megterhelőbb feladat, mint az egy információval történő 

munkavégzés.  

 A legkönnyebb manipulációs feladatnak a fonématörlés bizonyult. Ez magyarázható 

a művelet elvégzéséhez szükséges legkisebb mentális erőfeszítéssel, hiszen ebben az esetben 

a figyelmi funkciókat nem kellett több elem között folyamatosan megosztani, mint például 

a fonémacserénél. A fonémacserék esetében figyelni kell a lecserélendő fonémára és a 

helyére kerülő új fonémára egyaránt, miközben a csere mentális műveletét végrehajtjuk. 

Minél több elemet kell a munkamemóriánkban tartani, és azokkal műveletet végezni, annál 

nagyobb megterhelést kapnak az idegrendszer figyelmi- végrehajtó funkciói. Éppen ezért, a 
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Fonológiai Tudatosság Teszt feladatai közül a kétszótagú szavak fonémasorrendjének 

megfordítása jelentette e legnehezebb műveletet. 

 A fonémaszint fejlődése alapvetően az olvasástanuláshoz kötődik a szakirodalom 

szerint. A magyar gyermekek számára az intézményes oktatás kezdete a 6. és a 7. életévük 

közé tehető. Éppen ezért, ennek a korcsoportnak a gyermekeit két alcsoportban is vizsgáltuk, 

azaz az óvodások és az iskolások eredményeit összehasonlítottuk a fonológiai tudatosság 

három szintjén. Szignifikáns különbséget csak a fonémaszinten tapasztaltunk. Ezért a 

fonológiai területek vizsgálatakor egy csoportként kezeltük ezt a korosztályt, a 

fonémaszinten pedig intézményi bontásban. Az intézményesített oktatás során a vizsgálat 

időpontjában a gyermekek még csak néhány betűt ismertek, de számtalan fonématudatossági 

feladatot végeztek már el. Kutatásunk a következő külföldi kutatási eredményeket és 

elméleteket is alátámasztotta: 

1) A betűismeret segíti a fonématudatossági szint kialakulását (Goswami 2003). 

2) A fonématudatosság célzott fejlesztésére gyorsan reagál a gyermeki idegrendszer, és 

ugrásszerű fejlődésnek indul a fejlesztett terület . 

3) Az óvodáskorú gyermekeknek is hozzáférésük lehet a szótagnál és a rímnél kisebb 

egységekhez (Goswami – Ziegler, 2006, Caravolas) 

  A nemek tekintetében elmondható, hogy a lányok és a fiúk fonológiai 

tudatosságának fejlődése egy terület kivételével kiegyenlítettnek mondható. Ez a terület a 

nagycsoportos korban fejlődésnek induló fonémaizolálás. Azt találtuk, hogy a lányok már 

óvodás korban, spontán módon elkezdik „felfedezni” a fonémákat, azaz eljutnak a szavak 

legkisebb egységeihez. Ez, a fonémaszinten jelentkező ugrásszintű fejlődés a fiúknál az első 

osztály elején tapasztalható. Ebből az eredményből is az mutatkozik meg, hogy a lányok a 

nyelvi területek iránt érzékenyebbek, érdeklődőbbek. Valószínűleg ők azok a lányok, akik 

még óvodáskorban megtanulnak maguktól különböző szinten olvasni. A fiúk az óvodás 

korban inkább a konstrukciós tevékenységekkel vannak elfoglalva, viszont a célzott 

instrukcióra jól reagálnak. Amit a lányok spontán módon elsajátítanak, azt ők tudatosan 

megtanulják. A tanulási folyamat eredményeképpen, a harmadik osztályban már újra 

kiegyenlített a két nem fonológiai tudatosságának szintje. 

 A kutatás során megvizsgáltuk, hogy az óvodáskori indirekt fejlesztés, a fejlesztő 

nyelvi közeg hogyan hat a 4 éves gyermekek fonológiai tudatosságának fejlődésére. Ebben 

a korban az idegrendszer plaszticitása igen nagy. A nyelvi közeg pedig meghatározó 

tényezője nyelvi fejlődésnek, így a fonológiai tudatosság fejlődésének is. Az alapkutatásban 

homogén csoportokba járó gyermekek vettek részt, ezért egy kiegészítő kutatásban olyan 
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gyermekeket vizsgáltunk, akik vegyes életkorú óvodás csoportokba jártak, és az idősebb 

gyermekekkel együtt részt vettek a játékos nyelvi foglalkozásokon. Hipotézisünknek 

megfelelően, több területen is szignifikáns különbséget találtunk a két csoport teljesítménye 

között. A rímtudatosság minden területe magasabb szinten működött a heterogén csoportba 

járó gyermekeknél, a rímek felismerése és a szóalapú rímaktiválás szignifikáns különbséget 

mutatott. Ezeken a területeken, valamint a szótagszegmentálás és a szabálykövető szótagolás 

területein a 6 éves korosztály fejlettségi szintjéhez közelített a teljesítményük. Az indirekt 

fejlesztés fonémaszintre gyakorolt szignifikáns hatását is igazolta a statisztikai elemzés. A 

vizsgált hét fonémaszintű művelet közül öt esetben: az izolálás, a szintézis (valódi és 

