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ABSZTRAKT 

Háttér és célok: Tanulmányunkban tanulásban akadályozott (ezen belül enyhén értelmi fogyatékos) tanulók munkamemória-

kapacitásának vizsgálatát mutatjuk be. Korábban mind a tipikus, mind az atipikus fejlődés tekintetében több csoport esetében 

vizsgálták már a munkamemória kapacitását, de kifejezetten erre a populációra vonatkoztatott magyar kutatás még nem 

ismert. Arra kerestük a választ, hogy a magyar nyelvre adaptált, széles körben alkalmazott, munkamemóriát mérő eljárások 

közül melyek alkalmasak a tanulásban akadályozott (ezen belül enyhén értelmi fogyatékos) tanulók munkamemóriájának 

mérésére. 

Módszer: Vizsgálatunkban a Hallási Mondatterjedelem Tesztet (Janacsek et al, 2009), a Fordított Számterjedelem Tesztet, 

a Számterjedelem és az Álszóismétlési Tesztet (Racsmány et al, 2005) alkalmaztuk. 

Eredmények: Az általunk vizsgált tanulók munkamemória-kapacitása minden felvett teszten szignifikánsan eltér 

egymástól évfolyamonként. Ez előre feltételezhető eredmény volt, de a kutatás során több, a célzott populáció 

munkamemóriájának sajátosságaira vonatkozó adatot nyertünk. 

Következtetések: Kutatásunkban a korábbi, külföldi kutatásokkal összevethető eredményeket is kaptunk, amelyek 

fontos szempontokkal gazdagíthatják a későbbi fejlesztési irányok kialakítását. 

Kulcsszavak: tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos, verbális munkamemória, korlátozott kapacitás 

  
 

HÁTTÉR ÉS CÉLOK 

 

A tanulási akadályokkal küzdő tanulók verbális teljesítését fékező tényezők egyike a 

munkamemória korlátozottsága. A következmények megjelennek a nyelvelsajátítás 

minden összetevőjében, a beszédértésben és a beszédprodukcióban, azaz a receptív és 

az expresszív szinteken, de a figyelem és a problémamegoldás területein is. Feltételez-

zük, hogy az elmaradás egyik lehetséges oka a beszédben szereplő fogalmak 

sorozatának együttes tárolási és feldolgozási deficitje a munkamemóriában mindaddig, 

amíg a válaszreakció létre nem jön. Az információk átmeneti tárolásáért, azokkal való 
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manipulálásáért felelős munkamemória-modell képezi alapját kutatásunknak 

(Racsmány, Lukács, Németh & Pléh, 2005; Janacsek, Tánczos, Mészáros & Németh, 

2009; Mohai & Szabó, 2014; Tánczos & Németh, 2010; Tánczos, 2012, 2014; Tánczos, 

Janacsek és Németh, 2014). Az általunk vizsgált népesség elnevezésére eltérő fogalmat 

használ a korszerű gyógypedagógia, a gyógypedagógiai pszichológia és a magyar-

országi dokumentumok, jogszabályok. A gyógypedagógiai nézőpontból értelmezett 

’tanulási akadályozottság’ fogalom nem jelenik meg teljeskörűen ez utóbbiakban 

(Mesterházi, 1998). Továbbra is a korszerűtlennek tekinthető ’enyhe értelmi 

fogyatékosság’ szóhasználat jellemzi azokat. Pszichológiai nézőpontból az 

’intellektuális képességzavar’ fogalom használata korszerű, azon belül a súlyosság 

mértéke is megkülönböztethető (Lányiné, 2017). Tanulmányunkban az egyértelműség 

miatt az általunk korszerűnek tartott ’tanulási akadályozottság’ fogalom mellé zárójelbe 

tesszük a kutatásunkban vizsgált szűkebb populációra vonatkozó ’enyhe értelmi 

fogyatékosság’ kifejezést is. Ugyanerre a népességre vonatkozó, pszichológiai 

nézőpontú források esetén megtartjuk a szerző szóhasználatát. Így biztosítjuk az 

összehasonlíthatóságot és az egyértelműséget. 

