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1. Bevezetés 

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

olvasástanulás egyik fontos alappillére a fonológiai tudatosság, melynek fejlődésével 

kapcsolatban többen különbséget tesznek a korai és a valódi fonológiai tudatosság között 

(Mann–Stoel-Gammon 1996, Lőrik–K. Jancsó (2009). A szakemberek többsége a metanyelv 

kialakulásának értik az utóbbi alatt (Graves és mtsai. 1998, Konza 2011). A nyelvi 

tudatosságnak ezen a szintjén a gyermekek képesek a figyelmüket átirányítani a beszéd 

jelentéséről annak formai jellemzőire. Így kialakul a szavak belső szerkezetéhez való 

hozzáférés, a szavak eltérő méretű egységeire történő bontás képessége. Fontos kérdés, hogy 

a gyermekek mekkora méretű egységekkel képesek műveleteket végezni (Csépe 2006, 

Ziegler–Goswami 2005).  Az olvasás előtti korra a szótagszint jellemző, majd a szótag 

szerkezeti szintjén keresztül a gyermek eljut a fonémaszintre, amit teljes mértékben az 

olvasás során vesz birtokba. 

 A különböző méretű egységekkel többféle műveletet végzésre is képesnek kell lennie 

a gyermeknek, ahhoz, hogy sikeresen megtanuljon olvasni és írni. Az olvasáshoz 

elsődlegesen az egységek összefűzésére (szintézisére), az írásnál pedig az ellentétes 

műveletre, a szegmentálásra kerül a fő hangsúly (Konza 2011). A fonológiai tudatosság 

legnehezebb művelete a manipuláció, mely során az egységeket törölhetjük, lecserélhetjük, 

sorrendjüket megfordíthatjuk, vagy új elemeket toldhatunk be a sorba. A különböző 

műveletek elvégzésének sikere nyelvi (pl. a beszédészlelés) és általános kognitív funkciók 

(pl memória) érettségétől és működésétől függ (Gósy 2007).  

 Az írott nyelv zavarával küzdő gyermekeknél mindkét terület érintett a problémában. 

Diszlexiás gyermekek esetében elsődlegesen a fonológiai tudatosság működése a 

leggyengébb, a graféma-fonéma megfeleltetés és a gyors képi megnevezés problémája 

mellett (Ziegler–Goswami 2005 Torrpa és mtsai. 2010). További feladat a nemzetközi 

kutatások számára a nyelvi különbségeket figyelembe vevő tesztek fejlesztése. A pontos 

diagnózishoz is elengedhetetlen a gyermek és a probléma komplex vizsgálata (Csapó és 

mtsai. 2012). Ehhez nyújtanak segítséget a dinamikus mérések, melyek teljesebb képet 

nyújtanak azáltal, hogy megmutatják, milyen a gyermek potenciális fejlődési szintje, azaz 

hogyan reagál a vizsgálatvezető segítségnyújtására, facilitálására (Vigotszkij 2000, 

Cunningham–Carroll 2013). Többek szerint a dinamikus módon felvett fonológiai 

tudatosság tesztek jobb előjelzői a későbbi olvasási sikerességnek, mint a statikus tesztek 

(Bridges és mtsai. 2011, Muter és mtsai. 2004). 
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A jelen kutatás célja a fonológiai tudatosság fejlődésének vizsgálata magyar 

anyanyelvű gyermekek körében, 4 éves kortól a 10. életév betöltéséig. További célunk volt 

feltárni az olvasástanulás és a fonématudatosság kölcsönhatását, valamint az írott nyelvi 

zavarral küzdő, 8–9 éves gyermekek fonológiai tudatosságának működésért. Választ 

kerestünk azokra a kérdéseinkre, hogy milyen kognitív folyamatok működnek az egyes 

metanyelvi műveleteknél, valamint kimutatható-e eltérés a két nem fonológiai 

tudatosságának fejlődése között. Érdekelt továbbá, hogy a statikus képességméréshez képest 

milyen többletinformációt nyújt a dinamikus mérés a fonológiai tudatosság működésének 

pontosabb feltérképezéséhez. Hipotézisünk szerint a magyar gyermekek fonológiai 

tudatosságának a fejlődése részben követi a nemzetközi tapasztalatokat, de ugyanakkor 

kimutathatóan sajátos, magyar nyelvi eredményeket is kapunk. A legnagyobb eltérést a 

rímtudatosság alakulásánál feltételeztünk a korábbi kutatások eredményei alapján (Surányi 

2009, Damó 1998, Jordanidisz 2009a). 