álszavak esetén egyaránt), a szegmentálás és a hosszú beszédhang megnevezése területein 

mutatkozott szignifikáns különbség. Azonban nem tapasztaltunk eltérő fejlődést a 

végrehajtó funkciók magasabb szintű működését igénylő manipulálás műveleteinél, sem a 

szótag, sem pedig a fonémaszinten. Kutatásunk megerősíti Wagner és munkatársai (1987, 

1999) korábbi kutatási eredményeit, miszerint a fonológiai – és a jelen kutatásban vizsgált 

metafonológiai – nyelvi területek nem az általános kognitív érés következményeként 

fejlődnek, hanem azoktól elkülönülten. Azaz, a metanyelvi játékokban gazdag környezet 

pozitív hatást gyakorolt a fonológiai tudatosság spontán érő területeire, de nem befolyásolta 

a munkamemória és a végrehajtó funkciók érési folyamatát.  

 A tipikusan fejlődő gyermekek fonológiai tudatosságának elemzése során végül 

megvizsgáltuk, hogy a korai fonológiai területek közül melyek azok, amelyek előrejelzik az 

írott nyelv elsajátításához leginkább kapcsolható fonématerületek fejlődését. Ennek 

érdekében a rímtudatosság és a szótagtudatosság területeit a fonémaszintézis, a 

fonémaszegmentálás és a fonéma-manipulálás területeivel összevetve vizsgáltuk. A 

legerősebb előjelző hatást a szóalapú rímkeresés művelete mutatta. Ez arra enged 

következtetni, hogy a magyar gyermekek esetében is fontos tényező a rímtudatosság, még 

abban az esetben is, ha ez a terület nem spontán módon érik. Valószínűsíthető, hogy a 

szóalapú rímkeresés igényli leginkább azokat a mentális műveleteket, amelyekre a 

fonémaszintű műveletek sikeres végrehajtásához is szükség van. Ez a nyelvi képesség 

valószínűleg a tisztán fonológiai alapú gyors szókincsaktiválás. A fonémaszintézis előjelzője 

még a szótagszintézis művelet, a fonémaszegmentálás másik előjelzője a szabálykövető 

szótagolás. Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a korai fonológiai területek 

megfelelő érettsége előjelzi a későbbi, iskoláskori fonématudatosságot. Továbbá, ha a korai 

metanyelvi területek előre jelzik a fonématudatosság szintjét – ami szoros kapcsolatban áll 



187 

 

az írott nyelv elsajátításával –, valószínűleg bejósolja az olvasás- és írástanulás sikerességét 

is. 

  

9.2. Az írott nyelvi zavarral küzdő 8-14 éves gyermekek fonológiai tudatosságára vonatkozó 

következtetések 

 

Blomert és Csépe (2012) meghatározása szerint a „diszlexia olyan specifikus olvasási és 

helyesírási zavar, amelyet egy olyan specifikus kognitív deficitprofil jellemez, amely 

megkülönbözteti őket az általában gyengén tanulóktól, vagy a más okból gyengén 

olvasóktól” (55. old.). A jelen kutatással célunk volt, hogy a fonológiai tudatosság terén 

meghatározzuk a diszlexiás gyermekekre jellemző deficitprofilt. Ez a deficitprofil 

nyelvenként némileg eltérő lehet, ahogyan a korábbi diszlexia-kutatások már erre rámutattak 

(Ziegler 2010). Ezért a jelen kutatás eredményei a magyar gyermekek fonológiai 

tudatosságának sajátosságait tárták fel. A kutatás célja az írott nyelvhasználat zavarával 

küzdő tanulók fonológiai tudatosságában fennálló problémák feltárása volt a graféma-

fonéma egyeztetés elsajátításának időszakán túl. Ennek érdekében három korcsoportban 

vizsgáltunk diszlexiás gyermekeket, és hasonlítottuk eredményeiket a tipikusan fejlődő 

gyermekek teljesítményéhez. A választott korcsoportok a 8, a 9 éves alsó tagozatos 

gyermekek és a felső tagozatos tanulók voltak. Hipotézisünk az volt, hogy a nyelvi zavarral 

küzdő gyermekek elmaradása a korai fonológiai tudatossági területeken kifejezettebb lesz, 

mint a fonémaszinten. Hipotézisünk részben igazolódott. Egyfelől statisztikailag is 

kimutatható a fonológiai tudatosság elmaradása és zavara a diszlexiás gyermekeknél. 

