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ABSZTRAKT 

Háttér: A figuratív kifejezések a kognitív nyelvészet megközelítése szerint az emberi gondolkodás és megértés elengedhetetlen 

eszközei. Funkciójuk, hogy segítsék az elvontabb fogalmak kifejezését és megértését (Kövecses & Benczes, 2010). A kognitív 

nyelvészet behatóan foglalkozik azzal, hogy neurotipikus, illetve tanulási zavart mutató személyek (Gibbs & Colston, 2012; 

Mashal & Kasirer, 2012) hogyan értelmezik és használják az idiomatikus kifejezéseket, azonban kevés empirikus vizsgálat 

irányult arra, hogy hogyan zajlik ez enyhén értelmi fogyatékos gyermekek esetében. 

Célok: Kutatásunk célja, hogy pilóta vizsgálat keretében (1) megvizsgáljuk az általunk kialakított idiómaértést vizsgáló 

mérőeszköz (Idióma feladatsor) reliabilitását, validitását és (2) segítségével képet kapjunk az enyhén értelmi fogyatékos 

gyermekek, fiatalok idióma-értelmezési képességéről. 

Módszer: A vonatkozó szakirodalmak alapján megállapítható, hogy jellegzetesen három feladattípussal vizsgálják az idiómák 

feldolgozását (Cain, Towse & Knight, 2009; Mashal & Kasirer, 2012; Schnell, 2005), amelyek a következők: feleletválasztós 

feladat, képek társítása az idiomatikus kifejezésekhez, idiómák értelmezése rövid szöveg alapján. Ezeket felhasználva készítettük 

el saját, három feladatsorból álló mérőeszközünket, amely az idiómaértést vizsgálja. Kutatásunkban 86 fő 6. (n=30), 8. (n=34) és 

10. (n=22) osztályos, integráltan tanuló, enyhén értelmi fogyatékos diák vett részt. 

Eredmények: A mérőeszköz validitását faktoranalízissel ellenőriztük (KMO=0.83). A változórendszer hat, egynél nagyobb 

sajátértékű faktorba rendeződött. A reliabilitás a teljes mérőeszköz és a két rész-feladatsor esetében kiváló (Cronbach-αteljes=0,92; 

Cronbach-αK=0,98, Cronbach-αT=0,95). Mind a reliabilitás-, mind pedig a validitásvizsgálat indokolta azonban a feleletválasztós 

részből néhány item elhagyását. Az eredeti 10 item helyett a 7 itemet tartalmazó feladatsor reliabilitása így elfogadható 

(Cronbach-αFV=0,76). A három rész-feladatsorban nyújtott teljesítmény alapján a legnehezebbnek a rövid szöveg alapján történő 

értelmezés bizonyult, ezt követte a kép társítását igénylő feladat, majd pedig a feleletválasztós feladat. Az évfolyamok 

eredményeit tekintve kismértékű teljesítménynövekedés figyelhető meg 10. osztályra.   

Következtetések: Az általunk kidolgozott mérőeszköz alkalmas enyhén értelmi fogyatékos tanulók idiómaértésének 

vizsgálatára. Az eredmények rámutatnak a vizsgált populáció specifikus nehézségeire, ezáltal segítséget nyújtanak a fejlesztés 

tervezésében.  

Kulcsszavak: enyhe értelmi fogyatékosság, figuratív nyelvhasználat, idiómateszt 
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Háttér és célok 

A figuratív nyelvhasználat tipikus és atipikus 

fejlődésben 

 

 

Bevezetés 

Tanulmányunk alapvetően két céllal született. Egyrészt szeretnénk rávilágítani arra, hogy 

a nem szó szerint használt kifejezések gondolkodásunk és kommunikációnk 

elengedhetetlen részei; ilyen módon pedig az atipikus fejlődésű személyek életében is 

jelen vannak. Másrészt bemutatni kívánjuk az általunk készített Idióma feladatsort, amely 

alkalmasnak tűnik az idiómák értelmezésének, mint a figuratív nyelv elemeinek 

vizsgálatára. Mindezek érdekében az alábbiakban röviden és tömören áttekintjük a 

figuratív nyelvhasználathoz kapcsolódó legfontosabb elméleti alapvetéseket, majd a 

tanulmány hangsúlyosabb részeként bemutatjuk az Idióma-tesztet és az ehhez 

kapcsolódó empirikus kutatásunk első eredményeit.  