 

2. Kísérleti személyek, anyag, módszer 

 

A teljes kísérletben összesen 450 gyermek vett részt. Minden gyermeket ép intellektus, ép 

hallás, és hasonló szociális háttér jellemzett. A kutatást két fázisra tagoltuk: a tipikus 

fejlődésmenetű gyermekek és az írott nyelvhasználat zavarával küzdő tanulók vizsgálatára. 

A tipikus fejlődésű gyermekek vizsgálatában korosztályonként 60 fő vett részt. Így a 4–9 

éves korosztályban összesen 360 fő vett részt a kísérletben. A kutatás második fázisának 

csoportjába olyan gyermekek kerültek, akiknél vagy az olvasás (diszlexia), vagy az írás 

zavarát állapították meg (diszgráfia – dizortográfia), a BNO-10 (2004) kategorizálása 

szerint. 

A jelen kutatáshoz a Fonológiai Tudatosság Tesztet dolgoztuk ki, melyhez a 

Phonological Awareness Skills Survey (Barbour és mtsai. 2003) vizsgálati anyag magyar 

adaptációját (Jordanidisz 2009b) vettük alapul. A Fonológiai Tudatosság Teszt 10 

szubtesztet tartalmaz egyenként tíz feladattal. A szubtesztek közül öt esetben lehet két 

képességterületet is mérni. A kutatás összesen tizenöt terület fejlődését vizsgálta, melyek a 

következők voltak: 

(1) Rímfelismerés (1. szubteszt) 

(2) Mondóka-alapú rímkeresés (2/a. szubteszt) 

(3) Szóalapú rímkeresés (2/b. szubteszt) 
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(4) Valódi szavak szótagszintézise (3/a. szubteszt) 

(5) Álszavak szótagszintézise (3/b. szubteszt) 

(6) Szótag-szegmentálás (4/a. szubteszt) 

(7) Szótagolás (4/b. szubteszt) 

(8) Szótagtörlés (5/a. szubteszt) 

(9) Beszédhangtörlés (5/b. szubteszt) 

(10) Beszédhang-izolálás (6. szubteszt) 

(11) Fonémaszintézis 1 / valódi szó alkotása beszédhangokból (7/a. szubteszt) 

(12) Fonémaszintézis 2 / Beszédhangokból álszavak alkotása (7/b. szubteszt) 

(13) Fonémaszegmentálás (8. szubteszt) 

(14) Fonémamegnevezés / Hosszú beszédhang megnevezése (9. szubteszt) 

(15) Fonéma-manipulálás (10. szubteszt) 

A tesztet a hozzá készített protokoll szerint egyénileg vettük fel a gyermekekkel. A 

450 statikus tesztfelvétel mellett rögzítettünk 40 dinamikus mérést is. Így az értekezésben 

tárgyalt kutatás összesen 53 900 adat feldolgozásának az eredményét mutatja be. Az adatok 

statisztikai elemzése az SPSS 18 szoftver próbáival történt. A parametrikus változóknál a t-

próbát, a nem parametrikus változóknál a Mann˗Whitney-, a Spearman-, vagy a 

Kruskal˗Wallis-féle próbákat alkalmaztunk.  

 

3. Eredmények 

 

3.1.  A 4‒9 éves gyermekek fonológiai tudatosságának jellemzői 

 

A gyermekek nyelvi tudatosságának fejlődése során a különböző területek eltérő módon 

fejlődnek. A teljes érettséget csak 9‒10 éves korban érik el, ekkor a három fő terület (a 

szótag-, a rím- és a fonématudatosság) egymáshoz viszonyított fejlettségi aránya 1:1:1. Négy 

évesen az elérhető fejlettségi szintnek csak a 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 (1. ábra). 
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1. ábra 

A fonológiai tudatosság egyes területeinek fejlettsége (%-ban kifejezve) a 4‒9 éves 

korcsoportoknál 

 

A fonológiai tudatosság egyes szintjeit vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a magyar 

gyermekek többsége már 4 éves korban is sikeresen bontja szótagszám szerint szótagokra a 

szavakat. 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) 

kezdtek érni, és a fejlődésük eltartott a kisiskolás kor végéig. 