Másfelől azonban a korai fejlődési szinteken is találtunk néhány olyan területet, amelyek 

megfelelően működnek a diszlexiás gyermekeknél. Továbbá, a fonématudatosság több 

területénél is kimutatott a kutatás statisztikailag szignifikáns elmaradást.  

A jelen értekezésben kismintás kutatásról számoltunk be, amit figyelembe kell venni 

következtetések súlyának értékelésekor. Az eredmények alapvetően olyan tendenciát 

mutatnak, mint azok a modern neurokognitív vizsgálatok, amelyek a diszlexia kognitív 

faktorainak mérésére fókuszálnak. Megállapítható egy olyan deficitprofil, ami segítséget 

nyújthat a diagnosztizálásban. Ez a deficitprofil a következőképpen jellemezhető: 

(1) Megkülönböztettünk elsődleges és másodlagos zavart mutató területeket, 

valamint indikátorhatást nem mutató területeket. 

(2) Az elsődleges indikátorhatást a szóalapú rímkeresés, az álszavak 

fonémaszintézise és a komplex fonéma-manipulálás feladatai mutatták (ezeken a 
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területeken tapasztaltuk a legnagyobb mértékű eltérést a diszlexiás és a tipikusan 

fejlődő gyermekek eredményei között). 

(3) Kisebb, de még mindig szignifikáns eltérést mutató területek: 

a.  a rímfelismerés 

b. a mondókaalapú rímkeresés 

c. az álszavak szótagszintézise három szótag esetén 

d. a szabálykövető szótagolás 

e. a szótagtörlés három szótagból álló szó középső szótagjának elhagyása 

esetén 

f. a fonémaszegmentálás mássalhangzó-kapcsolatok koartikulációja esetén 

g. a hosszú beszédhangok megnevezése  

(4) 8 éves korban már nem mutat eltérést a szótagszegmentálás, a valódi szavak 

szótagszintézise és a fonémaizolálás. 

 

Ezekből az eredményekből a következő következtetéseket tudtuk levonni: 

(1) A diszlexiás gyermekek is érzékelik a magyar szavak szótagszámát, de a 

szótaghatárok még felső tagozatos korban is bizonytalanok, ami részben a 

beszédhangok időtartamának zavart észlelésének köszönhető, részben pedig a 

koartikulációk elemzésének deficitjével magyarázható, ha összehasonlítjuk a 

szabálykövető szótagolás szubtesztet a fonémaszegmentálás és a hosszú beszédhang 

megnevezése szubtesztekkel. 

(2) Jellemző a beszédhangok izolálásának tökéletes elsajátítása, ami részben 

magyarázza a transzparens ortográfiák esetében, hogy a diszlexiások is képesek a 

fonéma-graféma egyeztetés elsajátítására. A kérdés, hogy a fluens olvasás 

problémája magyarázható-e a fonológiai tudatosság egyes területein megnyilvánuló 

problémákkal. Mivel az olvasás egyes területeivel nem hasonlítottuk össze a 

fonológiai tudatosság területeit, ezért a kutatás erre a kérdésre nem tud választ adni.  

(3) Az álszavak fonémaszintézisének jelentős elmaradása az álszavak olvasása terén 

tapasztalt kutatási eredményeket erősítik, hiszen a feladat mentális szinten nagyon 

hasonló: úgy kell egybefűzni a fonémákat, hogy közben nem segít a mentális lexikon 

aktiválódása – sőt, nehezítheti a feladatot. Fonématudatosság szintjén még nehezebb 

a feladat, hiszen nincs vizuális kép a gyermek előtt, ami a munkamemóriára 

nehezedő megterhelést csökkenthetné. Feltételezhető, hogy az álszavak szintézise 

esetében a mentális lexikon aktiválásának, pontosabban az aktiválódás a 
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„letiltásának” a problémájáról lehet szó. A diszlexiás gyermekeknek alapvető 

nehézségük a beszéd, a szavak tisztán formai, fonológiai jegyeire történő 

figyelemirányítás. Ez mutatkozik meg a szóalapú rímaktiválásban is. A rímaktiválás 

továbbá azért is jelenthet nehézséget, mert a spontán szóaktiválás az első 

beszédhangtól kezdődik. Feltételezhető, hogy ebben az esetben is problémát jelent a 

spontán aktiválódás blokkolása, és a tudatos, más szempontú keresés. 