Feltételeztük, hogy kutatásunk eredményei nyomán a tanulásban akadályozott 

(ezen belül enyhén értelmi fogyatékos) tanulók munkamemóriájának sajátosságairól 

részletesebb képet kaphatunk, és a kapott adatok alapján javaslatot tehetünk a fejlesztés 

tervezésére. Vizsgálatunkban a Hallási Mondatterjedelem Tesztet (Janacsek et al, 2009), 

a Fordított Számterjedelem Tesztet, a Számterjedelem és az Álszóismétlési Tesztet 

(Racsmány et al, 2005) alkalmaztuk. Kutatásunkban 220 tanulásban akadályozott tanuló 

(átlagéletkor 11,68 év) vett részt, akik szegregált intézményben tanulnak, az 1. (56 fő), 

a 3. (51 fő), az 5. (56 fő) és a 7. (57 fő) évfolyamokban. 

Kutatásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy a magyar nyelvre adaptált, széles 

körben alkalmazott, munkamemóriát mérő eljárások hogyan alkalmazhatók tanulásban 

akadályozott (azon belül enyhén értelmi fogyatékos) gyermekek esetében. 

 

 

Alapvető kontextus és fogalmak 

 

Minden tevékenységünk információsorok, cselekvéssorok átmeneti tárolását és 

feldolgozását igényli. Kezdve egy hétköznapi tevékenységgel (például a fogmosás 

sorrendje), vagy folytatva a tanulói magatartás valamilyen formájával (például a tanári 

instrukciósorozat megjegyzése és követése), sok olyan feladattal találkozunk, amikor 

információkat egyszerre kell rövidebb ideig tárolni és feldolgozni. A feldolgozás 

korrektív is lehet, ha például a kapott információkat ki kell egészíteni, vagy az oda nem 

illő információk szelektálására van szükség (Tánczos, 2014). 

Elkülöníthetjük a verbális/fonológiai memóriát – ahol a beszédszerű információk 

rövid idejű tárolása történik – a verbális munkamemóriától, ahol pedig az információk 

tárolása mellett a velük való műveletvégzés is megjelenik. A verbális munkamemória 

aktív információfeldolgozó egység, amely nem csak az információk rövid idejű tárolását 

végzi, hanem segítségével műveleteket is tudunk végezni (Tánczos & Németh, 2010; 



Mohai & Szabó, 2014). A tárolási időben értelmezünk, kiegészítéseket, korrigálást és 

frissítéseket végzünk. További felosztást alkalmazhatunk a munkamemóriára az 

információk bonyolultsága alapján. Az egyszerű műveleteket tartalmazó, ezért csak 

átmeneti tárolást igénylő feladatok a munkamemória, míg a tárolt információkkal 

kapcsolatos, bonyolultabb műveletvégzést igénylő feladatok a komplex 

munkamemória megnevezés alá sorolhatók (Mohai & Szabó, 2014). Tanulmányunkban 

az információk egyszerűbb volta miatt a munkamemória, illetve a mérés és a fejlesztés 

fókusza alapján a verbális munkamemória kifejezést használjuk. 

A munkamemória a megértést, tanulást igénylő feladatokban az információk 

átmeneti tárolásáért és azokkal való manipulálásáért felelős. Amíg időlegesen tárolja az 

információt, aközben interakcióba lép a feldolgozáshoz, megértéshez szükséges más 

információforrásokkal, de korlátozott kapacitású. Az emlékezeti kapacitás azt jelenti, 

hogy mennyi elemet tudunk sikeresen frissíteni, mielőtt az elhalványulás vagy a kitörlés 

bekövetkezik (Baddeley & Hitch, 1974; Baddeley, 2000). 

 

 

 

 

1. ábra. A Baddeley-féle munkamemória-modell (Baddeley, 2000, idézi Tánczos, 2014, p. 10.) 

 

 

A verbális, beszédszerű információk átmeneti tárolására szolgáló alrendszert 

fonológiai huroknak nevezik, míg a vizuális elemek tárolására, manipulálására szolgáló 

komponens neve téri-vizuális vázlattömb. A fonológiai hurok további két elemből áll: a 

fonológiai tárból és az artikulációs kontrollfolyamatból. A fonológiai tár az információk 

rövid idejű, 1,5-2 másodpercig történő megtartásáért felelős, az artikulációs 

kontrollfolyamat pedig az emléknyom frissen tartása érdekében a folyamatos 



szubvokális ismételgetést belső beszéddel oldja meg (Gathercole & Pickering, 1999; 