 

„Eszik-e vagy isszák”, avagy mit takar a figuratív nyelv kifejezés? 
 

A figuratív, vagyis nem szó szerint értendő és értelmezhető kifejezések, úgymint a 

metaforák, metonímiák, idiómák, hasonlatok, vagy például az ironikus kifejezések, mind 

olyan nyelvi jelenségek, amelyek valódi jelentése nem következtethető ki pusztán az 

azokat alkotó egyes szavak jelentéséből. A figuratív kifejezéseket gyakran használjuk 

hétköznapi kommunikációban, így megértésük és produkciójuk a nyelvhasználat egyik 

kritikus képességének tekinthető. Használatuk alapján következtethetünk az egyén 

rugalmas és absztrakt gondolkodására, kreativitására és verbális képességeire (Shnitzer-

Meriovich, Lifshitz-Vahab & Mashal, 2017). 

 

„Veszi a lapot”, avagy hogyan értelmezzük a figuratív kifejezéseket? 
 

A következőkben néhány olyan, jól körülírt modellt mutatunk be, amelyek a figuratív 

nyelvhasználthoz szükséges funkciók, képességek működését vázolják fel. A szeriális 

modell (Grice, 1975) lépésről lépésre írja le a feldolgozás menetét, tehát feltételezi, hogy 

az alábbi folyamatok egymás után következnek: a szó szerinti jelentés aktiválása; a szó 

szerinti jelentés ütköztetése a kontextussal; az inkongruens jelentés elutasítása; végül 

pedig a metaforikus jelentés aktiválása. Ezzel szemben a fontossági sorrend hipotézis 

(graded salience, Giora és Fein, 1999) szerint a jelentés típusától függetlenül (metaforikus 

vagy szó szerinti) az a jelentés aktiválódik hamarabb, amelyik „erősebb” szemantikus 

kapcsolatokkal bír, vagyis amit a személy jobban ismer, gyakrabban használ. A globális 

feldolgozási modell (Global Elaboration Modell; Levorato és Cacciari,1995) pedig azt 

feltételezi, hogy az idiómák (és egyéb figuratív kifejezések) értelmezéséhez egy sor 

kognitív és nyelvi képességre van szükségünk, amelyek hosszú időn át fejlődnek. Ezen 

elmélet szerint az idiomatikus kifejezések értelmezése könnyebb, ha informatív 

kontextusba ágyazottak; továbbá fontos, hogy az értelmezéshez szükséges információkat 

egy egységes értelmezési keretbe rendezzük. Ehhez mindenképpen szükséges a 



mondatszintű olvasási képesség, a megfelelő jelentés kiválasztásának képessége a 

lehetséges jelentések közül, a kontextuálisan nem megfelelő jelentések gátlása, és az 

önellenőrzési képesség. Végül a párhuzamos modell (Glucksberg, 2008) szerint a szó 

szerinti és a metaforikus jelentés egyszerre aktiválódik. A „rendszer” tehát nem zárja ki a 

szó szerinti jelentést sem, azonban a feldolgozás során gátolja azt. 

 

„Szöget ütött a fejében”, avagy mi jellemzi az atipikusan fejlődő gyermekeket a 

figuratív nyelvhasználat szempontjából? 

 

Elenyésző azoknak a szakirodalmaknak a száma, amelyek konkrétan az enyhén értelmi 

fogyatékos gyerekeket vizsgálják a figuratív nyelvhasználat szempontjából. A legtöbb 

tanulmány vagy a tanulási zavart mutató (learning disabled children, továbbiakban „TZ”) 

gyermekekről ír, vagy pedig egy/több szindróma-specifikus értelmi fogyatékosságot (pl. 