(4) A jelen kutatás eredményei megerősítik azokat a korábbi kutatási eredményeket, 

melyek szerint a fonémaszinten történő manipulációs feladatok a legnehezebb 

fonématudatossági feladatok a diszlexiás, dizortográfiás gyermekek számára 

(Ziegler és mtsai 2010, Plaza 2001). Az eredményekre részben magyarázatot ad a 

korlátozott munkamemória elmélet (Bánréti 1997), mivel a manipulációs műveletek 

nagymértékben igénybe veszik a munkamemória kapacitását. A különböző típusú 

manipulációs műveleteket mi sem találtuk egyforma nehézségűeknek. A jelen 

kutatásban a fordított sorrend bizonyult a legnehezebb feladatnak abban az esetben, 

ha két szótagot tartalmazó szó hangjait kellett fordított sorrendben kimondani, 

illetve, ha egyidejűleg több, a szó belsejében levő fonémát kellett lecserélni. A 

fonéma- és szótagmanipulálás nehézsége mögött a munkamemória kapacitásán kívül 

a figyelmi- és végrehajtó funkciók deficites működését lehet feltételezni. Mivel a 

jelen kutatás ilyen irányú vizsgálatokat nem végzett, ezért az eredmény csak azt 

erősíti meg, hogy a fonológiai tudatosság és a végrehajtó funkciók kapcsolatának 

vizsgálatára szükség van. 

A következtetések alapján elmondhatjuk, hogy amennyiben a fonológiai tudatosságot 

úgy definiáljuk, hogy az a szavak belső szerkezetéhez való hozzáférés, és a szerkezeti 

egységekkel történő manipulálás, úgy a diszlexiás gyermekeknél mindkét szempont érintett. 

Tisztán fonológiai (azaz formai) alapon nehezen férnek a szavak belső szerkezetéhez, és nem 

rendelkeznek a komplex műveletvégzéshez szükséges jól működő kognitív funkciókkal. 

Összehasonlítva a jelen kutatási eredményeket több korábbi külföldi kutatási 

eredménnyel (Bradley–Bryant 1983, Chard–Dickson 1999, Plaza 2001, Cunningham–

Carroll 2011, Ziegler és mtsai. 2010) azt találtuk, hogy azokkal összhangban mutattak rá a 

diszlexiás gyermekek fonológiai tudatosságának gyenge működésére. Továbbá, kutatásunk 

pontosította a korábbi ismereteket a magyar anyanyelvű gyermekekre vonatkozó adatokkal, 

ezáltal válaszolva Ziegler és Goswami 2006-os cikkében felvetett igényére, hogy minél több 
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nyelven legyen birtokunkban az olvasástanulás előtt álló gyermekek fonológiai 

tudatosságának adatai (Ziegler – Goswami 2006). 

Az írott nyelvi zavar szűréséhez a kutatás során alkalmazhatónak bizonyult a 

Fonológiai Tudatosság Teszt. A szűréshez két szinten javasoljuk a teszt alkalmazását: (1) 

óvodáskori, prevenciós és (2) kisiskoláskori szinteken. Az óvodáskori szűrés során a 

nagycsoportos kor elején a rímtudatosság mindegyik területének, és a szótagtudatosság 

területeinek mérését tartjuk fontosnak. A szótagtudatosság területei közül a szótagolás során 

elsődlegesen nem a szótagszám, hanem a szabálykövető szótagolás megfigyelése szükséges. 

A szótagszintézisnél pedig nem a valódi szavakra, hanem az álszavak szótagjainak 

egybefűzésére kellene a vizsgálatnak összpontosítani. A kisiskoláskori mérés a második 

osztály elején nyújthat segítséget a diagnosztizálásban és a fejlesztés tartalmának 

meghatározásában. Ebben a korban az óvodáskori szűrés szubtesztjeit ki kellene egészíteni 

a fonémaszint feladataival, a fonémaizolálás szubteszt kivételével. A Fonológiai Tudatosság 

Teszt egyes szubtesztjeinek feladatszámát érdemes lenne a szűrővizsgálathoz lecsökkenteni, 

az egyes feladatok hibaszázalékának figyelembe vételével. 

 

 

9.3. A fonológiai tudatosság dinamikus mérésére vonatkozó következtetések 

 

A dinamikus mérés a gyermek aktuális teljesítménye mellett információt nyújt a 

gyermek potenciális képességeiről és az intervencióra adott reakcióiról is. Az intervenció a 

mérés esetében az a facilitálás, ami a gyermek gyengén működő kognitív struktúráinak 

megváltoztatására irányul. A dinamikus mérés során teljesebb képet kapunk a gyengén 

működő kognitív funkciókról, ami többféle módon is felhasználható információt jelent. 