Janacsek et al, 2009). Az ismételgetés, frissítés gyorsaságától függően több elem 

hosszabb ideig marad meg, vagyis az emlékezeti terjedelem megnő (Baddeley, 

Thomson & Buchanan, 1975; Janacsek et al, 2009; Tánczos, 2014). Az írott információ 

fonológiai kóddá alakítását is képesek elvégezni az artikulációs kontrollfolyamatok, így 

ezek beépülhetnek a fonológiai tárba. Továbbá az artikulációs kontrollfolyamatoknak 

köszönhetően a vizuális információk is beépülhetnek a fonológiai hurokba, ha például 

egy írott szöveget felolvasunk, ismételgetünk, vagy egy téri helyzetet verbálisan is 

megjelenítünk (Baddeley, 2000, idézi Janacsek et al, 2009). 

A munkamemória másik alrendszere a téri és a vizuális információk feldolgozásáért 

felelős. Egy információt átmenetileg tárolhatunk közvetlenül a vizuális percepció útján, 

de bekerülhet közvetett úton is, képzeleti képek alkotásával. Ha téri információt is 

tartalmaz egy mondat (például: menj egyenesen, majd a jelzőlámpánál jobbra fordulj 

el), akkor a képzelet segítségével jelenítjük meg a vizuális észlelést igénylő tartalmat. 

Ha az információban nincs téri elem (például: hibátlanul mondtad el a verset) akkor 

elég a verbális kódok aktivizálása. 

A központi végrehajtó egy koordináló rendszer, amely ellenőrzi és irányítja az 

említett két alrendszer működését, az erőforrások elosztását. Összehangolja a 

különböző műveleteket és az információk manipulálását, valamint kapcsolatot teremt a 

hosszú távú memóriával. A modell további eleme az epizodikus puffer (Baddeley, 2000, 

idézi Janacsek et al, 2009), ami multimodális kódban ideiglenesen tárolja és összeköti 

az alrendszerekben és a hosszú távú memóriában tárolt információkat (Janacsek et al, 

2009; Tánczos & Németh, 2010; Tánczos, 2014). 

A verbális munkamemória esetében Baddeley (2000) modellje alapján a fonológiai 

hurok és a központi végrehajtó együttesen működik (Gathercole & Pickering, 1999; 

Tánczos & Németh, 2010; Tánczos 2014). 

A verbális munkamemória az információk elemeinek, azok számának és lépéseinek 

pontos reprodukálására alkalmas. Egy tömb meghatározott sorú elemei hívhatók így 

elő, és válnak felhasználhatóvá a tanulás során. Az egyik elem előhívja a soron 

következő tagot, és így az egész sor aktivizálódik (Cowan, 1994). 

 

 

A munkamemória fejlődése 

 

A központi végrehajtó és a téri-vizuális tár közötti kapcsolat a 4-6 éves korban a 

legintenzívebb (Alloway et al, 2006, idézi Tánczos, 2014). A gyermekek ebben az 

életkorban inkább a látottak alapján, mint verbális módon rögzítenek. A szókincs 

fejlődése következtében a fonológiai tár működése előtérbe kerül, és a kapacitása is 

megnő. A megtartás és a feldolgozás attól függ, hogy mennyi elemet tudunk megtartani 

és feldolgozni, mielőtt az elhalványulás vagy a kitörlődés bekövetkezik. Ez a növekedés 

10-12 éves kor körül lezárul (Gathercole & Pickering, 1999; Németh, 2006), a fonológiai 

tár befogadási terjedelme állandósul, és működik a frissítési funkció, azaz a szubvokális 

(belső) ismételgetés. Az iskolai alkalmasság egyik jele, hogy hirtelen és gyorsan 



emelkedik az ismétlési ráta. Ettől a rövid távú tárolási kapacitás mennyisége és 

minősége javul, mert a szubvokális ismétlés következtében csökken a 

nyomelhalványulási mechanizmus (Németh, 2006). A memória fejlődésének másik 

következménye az előhívás sebességének növekedése. 