Down-szindróma, Williams-szindróma stb.) mutat be ebből a szempontból, azonban 

ezekben az esetekben a vizsgált populáció legtöbbször a középsúlyos értelmi 

fogyatékosság kategóriájába esik.  

Gibbs és Colston (2012) tanulmányukban tipikusan fejlődő és tanulási zavart mutató 

gyermekek metafora-értéséről ír. Megfogalmazzák, hogy a hétköznapi metaforák és 

idiómák jelentését a mentális lexikonban tároljuk, ezért értelmezésükhöz szükségünk van 

a korábban létrehozott interpretációkra is. Ugyanakkor ezen értelmezések előhívása 

könnyebb, mint egy teljesen új és helyes értelmezés megalkotása. A hétköznapi metaforák 

és idiómák értelmezésében szignifikánsabban rosszabbul teljesítenek a TZ gyerekek, mint 

a tipikusan fejlődő (továbbiakban „TF”) gyerekek, mert a hétköznapi (vagyis jól ismert, 

gyakran hallott) figuratív kifejezések esetében a TF gyerekek a mentális lexikonban tárolt 

információkra támaszkodnak, annak segítségével tudják jobban és gyorsabban értelmezni 

ezeket a kifejezéseket, mint a TZ gyermekek. Az irodalmi (ritkán használt, kevésbé ismert) 

és vizuális (pl. humoros grafika stb.) metaforák értelmezésében nincs szignifikáns 

különbség a két csoport között. Ennek az az oka, hogy az irodalmi metaforák értelmezése 

korábban nem történt meg, ezért nincsenek a mentális lexikonban kódolva, vagyis 

interpretációjuk nem függ a korábban megszerzett tudástól. Így a TF gyerekeknek is 

(közel) ugyanannyi erőfeszítésükbe kerül az értelmezésük, mint a TZ gyerekeknek. 

Ebben az esetben a TF gyerekek nem tudnak profitálni gazdagabb szókincsükből, vagy 

korábbi szemantikus tudásukból (Gibbs & Colston, 2012). 

Mashal és Kasirer (2012) leír egy ún. „kép-fölény” hatást, amely szerint ha egy verbális 

felidézést kívánó feladathelyzetben verbális és képi információt is kap a vizsgált személy, 

akkor a képi információt könnyebben tudja értelmezni/felhasználni. Kutatásuk azt látszik 

bizonyítani, hogy ez inkább csak TZ populációkra igaz. A TF gyerekek esetében viszont 

a képi információ nem jelentett előnyt. Hasonló eredményekre jutott Shnitzer-Meriovich, 

Lifshitz-Vahab & Mashal (2017) is, akik egyrészt Down-szindrómás, másrészt pedig (nem 

Down-szindrómás, de) enyhe, illetve középsúlyos fokú értelmi fogyatékossággal élő 

személyekkel folytattak vizsgálatokat. A cikk szerzői azt feltételezték, hogy a vizsgálati 

csoportok jobban teljesítenek a képi metaforák értelmezése során. Ez a feltételezés 

azonban nem igazolódott, mert mindkét csoport szignifikánsan rosszabbul teljesített a 

vizuális információt tartalmazó feladatok során, mint a verbális metaforaértelmezésben. 



Ennek hátterében két okot feltételeznek. Egyrészt azt, hogy a kutatásban használt verbális 

metaforák jobban illeszkedtek a részt vevő személyek mentális korához; másrészt pedig 

azt, hogy a kép-fölény hatás az életkor előrehaladtával válik egyre erősebbé. 

Levorato, Nesi & Cacciari (2004) megfogalmazza, hogy a szövegértési képesség 

összefügg az idióma-értési képességgel, illetve előrejelzi a megértés minőségét. Ez azért 

lehetséges, mert a kontextus hatása rendkívül erős, ezt a jól olvasók eredményesen 

használják. Az olvasási nehézséggel küzdő személyek viszont nehezen zárják ki a szó 

szerinti jelentéseket, mert (1) nem tudják hasznosítani a kontextus adta előnyöket; (2) és 

nehezen kapcsolják össze az idióma valós jelentését a jelentést megfogalmazó mondattal. 