Egyrészt a fejlesztéshez nyújt segítséget, megmutatva a gyermeknek azokat a területeit, ahol 

nem elég a verbális modalitás, hanem több érzékszervi területet is be kell kapcsolni a fejlődés 

érdekében. Másrészt a diagnosztizálásban is felhasználható adatokat szolgáltat. A 

neurokognitív vizsgálatoknak ugyanis egyik célja a diszlexiások elkülönítése a gyengén 

olvasóktól, azoktól, akiknek nehézsége nem az organicitásból ered. Ebbe az irányba mutat a 

fonológiai tudatosság dinamikus mérése is. Itt is egy olyan „deficitprofilt” kapunk, ami 

segítséget nyújthat a diagnosztizálásnál. A fonológiai tudatosság vizsgálatánál eddig még 

kevés esetben alkalmaztak dinamikus mérést, és csak néhány területet vizsgáltak ezzel a 

módszerrel (Cunningham – Carroll 2011, 2013). Ezért, nemzetközi szinten is új 

információval szolgál a jelen kutatás. 
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A jelen kutatás célja volt, hogy kiderüljön, mennyire hatékony a dinamikus mérés a 

fonológiai tudatosság vizsgálatában. A hatékonyság megállapításához látni kell, hogy 

mennyi, és milyen jellegű többletinformációt nyújt a statikus teszteléshez képest. Ahhoz, 

hogy ezt megállapíthassuk, megfelelő tesztanyagra volt szükségünk. A kutatásban 

alkalmazott dinamikus méréshez a Fonológiai Tudatosság Tesztet vettük alapul, és 

elkészítettük hozzá a dinamikus tesztelés protokollját. A mérés során feljegyeztük a 

facilitálás típusát, és a gyermek facilitálást követő válaszát. A protokoll szerint maximum 

kétféle segítségnyújtás feljegyzésére volt lehetőségünk. A gyermek intervencióra adott 

reakciójából következtetni lehetett az egyes területek hátterében húzódó, gyengén működő 

rendszerekre. Hipotézisünk szerint a dinamikus mérési protokoll szerint lejegyzett értékelés 

megfelelő többletinformációt nyújt a gyermek valódi fonológiai tudatosságával 

kapcsolatban, és jelzi, hogy valódi zavarról, vagy csak fáradtságról, esetleg 

figyelmetlenségről tanúskodik egy-egy hibás válasz. A kutatásban 40 fő 8-9 éves gyermek 

vett részt, akikkel a statikus lejegyzést követően alkalmaztuk a facilitálást. A 40 gyermek 

közül 20 fő tipikus fejlődésű, 20 fő diszlexiás tanuló volt. 

A statisztikai elemzés igazolta hipotézisünket. A bizonytalanul működő területeken, 

amelyeknél még előfordultak tévesztések – bár 8 éves korban már nagyon sok terület 

működik tökéletesen tipikus fejlődésmenet esetében – a tipikusan fejlődő gyermekek 

minimális segítségnyújtásra, facilitálára is jól reagáltak, és második válaszuk már többnyire 

hibátlan lett. Ezekben az esetekben – a szóalapú rímkeresés, az álszavak fonémaszintézise 

és a fonéma-manipulálás területein – szignifikáns különbéget mutatott a statisztika a kétféle 

mérés között. A diszlexiás csoport esetében szintén voltak területek, amelyek jól működtek 

(valódi szavak szótagszintézise, szótagszegmentálás, fonémaizolálás). A deficites területek 

közül 8 esetben sikerült szignifikánsan jobb eredményt elérni a facilitálás után a diszlexiás 

gyermekeknek. Az eredmény azonban azt is feltárta, hogy számukra nem elég a minimális 

facilitálás. Általában konkrétabb és többféle segítségre volt szükségük, illetve gyakran 

előfordult, hogy a verbális segítségadás kevésnek bizonyult. Ennek eredményeként, 

teljesítményük még a facilitálás után sem érte el a tipikus életkori átlagot. 

A kutatás kismintás, amit az eredmények interpretálásánál figyelembe kell venni. Az 

eredmények azonban egyértelműen bizonyítják, hogy a dinamikus mérés pontosítja a 

gyermekek fonológiai tudatosságáról kapott képet. Bár felvétele hosszabb időt vesz igénybe, 

a pontosabb diagnosztika és a fejlesztés érdekében érdemes alkalmazni. A következő 

előnyökkel jár: 
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(1) Különbséget tesz a rutintalanságból, fáradtságból, figyelmetlenségből elkövetett 

hibák és a képességzavar okozta hibák között. 