A beérkező ingerek megtartása, feldolgozása, ha kell kiegészítése, korrigálása az 

életkorral párhíuzamosan, de eltérő intenzitással fejlődik tovább (Németh, 2006). 19 

éves kor körül éri el a fejlődés csúcspontját, innentől kezdve lelassul, de pl. a téri-

vizuális munkamemória kapacitás növekedése még a korai felnőttkor végén is 

megfigyelhető (Tánczos, 2014). A verbális munkamemória fejlődésére az iskolai tanulás 

jó hatással van. Az információk megtartása és feldolgozása könnyebb és gyorsabb lesz, 

a verbális teljesítés javul (Gathercole & Pickering, 1999). A minőségi fejlődéssel 

párhuzamosan a terjedelem is nő, és a sorrendek előhívása is pontosabb lesz. Az 

információfeldolgozás gyorsasága, a figyelmi idő megnövekedése mind előnyként 

jelentkezik a feladatvégzésben, az instrukciókövetésben és a tanári magyarázat értő 

követésében (Mccormack et al, 2000, idézi Tánczos, 2004). 

A feldolgozásban és a tárolásban jelentkező egyéni sajátosságok serdülőkorban 

állandó jellemzővé válnak. A megtartási idő mellett a tárolási kapacitás is eltérő lesz 

(Racsmány, 2004). A verbális és a téri-vizuális információk, emlékek tárolásában és 

frissítésében is jelentős egyéni különbségek állapíthatók meg (Csépe, Győri & Ragó, 

2007). Táncos (2014) összegzésül jelzi, hogy a komplex munkamemória teszteken a 

feladatok összetettsége és bonyolultsága miatt hamarabb és nagyobb mértékű 

teljesítménycsökkenés jelentkezik, mint az egyszerűbb műveletvégzést igénylő verbális 

munkamemória feladatai eseteiben.   

 

 

A munkamemória szerepe az iskolai teljesítményben 

 

A munkamemória-kapacitás tára és az intelligencia összefüggésben áll egymással. 

Kovács, Faragó, Kövi, Rózsa & Dávid (2016) tanulmánya olyan kutatások eredményeit 

összegezi, amelyek a munkamemória és az intelligencia korrelációját bizonyítják. Az 

intelligencia összetevői közül a legszorosabb kapcsolatot a munkamemória és a 

figyelmi kontroll képessége között találták. De az intelligencia többi aspektusával (pl. 

nyelvi megértés, döntéshozatal) is erős együtt járást igazoltak. „Továbbá latens változó 

elemzést használó vizsgálatok is rámutattak, hogy a munkamemóriának elsősorban a 

figyelmi folyamatokért felelős végrehajtó komponense felelős az intelligenciával való 

korrelációért, ami megmagyarázza, hogy a munkamemória miért korrelál jobban az 

intelligenciával, mint a rövid távú emlékezet” (Kovács et al, 2016, p. 78.). 

Egyenes következménye, hogy a tanulásra is nagy hatással van. Meghatározó 

szerepet tölt be a gyermekek iskolai és iskolán kívüli tudásának megtartásában, a 

készségek és a képességek elsajátításában. Változó intenzitással, de minden tanulási 

folyamatban kimutatható a közreműködése. 

Számos vizsgálat eredményei bizonyítják a munkamemória kapacitásának 

korrelációját az iskolai teljesítmény sikerességében, mert „működése az iskolai 



teljesítmények széles skálájához kapcsolódik” (Mohai & Szabó, 2014, p. 226.). 

Testnevelés órán például a mozgássorozatok kivitelezésében és értelmezésében, 

rajzfoglalkozásokon az ábrázolás sorrendjének elsajátításában és megvalósításában, 

énekórán a tanult dal kottasorának rögzítésében, felidézésében, vagy a számolási 

műveletekben a sorozatok megjegyzésében, vagy akár a műveletekhez kiválasztott 

mennyiségi adatok szelekciójában szereplő kognitív művelet. A munkamemória 

különböző komponensei különbözően segítik az iskolai tanulást. Tánczos (2014) 

számos kísérlet eredményeivel igazolta az egyes összetevők jelentőségét a különböző 

kognitív funkciókban, illetve tantárgyakban. A rövid idejű megtartás, illetve ezzel 

párhuzamosan az információfeldolgozás a matematika vagy az olvasás sikerességének 

feltétele. A fonológiai hurok funkciója alapvető az anyanyelv és az idegen nyelvek 

elsajátításában és a nyelvi szerkezetek megértésében is jelentős értékű. Javítja az olvasás 

tanulásának folyamatát, amely visszahat az emlékezeti terjedelem bővülésére, és a két 

folyamat egymást segítő működésének eredménye lesz az olvasás képességének 

fejlődése. A matematikai és az aritmetikai képességek tekintetében is bizonyítani lehet 

a munkamemória meghatározó szerepét. A Németh (2006) által ismertetett kísérletek a 