A szerzők leírják, hogy a szövegértési képességek javulása magával hozza az idiómák 

értelmezési képességének javulását.  

Ezek az eredmények arra engednek következtetni, hogy a neurotipikus, a tanulási 

zavart mutató és az értelmi fogyatékos személyek más-más kognitív forrásokra 

támaszkodnak az idiomatikus kifejezések értelmezésekor. 

 

„Kiugrasztjuk a nyulat a bokorból”, avagy milyen módszerek/eszközök állnak 

rendelkezésünkre a figuratív nyelvhasználat megismeréséhez? 

 

A metaforikus triád teszt (Kogan et al, 1980 idézi Bishara & Kaplan, 2016 és Shnitzer-

Meriovich & Lifshitz-Vahab & Mashal, 2017, p. 267.) egy húsz kép-párból álló sorozat, 

amelyben a képek között metaforikus kapcsolat áll fenn (pl. csukott szem és redőny). Ezt 

kell felismernie és saját szavaival megfogalmaznia a vizsgálatba bevont személynek. 

Hasonló feladattípus, amikor egy metaforához négy kép kapcsolódik, és ezek közül kell 

a valódi jelentéssel bírót kiválasztani (Huber-Okrainec & Dennis, 2003; Winner & Gardner 

1979 idézi Daarisma, 2002, p. 22.). 

A verbális metafora tesztben (Mashal & Kasirer, 2011) a vizsgálati személy tíz 

hétköznapi és tíz költői/újszerű metaforával találkozik. Mindegyik metaforához négy 

értelmezési lehetőség áll rendelkezésre: a valódi jelentés, egy szó szerinti disztraktor, egy 

független kifejezés, és negyedik válaszvariációként az „Ennek nincs értelme.” mondat 

olvasható. A résztvevőnek ezek közül kell választania. 

A verbális idióma teszt (Mashal & Kasirer, 2011) esetében az idiomatikus kifejezéshez 

ismét négy választípus kapcsolódik: a valódi jelentés, egy szó szerinti interpretáció, egy 

szó szerinti disztraktor és egy független jelentésű mondat. 

A metafora/idióma a történetben típusú feladathelyzetben a kutatásban részt vevő 

személy egy történetet olvas/hall, amelyben szerepel egy figuratív kifejezés. A történethez 

kapcsolódó kérdésre válaszolva kell megfogalmaznia, hogy mit is jelent valójában az adott 

figuratív kifejezés (Abrahamsen & Bruke-Williams, 2004; Power & Taylor & Nippold, 

2001). 

A fentiekben hivatkozott szakirodalmak alapján megállapítható, hogy jellegzetesen 

három feladattípussal vizsgálják az idiómák feldolgozását, amelyek a következők: 

feleletválasztós feladat, képek társítása az idiomatikus kifejezésekhez, és idiómák 

értelmezése rövid szöveg alapján. Ezek rávilágítanak arra, hogy a különböző típusú 

feladatok megoldásakor más kognitív háttérfunkciók működésére támaszkodunk.  

  



Módszer 

A kutatás céljai 

Kutatásunk alapvető célja, hogy pilóta mérés keretében (1) megvizsgáljuk az Idióma 

feladatsor reliabilitását, validitását és (2) segítségével képet kapjunk az enyhén értelmi 

fogyatékos gyermekek, fiatalok idióma-értelmezési képességéről. További kérdéseink, 

amelyekre a választ keressük a vizsgálat alapján, a következők: (1) van-e jellegzetes 

mintázat a három különböző rész-feladatsorban nyújtott teljesítményt illetően, (2) melyek 

a leggyakoribb hibatípusok, és (3) tapasztalunk-e teljesítménynövekedést az életkor 

előrehaladtával a teljes feladatsorra vonatkozóan? 

 

A kutatás résztvevői 

A teljes kutatásban több mint 250 fő vett részt, speciális és integrált iskolákból egyaránt. 