(2) Megmutatja, hogy mennyire rugalmas a gyermek kognitív rendszere, mennyire 

gyorsan reagál a facilitálásra. 

(3) Megmutatja, hogy a fonológiai tudatosság gyengén működő területei mögött 

milyen egyéb kognitív diszfunkciók állnak. 

(4)  Irányt mutat a fejlesztés számára, hogy a fonológiai tudatosság gyengén működő 

területeinek fejlesztéséhez milyen módszereket érdemes alkalmazni. 

(5) A gyermek kevésbé frusztrálódik a teszthelyzetben, mivel inkább fejlesztő 

foglalkozás jellege van a dinamikus mérésnek. Dinamikus jellegénél fogva, a 

gyermek azokban a feladatokban is sikerélményhez juthat, amiket egyedül nem 

tud teljesíteni. 

A diszlexiás gyermekek fonológiai tudatosságának deficitprofilját a dinamikus mérés a 

következő információkkal egészíti ki: 

(1) A diszlexiás gyermekek számára intenzívebb (típusában és mennyiségében is 

több) facilitáslásra van szükségük 

(2) Kétféle segítség nem minden esetben elégséges egy feladat megoldására. 

(3) A kétféle segítségnyújtás különösen a szóalapú rímkeresés területén bizonyult 

elégtelennek.  

 
A többletidő, amit a dinamikus tesztfelvétel igényel, függ a gyermek problémájától 

(mennyire érintett a fonológiai tudatosság a gyermek fejlődési problémája által), valamint a 

vizsgálatvezetőtől (milyen mértékben kívánja a gyermek kognitív struktúráját facilitálni, 

valamint mennyire tapasztalt a dinamikus mérésben). Diagnosztizálás esetén segítséget 

jelenthet annak eldöntésében, hogy a gyermek gyenge fonológiai tudatossága esetleg a 

szegényes nyelvi és írott nyelvi környezet hatása, vagy egy zavart fejlődésmenet 

következménye. A dinamikus mérés diagnosztikus alkalmazásához azonban pontosabban 

mérhetővé kell tenni a facilitálás eredményét. A reakcióidő mérése, az első és a második 

intervencióra történő reakció külön értékelése javítana a dinamikus mérés eredményeinek 

értelmezésén. A jelen kutatásunk eredményei azonban abba az irányba mutatnak, hogy 

érdemes tovább folytatni a dinamikus méréssel kapcsolatos vizsgálatokat. 
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10. Összegzés és kitekintés 
 

A fonológiai tudatosság mindhárom szintjének (a szótag-, a szótagszerkezet- és a 

fonémaszintnek) átfogó vizsgálata, a fejlődésük végigkövetése a 4. és a 10. életév között 

magyar gyermekek között korábban nem történt. Írott nyelvi zavarral küzdő gyermekek 

fonológiai tudatosságának működését sem írták le még részletesen magyar gyermekek 

esetében. A fonológiai tudatosság minden területére kiterjedő dinamikus mérés 

eredményeiről még nem olvashattunk. A jelen értekezés a magyar gyermekek spontán 

fejlődő-, valamint a metanyelvi szinten működő fonológiai tudatosságának fejlődését 

mutatja be 4 éves kortól kezdődően az olvasástanulás időszakán túl, a harmadik osztály 

végéig, illetve kitekint a felső tagozatos diszlexiás gyermekek fonológiai tudatosságának 

működésére. Összesen 450 gyermek tesztfelvételének eredményeit elemzi, továbbá 

bemutatja a kutatásban résztvevő gyermekek közül 40 fővel dinamikus módon felvett mérés 

eredményeit. 

 A 4. fejezetben bemutattuk a fonológiai tudatosság vizsgálatához kifejlesztett mérési 

eszközt, a Fonológiai Tudatosság Tesztet. A teszt a rímtudatosságot percepciós és 

produkciós szinten is vizsgálja, a szótagtudatosságot és a fonématudatosságot a 

szegmentálás, a szintézis és a manipulálás különböző műveleteivel méri. A szintézis 

feladatai között álszavak és valódi szavak szegmensei találhatók, hogy a kétféle 

műveletvégzést össze lehessen hasonlítani. Az 5. fejezetben ismertettük a tesztfelvétel 

statikus és dinamikus protokollját. 