számoláshoz kapcsolható műveletek fejlődését igazolják a gyermekek és a felnőttek 

matematikai gondolkodásában. De a két kiemelt képességen túl valamennyi tanulási 

folyamatban bizonyított már a korreláció a munkamemória kapacitása, és a tanultak 

megértése és alkalmazása között. Németh (2006) példái a gyengén működő 

munkamemória következményeire a tanulásban akadályozott (ezen belül enyhén 

értelmi fogyatékos) tanulók mentális jellemzőire is érvényesek. A megtartás és 

feldolgozás hiányossága miatt nem értik az utasításokat, elfelejtik az instrukciókat, nem 

képesek a részeredmények fejben tartására stb. A korlátozott kapacitású 

munkamemória tanulási nehézségeket okoz. Következményei megjelennek a 

nyelvelsajátítás minden összetevőjében, a beszédértés és a beszédprodukció, azaz a 

receptív és az expresszív funkciókban, de a figyelem és a problémamegoldás területein 

is (Csányi, 1990). 

Ha a verbális munkamemória kapacitása korlátozott, a felfogott mennyiség kevés 

lesz, kimaradnak információelemek, így a tartalom megértése hiányos vagy elégtelen 

lesz. Adott mennyiségi egységet megszámolnak, de a számlálás végére már nem tudják 

megjegyezni a számjegyet, és egy sorozatalkotás megtartása is problémát jelent 

számukra. A sorrendi észlelés és megtartás nehézsége a beszédértés és beszéd-

produkció műveleteiben látványosan jelentkezik. Beszédértési nehézségekkel küzdő 

tanulók nem tudnak követni többtagú instrukciókat, csak az elejét, vagy a végét, esetleg 

egy-egy elemét jegyzik meg. A megértéshez többszörös megerősítés, vagy egyszerűsítés 

szükséges (Gósy, 2005; Schenk, 2012). Nem követik a mesék tartalmát, nehezen 

tanulnak verseket. A képesség elmaradásával küzdő tanulók olvasás, írás esetében is 

elkövetik ugyanezen hibákat: betűket, számokat, szótagot, szót hagynak ki, vagy 

többszöröznek meg. Nem érzik a szótaghatárokat, a szótagolás is nagy nehézséget jelent 

nekik (Meixner, 1995; Csépe, 2013) A hibatípusokból következtetni lehet arra, hogy 

melyik összetevő működik helytelenül. A kapacitás hibatípusait már bemutattuk. 

Viszont, ha a sorrend rögzítése hibás, akkor felcserélik a sorozatok tagjait: a hét napjait, 



a hónapokat, az olvasott szó betű- vagy szótagrendjét, az olvasott szöveg tartalmi 

részeit, a szöveges matematikai feladat műveleti sorát, a verbálisan bemutatott 

mozgássorok egymásutániságát és így tovább. Verstanulásnál nem tudják megjegyezni 

a szavak és szósorok sorrendjét. A szorzótábla memorizálása leküzdhetetlen nehézség 

elé állítja őket (Mesterházi, 1999; Dehaene, 2003; Krajcsi, 2010; Farkasné Gönczi, 2012). 

Feladattól függően a mennyiséget és a sorrendet szimultán kell észlelni és 

megtartani, azaz mind a két kognitív folyamatra egyszerre van szükség. Ilyen 

feladathelyzet például az olvasásértés: az észlelés és a megtartás egyidejűségét igényli, 

mert a tanuló a betűt/szósort észleli, és az értelmezés mechanizmusa alatt a 

munkamemóriában meg is őrzi (Daneman & Merikle, 1996). Illesztett kontrollcsoporttal 

történt összehasonlítás eredményei alapján pl. a megkésett beszédfejlődésű és az SLI-

ban (specifikus nyelvi zavarban) érintett gyermekek a mennyiség megtartásában 

elmaradást mutattak (Montgomery & Evans, 2009, idézi Tánczos, 2014). Levonható az a 

következtetés, hogy esetükben a munkamemória kapacitási tréningje legalább olyan 

lényeges, mint a szemantikai (a beszéd tartalma) és a szintaktikai (a beszéd grammatikai 

szerkezete) típusú fejlesztés.  