Ezzel szemben a rímtudatosság csak a mondókázással együtt működött megfelelően 

az óvodás korban. A szóalapú rímkeresés, azaz a mentális lexikon rím szerinti aktiválása a 

figyelmi funkciók érett irányítását igénylik, és ezért csak a kisiskolás kor vége felé váltak 

képesek a gyermekek erre a műveletre. 

A magyar gyermekek esetében a fonémaszint nagyon gyorsan fejlődik a transzparens 

ortográfiának köszönhetően, és a kutatásunk szerint is tulajdonképpen az iskola első két éve 

alatt végbemegy. A jelen kutatásban alkalmazott feladatok között is a fonéma-manipulálás 

bizonyult a legnehezebb fonémaszintű műveletnek. A gyermekeknek háromféle 

manipulációs feladatot kellett elvégezni: törlést, cserét és a fonémák sorrendjének 

megfordítását. A legnehezebb feladatnak a szó belsejében levő fonémák manipulációja 

bizonyult. 

A fonológiai területek egymásra hatását regresszió analízissel vizsgálva azt találtuk, 

hogy a rímtudatosság, a szabályszerű szótagolás és a szótagszintézis műveleteinek korai 

33

43

67

73

87

90

60

68

82

90

96

100

7

14

43

79

90

97

4  
É V E S E K

5  
É V E S E K

6  
É V E S E K

7  
É V E S E K

8  
É V E S E K

9  
É V E S E K

rímtudatosság szótagtudatosság fonématudatosság



5 

 

szintje erős előrejelző hatást mutatott a fonémaszintézis (r²=0,808), a fonémaszegmentálás 

(r²=0,857) és a fonéma-manipuláció (r²=0,850) iskoláskori szintjére vonatkozóan. Ez az 

információ azért jelentős, mert ezek a fonéma-műveletek alapvető fontosságúak az írott 

nyelv elsajátításában. 

A kutatás során megvizsgáltuk, hogy az óvodáskori indirekt fejlesztés, a fejlesztő 

nyelvi közeg hogyan hat a 4 éves gyermekek fonológiai tudatosságának fejlődésére. Az 

alapkutatásban homogén csoportokba járó gyermekek vettek részt, ezért egy kiegészítő 

kutatásban olyan gyermekeket vizsgáltunk, akik vegyes életkorú óvodás csoportokba jártak, 

és az idősebb gyermekekkel együtt részt vettek a játékos nyelvi foglalkozásokon. 

Hipotézisünknek megfelelően, a rímtudatosság és a fonématudatosság több területén is 

szignifikáns különbséget találtunk a két csoport teljesítménye között.  

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. A 6 

éves lányok fonématudatossága óvodás korban szignifikánsan megelőzi a fiúkét (Z=-2,854, 

p=0,004). A fiúk fonématudatossága az explicit tanulás hatására kezdi meg ugrásszerű 

fejlődését, és 9‒10 éves korra éri utol a lányokét (2. ábra).  

 

 

2. ábra 

A 4‒9 éves lányok és fiúk fonológiai tudatosságának összehasonlítása korosztályok szerint 
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3.2.  A fonológiai tudatosság fejlődése magyar gyermekeknél, írott 

nyelvi zavar esetén 

 

A kutatás eredményei szerint a diszlexiás gyermekek a következő területeken mutattak 

szignifikáns elmaradást tipikusan fejlődő kortársaiktól:  

(1) a rímtudatosság mindegyik területén 

(2) a szótagtudatosság három területén: az álszavak szótagszintézise, a szabálykövető 

szótagolás, a szótagtörlés szubtesztnél 

(3) a fonématudatosság területei közül: elsősorban az álszavak fonémaszintézise és a 

fonéma-manipulálás terén, majd a fonémaszintézis valódi szavakkal, a fonémaszegmentálás 

és a hosszú beszédhangok megnevezése területein 

 

A szótagszegmentálás, a valódi szavak szótagszintézise és a fonémaizolálás 

területeinél azt tapasztaltuk, hogy az alsó tagozat végére a diszlexiás gyermekek is utolérték 

a tipikusan fejlődő társaikat ezeknek a területeknek a működtetésében. A diszlexiás és a 

tipikus fejlődésű csoportok közötti szignifikáns eltérést az 1-3. táblázat mutatja. 