 A 6. fejezetben a tipikusan fejlődő gyermekek fonológiai tudatosságát elemeztük a 

tíz szubteszt alapján tizenötféle képességterületen. Először a fonológiai tudatosság fejlődési 

profilját mutattuk be, valamint a három fő szószerkezeti szint sajátosságait a vizsgált hat év 

intervallumában. A 6-7 éves korcsoportot óvodás és iskolás csoportra bontva is elemeztük, 

majd a nemek szerepét vizsgáltuk. Az egyes képességterületeken leírtuk a fejlődés adott 

szintjének jellemzőit az életkor függvényében, és megállapítottuk az egyes életkorok közötti 

fejlődés mértékét. A négyéves óvodások alapkutatásban résztvevő csoportjának eredményeit 

kiegészítettük egy indirekt fejlesztésben részesülő óvodás kísérleti csoport eredményeivel, 

hogy kimutathassuk az óvodáskori fejlesztésben rejlő lehetőségeket. Végül az eredmények 

alapján regresszió-analízissel megállapítottuk, hogy a korai fonológiai tudatosság területek 

közül melyek magyarázó tényezői az iskoláskori fonématudatosság egyes területeinek. A 

kutatás első fázisában 390 gyermek tesztfelvételének eredményével, összesen 39 000 adattal 

dolgoztunk. 
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 Az értekezés 7. fejezetében a diszlexiás gyermekcsoport eredményeit elemeztük, 

illetve hasonlítottuk össze a tipikusan fejlődő gyermekcsoportokéval. Az írott 

nyelvhasználat zavarával küzdő gyermekek három korcsoportját vizsgáltuk: a 8 és a 9 

évesekét, valamint a felső tagozatosokét. Ők további 6000 adattal szolgáltak. A 

kontrollcsoport tipikusan fejlődő gyermekei a 8 és a 9 éves korcsoportból kerültek ki. 

 A diszlexiás és a tipikusan fejlődő gyermekek közül 20-20 fővel a Fonológiai 

Tudatosság Tesztet dinamikus módon is felvettük. A 8. fejezetben mutattuk be a statikus 

eredmények és a facilitálás utáni eredmények közti különbséget. Továbbá a két 

gyermekcsoport intervencióra adott reakciói közti különbséget is elemeztük.  

 Az eredmények feltárták a magyar gyermekek fonológiai tudatosságának fejlődési 

sajátosságait, annak univerzális, és nyelvspecifikus elemeit. A kutatás rámutatott azokra a 

területekre, amelyek vizsgálata egy adott kor előtt még hiábavalók, valamint azokra a 

területekre is, amelyek vizsgálata egy adott kor után válik szükségtelenné a plafonhatás 

miatt. A kutatás során nyilvánvalóvá vált, hogy melyek az indikátor jellegű területek, 

amelyek még felső tagozaton is jelzik a problémát, illetve óvodáskorban előjelzik a későbbi 

fejlődés feltételezhető szintjét. A kutatás eredményei nemcsak a pszicholingvisztika 

területén nyújt új ismeretet. Az eredmények felhasználhatók az általános pedagógiai és a 

gyógypedagógia területén is, segítséget nyújtva az óvodáskori diszlexia-prevenció és az 

iskoláskori fejlesztés tartalmának pontosabb meghatározásában, továbbá az osztálytanító és 

óvodapedagógusok szintén hasznosíthatják ezeket az ismereteket a tanítványaik nyelvi 

fejlődésének magasabb szintű megismerésében. A dinamikus méréssel kapcsolatos 

eredmények a diagnosztika számára szolgáltatnak jól használható információt. A fonológiai 

tudatosság fejlődésének megismerése hozzájárul a gyermekek nyelvi fejlődésének 

pontosabb ismeretéhez, és lehetőséget teremt a még hatékonyabb anyanyelvi neveléshez, 

fejlesztéshez.  

  

11. Az értekezés tézisei 
 

1) A fonológiai tudatosság korai szakaszában a magyar anyanyelvű gyermekek 

esetében a szótagtudatosság fejlődik spontán módon a legkorábban. A szótagolás 

során a gyermekek a magyar nyelv szótagszerkezetére jellemző szabályok szerint 

szegmentálják a szótagokat. A szabálykövető szótagolás a nyelvi tapasztalatok 

gyarapodásával fejlődik, és a beszédhangok temporális jegyeinek pontos 
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észlelésekor, 8 éves kortól működik tökéletesen. A pontos szabálykövető szótagolást 

megerősíti az elválasztás szabályainak explicit tudatosodása. A magyar gyermekek 

rímtudatossága a mondókák és az anyanyelvi tapasztalatok hatására csak korlátozott 

mértékben fejlődik. A mentális lexikon rímalapú aktiválásához a nyelvi érés nem 

elégséges, hanem a végrehajtó funkciók érésére, és célzott nyelvi gyakorlatokra is 