 

 

A verbális munkamemória és a beszédfejlődés kapcsolata 

 

Tanulmányunkban az enyhén értelmi fogyatékos tanulók beszédfejlesztési lehetőségét 

a verbális munkamemória oldaláról közelítjük meg, azaz a beszédértésre, a verbális 

reakcióra, az olvasott és írott szövegek megértésére és reprodukálására helyezzük a 

hangsúlyt. Valamennyi nyelvi működésben részt vesz a verbális munkamemória 

(Németh, 2006), amitől függ a szókincs bősége, a beszélt, írott vagy olvasott szöveg 

értése, a helyesírás, de még a jegyzetelés és vázlatkészítés is (Tánczos, 2014; Mohai & 

Szabó, 2014). Németh Dezső (2006) kétnyelvű (magyar és román), illetve a második 

nyelvet később tanuló gyermekek fonológiai hurok kapacitását mérte. Kiemelte a 

fonológiai hurok jelentőségét a nyelvelsajátításban és a második nyelv tanulásában. 

Szoros korrelációt igazol a szókincs növekedése és a fonológiai hurok kapacitása 

között. Az Álszóismétlési Teszt longitudinális módú alkalmazásának elemzésével 

bizonyossá vált, hogy a fonológiai hurok „korábbi életkorban megfigyelt kapacitásbeli 

különbségei jól bejósolják a későbbi szókincsnövekedést” (Németh, 2006, p. 26.). 

Logikus következmény a munkamemória funkciójának fontossága a szóbeli vagy az 

írásbeli nyelvi megértésben. Németh (2006) a nyelvi megértést vizsgáló tesztek 

eredményei alapján bizonyítja, hogy az átlagos fejlődésű gyermekeknél a nyelvi 

megértés pontossága a hatodik osztályig gyorsan fejlődik, majd a serdülőkorban 

lelassul. Párhuzamot vonva a SLI (specifikus nyelvi zavar) tüneteket mutató és az 

enyhén értelmi fogyatékos gyermekek teljesítménye között, feltűnik a hasonlóság. 

Mindkettőjüket a munkamemória-kapacitás deficitje gátolja számos helyzetben. 

Hasonlóság észlelhető még a beszédfejlődés lelassulásában, a beszédhangkészség 

fejletlenségében/sérülésében, a nyelv szemantikai és szintaktikai elmaradásaiban is. A 

végrehajtó funkciók működéséhez szükséges munkamemória funkciójának jelentős 

http://opac.opkm.hu/sr.php?item=333031


megkésettsége negatívan hat a komplex nyelvi struktúrák és a tartalom elsajátítására, 

adekvát használatára (Wiíg, 2011, idézi Mohai & Szabó, 2014). Egy nagyobb terjedelmű 

kapacitás a megtartás és feldolgozás javulását eredményezné, mert több megtartott 

információ és több idő állna rendelkezésre. 

 

 

MÓDSZER 

 

A verbális és a komplex munkamemória kapacitásának mérésére számos diagnosztikus 

eszköz szolgál. A teljes felsorolás igénye nélkül csak a legismertebbeket említjük itt: 

Magyar Mondat-utánamondási Teszt (MAMUT-R) (Kas & Lukács, é.n.), Álszóismétlési 

Teszt (Racsmány et al, 2005), Olvasási Terjedelem Teszt (Reading Span, RS), 

Számterjedelmi Teszt (Digit Span, DS) (Janacsek et al, 2009). A logopédiai vizsgálatok 

gyűjteményében is szerepel egy szeriális verbális memóriát vizsgáló eljárás (Juhász, 

2003), a Listening Span, magyarul Hallási Mondatterjedelem Teszt. Az adaptációt és 

standardizálást Janacsek Karolina, Tánczos Tímea, Mészáros Tünde és Németh Dezső 

(2009) munkacsoportja végezte el.  Összességében megállapíthatjuk, hogy a tanulási 

akadályok valamelyikével küzdő tanulók munkamemóriájának mérésére gazdag 

eszköztárból válogathatunk. 