Jelen írásban az első, szisztematikus mintavételünk eredményeit mutatjuk be, amelyben 

86 fő 6. (n=30), 8. (n=34) és 10. (n=22) osztályos, integráltan tanuló, enyhén értelmi 

fogyatékos diák adatait elemeztük. Minden gyermek rendelkezett szakértői véleménnyel, 

amelyben diagnózisként az F70-es BNO kód szerepelt. Csak olyan tanulókat vontunk be 

a felmérésbe, akiknek semmilyen társuló sérülésük vagy nehézségük nem volt. A 

résztvevő gyermekek közül 69 fő integrált osztályban tanul, 17 fő pedig lokális integráció 

keretein belül van jelen az iskola életében (vagyis külön gyógypedagógiai osztályban az 

általános iskolán belül). A hatodik osztályosok átlagéletkora 14 év 2 hónap volt (SD=9,70; 

szélsőértékek: 12 év 6 hó-15 év); a nyolcadik osztályosoké 15 év 5 hónap (SD=10,68; 

szélsőértékek: 14 év 10 hó-17 év 5 hó); a tizedik osztályosoké pedig 18 év 6 hónap 

(SD=20, 54; szélsőértékek: 16 év 7 hó-22 év 8 hó).  

A nemek eloszlása 56%-44% volt, a fiúk javára. A minta a részt vevő tanulók lakhelyét, 

pontosabban a települések lélekszámát tekintve nem nevezhető arányosnak, hiszen az 

ötezer főnél kisebb lélekszámú településeken integráltan tanuló, enyhén értelmi 

fogyatékos gyermekek magas aránya 46,8 % volt jelen, a többi településtípus pedig 1,3 % 

(Budapest) és 16,9% közötti, változatos arányokat mutatott.  Ez valószínűleg azzal 

magyarázható, hogy az ötezer főnél kisebb lélekszámú falvakban, vagy azok közelében 

nincsenek speciális intézmények. A kutatásban közreműködő pedagógusok megítélése 

szerint a vizsgálatban szereplő gyermekek anyagi helyzete nagyrészt átlagosnak (41,6%) 

vagy rossznak nevezhető (41,6%). Vizsgálatunkban legnagyobb arányban két-, illetve 

háromgyermekes családok gyerekei (20% és 21%) vettek részt. 

 

A kutatásban használt eszköz 

Az Idióma feladatsor kialakítása során figyelembe vettük a korábban említett forrásokat 

(lásd a „Kiugrasztjuk a nyulat a bokorból” [...] című bekezdés), azonban konkrét 

kiindulópontként Schnell (2005) tanulmánya szolgált a feleletválasztós (továbbiakban: 

FV) és a történet értelmezését igénylő feladatot (továbbiakban: T) illetően. A képes 

feladat (továbbiakban K) összeállításánál a Verseghi & Zelei-féle (1990) idióma vizsgálatot 

vettük alapul (idézi Pollák, 2015, p. 230.) Az idiómák kiválasztása során figyelembe vettük 

azok gyakoriságát, illetve áttekintettük az enyhén értelmi fogyatékos diákok számára 

íródott tankönyveket, hiszen a célunk az volt, hogy számukra ismerős szólások kerüljenek 



a feladatok közé. Sajátos nevelési igényű gyermekekről, fiatalokról lévén szó, hozzájuk 

közelebb álló illusztrációk kerültek bele a képes feladatsorba. Papír-ceruza alapú 

kérdéssorunkba rész-feladatsoronként 10-10-10 item került be, mert így még nem túl 

megterhelő a kitöltés a résztvevők számára, azonban az egyes rész-feladatsorok 

itemszámai is elegendőek a szükséges elemzések elvégzéséhez. A feladattípusokra az 

alábbiakban láthatók példák (1., 2. és 3. ábra): 

 

1. ábra: Az Idióma-teszt feleletválasztós kérdéstípusa 

 

 

2. ábra: Az Idióma-teszt képes feladattípusa 

  



3. ábra: Az Idióma-teszt történetbe ágyazott idióma feladattípusa 

 