 

1. táblázat 

A diszlexiás és tipikus fejlődésű gyermekcsoportok rímtudatossága közötti eltérések 

szignifikancia-szintje 

 

összehasonlított csoportok Rímfelismerés 

Mondóka-

alapú 

rímkeresés 

Szóalapú 

rímkeresés 

8 éves D. 8 éves tipikus p<0,001 p<0,001 p<0,001 

9 éves D. 9 éves tipikus p<0,001 p<0,001 p<0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. táblázat  

A diszlexiás és tipikus fejlődésű gyermekcsoportok szótagtudatossága közötti eltérések 

szignifikancia-szintje 

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 

 

 

3. táblázat 

A diszlexiás és tipikus fejlődésű gyermekcsoportok fonématudatossága közötti 

eltérések szignifikancia-szintje 

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 T9 p=0,003 p=0,053 p=0,001 p=0,005 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

 

 

3.3 A fonológiai tudatosság dinamikus mérése 

 

A dinamikus méréssel kapcsolatban a jelen kutatás is megerősítette, hogy a dinamikusan 

felvett tesztek többletinformációval szolgálnak a gyermekek valós metanyelvi állapotáról 

mind a tipikusan fejlődő, mind az írott nyelvi zavarral küzdő gyermekek esetében. Amíg a 

tipikusan fejlődő gyermek számára általában elég volt a hiba javításához a feladat 

megismétlése, a diszlexiás gyermekek esetében gyakran a stratégia-adás sem volt elegendő 

segítség. Azonban annak ellenére, hogy sok esetben a dinamikus teszteléssel sem lett 100%-

os az eredményük, a segítségnyújtás, a facilitálás hatására szignifikáns növekedést mutatott 

a fonológiai tudatosságuk szintje. A 4. táblázat mutatja az egyes területeken mért 

eredményeket statikus és dinamikus méréssel (a segítségnyújtás után). 
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4. táblázat 

A statikus és a dinamikus mérés eredményei a tipikus és diszlexiás gyermekeknél, 

9 éves korban 

 

 statikus mérés  dinamikus mérés  

tipikus diszlexiás tipikus diszlexiás 

átlag 

% 

szórás 

% 

átlag 

% 

szórás 

% 

átlag % szórás 

% 

átlag 

% 

szórás 

% 

rímfelismerés 
93 9 79 25 96 6 81 24 

rímkeresés 1 
100 - 81 22 100 - 89 14 

rímkeresés 2 
80 23 45 32 87 19 54 31 

sztg-szint. 1 
100 - 100 - 100 - 100 - 

sztg-szint. 2 
99 4 97 6 99 4 98 4 

sztg-szegm. 
100 - 100 - 100 - 100 - 

szótagolás 
96 6,8 91 11 98 6 93 9 

szótagtörlés 
95 9 86 11 98 6 90 12 

fonématörlés 
96 8 89 17 98 6 95 11 

fon. izolálás 
99,5 2 98 7 100 - 100 - 

fon. szint. 1 
97 7 80 19 98 6 88 15 

fon. szint. 2 
87 12 72 22 92 12 76 21 

fon. szegm. 
98 4 91 10 98 4 96 5 

fon. azonosít. 
96 6 87,5 13 98 4 92 11 

fon. manip. 
94 9 73 21 97 5 81 19 

 

4. Következtetések 

 

A jelen kutatás eredményeiből megállapíthatjuk, hogy a magyar gyermekek 

szótagtudatossága spontán fejlődik, a mentális szótag-reprezentáció az óvodáskor alatt 

folyamatosan változik, és a „szabályszerű” szótagolás felé tart. A szótagtudatosság spontán 

fejlődését a kisgyermekkori mondókák ritmusa is elősegítik. Összehasonlítva a magyar 

gyermekek spontán szótagtudatosságát az angol nyelvterületről származó kutatási 

eredményekkel (Libermann és mtsai. 1974), azt tapasztaltuk, hogy a magyar gyermekeknél 

korábban fejlődik a szótagszint, hasonlóan az olasz gyermekekéhez (Cossu 1999). 
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 A rímtudatosság spontán érését a magyar nyelv sajátosságai (a szókincs, a morfológia 