A nyelvi bázisú iskolai teljesítményzavarok köre kiemelt jelentőségű a komplex 

szakértői vizsgálatokban, éppen ezért a tanulási képességet vizsgáló szakértői 

tevékenység diagnosztikus protokolljának kialakításához kísérletbe ágyazott 

eszközrepertoár összeállítására került sor (Mohai & Szabó, 2014). A verbális 

munkamemóriát vizsgáló eljárások közül a Számterjedelem Teszt (Racsmány et al, 2005) 

és a Magyar Álszóismétlési Teszt (Racsmány et al, 2005) került kiválasztásra, a komplex 

verbális munkamemória vizsgálatára a WJ KKT Számok Fordított Sorrendben, illetve a 

Hallási Mondatterjedelem Tesztet (Janacsek et al, 2009) alkalmazták. A hosszú távú 

memóriából való felidézés vizsgálatára pedig a Rey Auditív-Verbális Tanulási Tesztet 

(Kónya & Verseghi, 1995), a Verbális Fluencia Teszteket (Mészáros, Kónya & Kas, 2011) 

és a Columbia Gyors Megnevezési Feladat Tesztet (Juhász, 2003) használták. A 

Woodcock Johnson Kognitív Képességeket Mérő Tesztanyag Fordított Számterjedelem 

Szubtesztje alkalmas kvalitatív hibaelemzésre is, utalhat a műveleti terhelés 

problémájára is. A Rey Auditív-Verbális Tanulási Teszt a tanulási folyamat és stratégia 

feltérképezésére is szolgál. Magyar sztenderd értékek hiányában is alkalmas minőségi 

hibaelemzésre, tanulási mintázatok értékelésére (Mohai & Szabó, 2014). 

A felsorolásból kitűnik, hogy a komplex munkamemória mérésére összetevőnként 

készültek vizsgáló eljárások, így pontos diagnózisra van lehetőségünk. Nem 

megnyugtató ugyanakkor ennek a kognitív funkciónak a fejlesztési helyzete. 

  



Atipikus fejlődésű gyermekek verbális munkamemória vizsgálata  

 

Mind a külföldi, mind a magyar kutatásokban számottevő érdeklődést láthatunk a 

munkamemória vizsgálata iránt, különösen az enyhén értelmi fogyatékos személyek 

tekintetében. Az új elnevezés (enyhe fokú intellektuális képességzavar) használatával 

az ismertetett kutatásokat végző kutatók fogalomhasználatához alkalmazkodunk. Jelen 

kutatásunk mintája is az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek (enyhe fokú 

intellektuális képességzavarban (EIKZ-ban) érintett) populációja. Tudomásunk szerint 

ez hiánypótló hazánkban annak ellenére, hogy számos külföldi kutatásban vizsgálták 

már e terület működését a különböző mértékű tanulási korlátok eseteiben 

(összefoglalásként lásd pl. Lifshitz, Kilberg & Vakil, 2016). A teljesség igénye nélkül 

mutatunk be néhány vizsgálatot a munkamemória működése kapcsán, elsősorban 

EIKZ-ban érintett tanulók vonatkozásában. Henry & MacLean (2002) 11-12 éves 

gyermekek körében hét teszttel mérte a határövezeti, enyhe és mérsékelt fokban IKZ-t 

mutató csoportokban a munkamemória kapacitását egyrészt életkorban, másrészt 

mentális korban illesztett kontrollcsoportokhoz képest. A számterjedelmet, a fordított 

számterjedelmet, illetve egy téri munkamemóriát mérő teszten az EIKZ-ban érintett 

gyermekek hasonló színvonalon teljesítettek a mentális korban illesztett személyekhez 

képest, míg mindkét csoport szignifikánsan alacsonyabb színvonalon teljesített az 

életkorban illesztett csoportokhoz képest. A szóterjedelem tesztben az enyhén értelmi 

fogyatékos gyermekek alacsonyabb kapacitást mutattak, mind a mentális korban, mind 

az életkorban illesztett kontrollcsoportokhoz képest. A további két, téri-vizuális 

tesztben és a hallási mondatterjedelem tesztben az EIKZ-t mutató gyermekek a mentális 

korban illesztettekhez képest magasabb, míg az életkorban illesztett csoporthoz képest 

alacsonyabb színvonalon teljesítettek. Az eredmények arra utalnak, hogy annak 

ellenére, hogy az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek az életkorban illesztett 

kontrollcsoporthoz képest alacsonyabb színvonalon teljesítettek minden alkalmazott 

tesztben, a téri-vizuális rövidtávú tárolási kapacitásban és a komplex verbális munka-

memória (Hallási Mondatterjedelem Teszt) kapacitásában magasabb teljesítményt 

nyújtottak a mentális korban illesztett csoportokhoz képest. Azaz elsősorban a 

fonológiai hurok kapcsán, a szóterjedelem tesztben vannak nehézségeik, mely más 

kognitív funkciók fejlődését, például a szókincs alakulását is befolyásolják (Henry & 