A feleletválasztós kérdéstípus esetében a válaszlehetőségek között megtalálható az 

idióma valódi jelentése, egy szó szerinti értelmezést tükröző disztraktor és egy, a 

jelentéstől független válasz. Ez a három elem a képes feladatban is felfedezhető, azonban 

ott egy kulcsszóhoz kapcsolódó válaszlehetőség is látható. A történet értelmezésekor a 

tanuló a szöveg elolvasása után válaszol az idióma jelentését firtató kérdésre. A válasz 

egyetlen szóval megadható. A feleletválasztós és a képes rész-feladatsor esetében is 

ismeret szintjén megvalósuló gondolkodási folyamatról beszélhetünk (Bloom, 1956), a 

feladatmegoldáshoz felismerésre van szükség. A különbség két dimenzióban ragadható 

meg. Egyrészt különbözik a feladatok kontextusa (szöveges és képi), másrészt pedig a 

válaszadás módja (megadott válaszlehetőségekből kell választani, vagy aktívan létre kell 

hozni a választ). 

 

Eredmények 

A kutatás eredményei  

A mérőeszköz validitását faktoranalízissel ellenőriztük (KMO=0.83). A változórendszer 

hat, egynél nagyobb sajátértékű faktorba rendeződött. A K  és a T  rész-feladatsor esetében 

a faktorstruktúra alátámasztotta az itemek összerendeződését, így két faktor 

megfeleltethető ennek a két rész-feladatsornak. Az FV rész-feladatsor itemei azonban öt 

faktorba szerveződtek.  

A mérőeszköz reliabilitása a teljes feladatsor és két rész-feladatsor esetében kiváló 

(teljes teszt: Cronbach alfa=0,92; szubteszt-K: Cronbach alfa=0,98, szubteszt-T: Cronbach 

alfa=0,95). Mind a reliabilitásvizsgálat, mind pedig a validitásvizsgálat ellentmondásai 

indokolták azonban az FV rész-feladatsorból néhány item elhagyását. Az eredeti 10 item 

helyett a 7 itemet tartalmazó rész-feladatsor reliabilitása így elfogadható (Cronbach 

alfa=0,76) lett.  

Megállapítható továbbá, hogy az FV és K (r=0,53), illetve K és T (r=0,4) rész-

feladatsorok között közepes erősségű korreláció áll fenn, FV  és T  rész-feladatsorok 



között pedig (r=0,34) biztos, de gyenge kapcsolat figyelhető meg. Ez az eredmény 

megerősít minket abban, hogy a szubtesztek jól használhatóak együtt, mint ugyanazon 

mérés részei, azonban van alapunk azt feltételezni, hogy  különböző típusú feldolgozási 

folyamatokat mérnek. 

A három szubteszten nyújtott teljesítmény alapján a legnehezebbnek a rövid szöveg 

alapján történő értelmezés bizonyult (41,6%), ezt követte a kép társítását igénylő feladat 

(52,3%); a tanulók számára a legkönnyebben megoldható a feleletválasztós feladattípus 

volt (59,6%).  

A disztraktorelemzés alapján az FV rész-feladatsorban leggyakoribb hibatípus a szó 

szerinti/konkrét disztraktor megjelölése volt (szélsőértékek: 16,3% és 45,3%). A K rész-

feladatsorban szintén a szó szerinti jelentést tükröző válaszlehetőség (kép) megjelölése 

volt a fő hibatípus (szélsőértékek: 7% és 67,4%), emellett gyakori volt az is, hogy a tanulók 

több választ is bejelöltek (szélsőértékek: 11,6% és 16,3%). A szöveg alapján történő 

értelmezés esetében a szöveg részeinek, vagy magának az idiómának a megismétlése volt 

a legtöbbször előforduló helytelen válasz (szélsőértékek: 4,7% és 20,9%), azonban ennél 

még gyakoribb volt a válasz kihagyása (szélsőértékek: 26,7% és 45,3%).  