és a hangsúly) nem erősítik óvodás korban olyan módon, ahogyan az angol nyelv esetében 

tapasztalható. A spontán rímtudatosság a magyar óvodáskorú gyermekeknél csak a 

mondókázáshoz köthető. Ha a 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 magyar gyermekek egy része – főként a lányok – még az intézményes 

olvasástanítás előtt eljut a fonémaszintre, és képes lesz a szavak első, utolsó majd a többi 

fonémáját izolálni. A fonématudatosság többi területének hatékony működése már az 

olvasástanuláshoz kötődik. 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. A legkomplexebb műveletek, a fonéma-manipulációs feladatok nehézségi foka 

függ a szavak hosszától (a fonémák és a szótagok számától), valamint azon egységek 

számától, amelyen valamilyen műveletet kell végezni. 

Kutatásunk megerősítette a következő korábbi kutatási eredményeket: 

1) A fonématudatosság célzott fejlesztésére gyorsan reagál a gyermeki idegrendszer, és 

ugrásszerű fejlődésnek indul a fejlesztett terület (Lőrik–K. Jancsó 2009, Libermann 

és mtsai. 1974) 

2) A betűismeret segíti a fonématudatossági szint kialakulását (Goswami 2003). 

3)  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. Azaz, a fonológiai – és a jelen kutatásban 

vizsgált metafonológiai – nyelvi területek nem az általános kognitív érés 

következményeként fejlődnek, hanem azoktól elkülönülten (Wagner és mtsai 1987, 

1999). 
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4) Az óvodáskorú gyermekeknek is hozzáférésük lehet a szótagnál és a rímnél kisebb 

egységekhez (Goswami – Ziegler, 2006, Caravolas 2006). 

 

Az írott nyelvi zavar szűréséhez a kutatás során alkalmazhatónak bizonyult a 

Fonológiai Tudatosság Teszt. Az óvodáskori szűrés során a nagycsoportos kor elején a 

rímtudatosság mindegyik területének, és a szótagtudatosság területeinek mérését tartjuk 

fontosnak. 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 – mivel az a terület a kisiskolás korban már plafon-

hatást mutatott, azaz nincs jelző-értéke. 

A dinamikus teszteléssel nyert többletinformáció felhasználható a fejlesztés 

tervezésénél, valamint a diagnosztizálás pontosításánál – például annak a kérdésnek az 

eldöntésénél, hogy valóban diszlexiás-e a gyermek, vagy csak figyelmi problémája van. 

További előnye, hogy a gyermek kevésbé éli meg kudarcnak a feladatmegoldást, ha némi 

segítséggel végül is meg tudja oldani a feladatot. 

 

5. 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 beszédhangok temporális 

jegyeinek pontos észlelésekor, 8 éves kortól működik tökéletesen, amit megerősít 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, a 

végrehajtó funkciók érésére 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 



11 

 

fonématudatossági műveletek is könnyen elvégezhetőek a magyar gyermekek 

számára. Azonban a metanyelvi játékokban gazdag nyelvi környezet hatására már az 

óvodáskorú gyermekek is képessé válhatnak a fonémák szintjén is korlátozott 

mértékben műveleteket végezni olvasástanulás nélkül is. 

2) A magyar gyermekek fonológiai tudatosságának fejlődése univerzális és 

nyelvspecifikus jegyekkel jellemezhető. Univerzális vonás, hogy előbb a nagyobb 

egységet képező szótagokhoz fér hozzá a gyermek, 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. A 

szótagokkal és a beszédhangokkal végzett mentális műveletek közül a manipulálás a 

legkomplexebb feladat. A manipulálás nehézségi foka függ a szavak hosszától, a 

műveletvégzés egységeinek számától, és azok pozíciójától.  

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 
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esetében az intervencióra adott reakció minősége és az igényelt segítség intenzitása is 

jelzi a nyelvi zavart.  
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