szükség van. Az általános kognitív érés a komplex szótag- és fonéma-manipulációs 

műveletek fejlődését is befolyásolják. A szavak fonémaszintű szegmenseihez az 

óvodáskorú gyermek csak korlátozott mértékben fér hozzá. A fonémaizolációs 

képesség kialakulása megelőzi a fonémaszint komplexebb műveleteit. A 

fonématudatosság az olvasástanulás hatására ugrásszerűen fejlődik, és körülbelül 

két-három évnyi intézményes oktatás eredményeképpen a komplexebb 

fonématudatossági műveletek is könnyen elvégezhetőek a magyar gyermekek 

számára. Azonban a fonémákhoz való hozzáférést nem egyedülállóan a fonéma-

graféma megfeleltetés megismerése biztosítja. A nyelvi környezet befolyásolja a 

fonológiai tudatosság működését. Az óvodáskorú gyermekek is pozitívan reagálnak 

a metanyelvi fejlesztésre, és még a fonémák szintjén is képesek korlátozott 

mértékben műveleteket végezni olvasástanulás nélkül is. 

2) A magyar gyermekek fonológiai tudatosságának fejlődése univerzális és 

nyelvspecifikus jegyekkel jellemezhető. Univerzális vonás, hogy a beszéd elemeihez 

nagyságrend szerint férnek hozzá a magyar gyermekek is, azaz előbb a nagyobb 

egységet képező szótagokhoz, majd a legkisebb egységhez, a fonémához a 

fejlődésmenet végén. A magyar nyelv és a magyar anyanyelvű gyermekek auditív 

figyelmi sajátosságai miatt a szóalapú rímaktiválás nem a spontán fejlődő 

rímtudatosság része. A metanyelvi fejlődés során az egyes fonémák izolálásának 

sorrendje függ azok pozíciójától és képzési sajátosságaitól. A szegmentálásnál azon 

mássalhangzó-kapcsolatok szegmentálása a legnehezebb feladat, ahol a 

koartikuláció hatására hasonulás, összeolvadás vagy hangkiesés lép föl.   

3) A szótagok és a beszédhangok összefűzésével történő szóalkotás (blending) 

könnyebb mentális művelet a valódi szavak, mint az álszavak esetében. Továbbá, az 

azonos hosszúságú szekvenciáknál az összetett szavak szintézise könnyebb mentális 

művelet, mint az egyszerű szavaké. A szótagokkal és a beszédhangokkal végzett 

mentális műveletek közül a manipulálás a legkomplexebb feladat. Óvodás korban 

ehhez a műveletvégzéshez még korlátozott a memóriatár és a végrehajtó funkciók 

működése. 
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A manipulálás nehézségi foka függ a szavak hosszától, a műveletvégzés egységeinek 

számától, és azok pozíciójától. Minél több fonémával történik a műveletvégzés, 

annál nagyobb feladat hárul a végrehajtó funkciókra. Hasonlóképpen, a nem 

szókezdő pozícióban álló fonémákkal nehezebb a műveletvégzés. 

4) A fonológiai tudatosság fejlődése a nemek tekintetében 4‒5 éves korban 

kiegyenlített, ami ebben a korban elsősorban a szótagtudatosságra vonatkozik. A 

fonématudatosság a lányok esetében korábban, már az óvodás kor vége felé kezd el 

érni, valamint a fejlődés első két évében megelőzi a fiúk fonématudatosságát. Az 

explicit tanulás hatására, 9 éves korban azonban ismét kiegyenlítődik a két nem 

metanyelvi képessége. 

5) Az írott nyelvhasználat zavarával küzdő gyermekek fonológiai tudatossága 

szignifikánsan elmarad a tipikusan fejlődő kortársaikétól. Azoknál a metanyelvi 

műveleteknél, amelyeknél a végrehajtó funkciók szerepe meghatározó, a diszlexiás 

gyermekek fonológiai tudatosságának gyengesége még inkább megmutatkozik. A 

magyar gyermekek esetében a rímalapú szóaktiválás és a fonéma-manipulálás 

műveleteinél 10 éves kor után is megmarad a szignifikáns elmaradás. 

6) A dinamikus mérés fontos információval szolgál a gyermek munkamemóriájáról, 

végrehajtó-figyelmi funkcióinak és észlelésének működéséről. Diszlexiás 

gyermekek esetében az intervencióra adott reakció minősége és az igényelt facilitálás 

mennyisége is jelzi a nyelvi zavart, ami a diszlexia-szűrés egyik elemeként is 

felhasználható információ. 
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