Az évfolyamok eredményeit tekintve kismértékű teljesítménynövekedés figyelhető 

meg 10. osztályra (lásd 1. táblázat). A feleletválasztós és a képes rész-feladatsor esetében 

6. és 8. osztály, valamint 6. és 10. osztály között szignifikáns a különbség az elért 

teljesítményt illetően. Ugyanezt támasztja alá a hatásnagyság-vizsgálat is (lásd 2. táblázat), 

hiszen a 6. és a 10. osztályos tanulók FV és K rész-feladatsorokban elért eredményei 

alapján a hatásnagyság jelentős mértékű (d≥0,8, amely esetünkben 1,07 és 1,27). 

 

Rész-

feladatsor 

6. évfolyam 8. évfolyam 10. 

évfolyam 

Levene p F p 

FV 44,3 (26,4) 63,9 (32,3) 74,0 (28,8) 1,76 0,18 7,06 0,01 

K 35,7 (27,6) 56,5 (31,1) 68,6 (23,7) 1,82 0,17 9,29 0,001 

T 40,3 (37,9) 41,8 (33,6) 43,0 (30,7) 1,02 0,37 0,50 0,95 

1. táblázat. A rész-feladatsorokban nyújtott teljesítmény osztályfokonként (%p), ANOVA 

 

Rész-

feladatsor 
6. és 8. évfolyam 6. és 10. évfolyam 8. és 10. évfolyam 

FV 0,60 1,07 0,30 

K 0,70 1,27 0,43 

T 0,04 0,07 0,03 

2. táblázat. Hatásnagyságok Cohen-féle d értékei az évfolyamok és a rész-feladatsorok 

tükrében 

  



Megbeszélés 

 

A faktoranalízis során az első faktorba került a (1) Földbe gyökerezik a lába, az (2) Ég a keze 

alatt a munka, a (4) Lóg az eső lába és a (9) Borsódzik a háta tőle idióma, amely faktorba a 

(2) item szerveződött be a legalacsonyabb faktorsúllyal. Ezek olyan elemek, amelyek esetében 

magas volt a helyes válaszok aránya. A második faktorba sorolható a (3) Megette a kenyere 

javát, a (7) Fél fogára sem elég és a (10) Nagy lábon él idióma. A (3) és (10) esetében magas 

volt a hibák száma, a (7)-es itemre azonban ez nem igaz. A harmadik faktorhoz tartozik a (6) 

Megette a kenyere javát és a (8) Egyik kutya, másik eb idióma. Az előbbi bizonyult a 

legnehezebben értelmezhető itemnek. Végül pedig külön faktorként szerepel a (5) Vaj van a 

füle mögött idióma. Az elemzés ezen pontján nem találtunk egyértelmű rendező elvet, az okok 

feltárásához az adatok további vizsgálatára volt szükség. 

A validitás és a reliabilitás vizsgálat során kihagyott FV itemek a következők voltak: Ég 

a keze alatt munka, Megette a kenyere javát, Egyik kutya, másik eb. Az adatfeldolgozás 

során megállapításra került, hogy az Ég a keze alatt a munka idióma esetében született a 

legmagasabb arányban jó válasz (a válaszadók 78%-a jelölte helyesen a valódi jelentést), 

így ez az idióma nevezhető a legkönnyebben értelmezhetőnek az FV rész-feladatsor 

elemei közül. A Megette a kenyere javát idióma volt a legnehezebb, hiszen a tanulóknak 

csak a 38%-a tudta a helyes választ. Az Egyik kutya, másik eb idióma pedig nagy 

valószínűséggel azért „lógott ki a sorból”, mert a válasz-arányok nagymértékben eltértek 

a többi item esetében megjelenő struktúrától. Ebben az esetben volt a legmagasabb a 

jelentéstől független válasz megjelölésének aránya (23%). Ennek hátterében valószínűleg 

az eltérő nyelvtani szerkezet állhat: ez az egyetlen olyan idióma az FV rész-feladatsorban, 

amelyben a névszói állítmány nincs jelölve. Ha fenti elemek kihagyásával megismételjük 

a faktoranalízist, akkor a fennmaradó itemek egyetlen faktorba szerveződnek, tehát 

megfogalmazhatjuk, hogy ezek az elemek a továbbiakban is jól használhatók. 

 

A vizsgálat korlátai és a továbblépési lehetőségek 
 

Kutatásunk elemszáma nem elegendő ahhoz, hogy általános érvényű következtetéseket 

vonjunk le az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek idiómaértésére vonatkozóan, 

azonban a mérőeszköz mutatói bíztatóak, és további vizsgálatokra sarkallnak bennünket.  

Nagymintás vizsgálatunkban a feladatsorok postai úton kerültek kiküldésre és a három 

szubtesztet egy ülésben (esetleg kis szünettel) oldották meg a tanulók, ezért szerepelnek 

a három alkérdés-sorban különböző idiómák. Érdekes kérdés lehet azonban, hogy ha 

több különböző időpontban, ugyanazokkal az idiómákkal, de más-más formában 

találkozna a vizsgált személy, akkor milyen eredménnyel zárulna a kutatás. 

Ahogy az elemzésből is kitűnt, az FV rész-feladatsor átdolgozása feltétlenül szükséges, 

hogy érvényes adatokat kapjunk ebben a szubtesztben is. Ennek érdekében elvégezzük 

az elemzést a teljes mintára vonatkozóan, amelyből a többi között arra is fény derülhet, 

hogy van-e jelentős különbség az eltérő tantervű általános iskolában és az integráltan 

tanuló gyermekek teljesítménye között. 

Tervezzük továbbá a teszt online változatának elkészítését, hiszen annak segítségével 

azonnal kiszűrhetnénk a több válasz megadásából, illetve a válasz hiányából fakadó hibákat. 



Mindenképpen fontos és érdekes lenne vizsgálni a figuratív nyelvhasználatot az azt 

befolyásoló kognitív képességek tükrében, úgy mint szövegértés, tudatelméleti képesség 

és végrehajtó funkciók. 

 

 

Következtetések 

 

Eddigi eredményeink alapján megfogalmazhatjuk, hogy az általunk kidolgozott 

mérőeszköz megfelel az alapvető mérési követelményeknek és alkalmas enyhén értelmi 

fogyatékos tanulók idiómaértésének vizsgálatára. Kiderült számunkra, hogy mely itemek 

nem illeszkednek a faktorstruktúrába, így ezeket a továbbiakban nem használjuk fel. 

Kirajzolódott egy jellegzetes teljesítmény-mintázat a rész-feladatsorokra vonatkozóan, és 

szembesültünk a leggyakoribb hibákkal. Megállapítottuk továbbá, hogy kismértékű 

teljesítménynövekedés tapasztalható a feladatokban nyújtott eredményt illetően az 

életkor előre haladtával. Ezek az ismeretek további kutatásra sarkallnak bennünket. A 

jövőben az eredmények részletes elemzése alapján rámutathatunk majd a vizsgált 

populáció specifikus nehézségeire, ezáltal segítséget nyújthatunk a fejlesztés 

tervezésében is. 
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A szakirányú továbbképzés célja olyan pszichiátriai, gyógypedagógiai, pszichológiai, 

pszichoterápiás és zenei szakismeretekkel rendelkező zeneterapeuták képzése, akik ezen 
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ség/sérültség/betegség mint állapot felderítése, kompenzálása, korrekciója, valamint az érintett 

személy nevelése, rehabilitációja vagy komplex gyógyítása valósul meg.  

Szükséges előképzettség: legalább BA szintű óvodapedagógus, tanító, tanár, zenetanár, 

zeneművész, gyógypedagógus, szociális munkás, pszichológus, orvos vagy egyéb egészségügyi 

végzettség. A jelentkezés további feltétele a minél magasabb zenei előképzettség (minimum VI. 

zeneiskolai osztály, illetve annak megfelelő szintű zenei tudás és gyakorlat), valamint az ELTE 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar által indított 120 órás saját élményű Személyiségfejlesztés 

zeneterápiával akkreditált pedagógus továbbképzés elvégzése. 

A képzés önköltsége: 160.000 Ft/félév Jelentkezési határidő: 2018. július 10. 

További információ: https://goo.gl/driwP2 
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