Maclean, 2002). Idősebb gyermekekkel végzett vizsgálataikban Van Der Molen, Van 

Luit Jongmans & Van Der Molen (2007) a fonológiai hurok kapacitását mérték, 

vizsgálták a szóhosszúsági hatást és az artikulációs elnyomási hatást, továbbá mérték a 

központi végrehajtó működését életkorban és mentális korban illesztett 

kontrollcsoportokkal összehasonlítva. Eredményeik szerint az enyhe fokban 

intellektuális képességzavarral élő (enyhén értelmi fogyatékos) serdülők esetében a 

fonológiai hurok kapacitása a számterjedelem teszttel mérve szignifikánsan 

alacsonyabb az életkorban illesztett és a mentális korban illesztett csoportok 

kapacitásához képest. Ugyanakkor az álszóismétlési teszttel mért terjedelmi érték 

esetében a kronológiai életkorban illesztett csoporthoz képest szignifikáns különbséget 

mutattak ki, míg a mentális korban illesztett csoporthoz képest nem találtak jelentős 



eltéréseket. A központi végrehajtó esetében a kronológiai életkorban illesztett mintához 

képest az enyhe fokú intellektuális képességzavarral élő gyermekek szignifikánsan 

gyengébben teljesítettek. Az eredmények alátámasztják az EIKZ esetében feltételezhető 

fejlődési késést a munkamemória-kapacitás tekintetében. Továbbá az enyhe értelmi 

fogyatékosság esetében a szóhosszúsági hatás és az artikulációs elnyomási hatás is 

megjelent. A fonológiai hurok kapacitását mérő eljárásokon még a mentális korban 

illesztett személyekhez képest is jóval gyengébb a teljesítményük. Ez a mintázat arra 

utal, hogy míg a fonológiai tárolási kapacitás gyenge, a frissítés esetükben intaktnak 

tűnik. A munkamemória struktúrája hasonló a tipikus fejlődésű gyermekekéhez, 

specifikus deficitek és erősségek sem azonosíthatók. Az enyhén értelmi fogyatékos 

gyermekek esetében a leghatékonyabb, ha fejlesztésüket nem csupán a verbális 

rövidtávú memóriára alapozzuk, sokkal inkább a vizuális információkra érdemes 

támaszkodni (Van Der Molen et al, 2007). Schuchardt, Gebhardt & Mahler (2010) 

vizsgálatukban a fonológiai hurok (számterjedelem, egyszótagú álszó teszt és álszó 

terjedelem teszt), a téri-vizuális vázlattömb (pl. Corsi-kockák) és a központi végrehajtó 

(számlálási terjedelem és fordított számterjedelem) teljesítményét mérték értelmi 

fogyatékosságban eltérő mértékben érintett csoportokban. Eredményeik szerint a 

következő mintázat rajzolódik ki a kronológiai életkori csoportosítás esetében: a 15 

éves korú kontrollcsoportnál gyengébben teljesítenek a határövezeti intellektusú 15 

éves gyermekek, míg náluk is alacsonyabb az enyhe intellektuális képességzavart 

mutató 15 éves gyermekek teljesítménye. A mentális kor illesztésével történt 

elemzésükben azt találták, hogy a határövezeti intellektusú 10 éves gyermekek és az 

enyhe intellektuális képességzavart mutató, 15 éves tanulók gyengébben teljesítettek a 

mentális korban illesztett 7 éves kontrollcsoporthoz képest a fonológiai hurok 

tekintetében (számterjedelem, álszóismétlési tesztek), ugyanakkor a központi 

végrehajtót mérő teszteken (számlálási terjedelem, fordított számterjedelem) nem volt 

szignifikáns a különbség. Érdekes eredménye a kutatásnak, hogy a második 

elemzésben a határövezeti intellektusú 10 évesek és az enyhe intellektuális 

képességzavart mutató 15 évesek között nem mutatkozott szignifikáns eltérés a 

teljesítményben. Eredményeik azt mutatják, hogy az intelligenciaszint függvényében a 

munkamemória mindhárom mért komponense terén alacsonyabb teljesítmény 

mutatkozik a kronológiai életkoron alapuló összehasonlításban (Schuchardt et al, 2010). 

Egy újabb, kismintás vizsgálatban (Kumar, Singh & Sharma, 2016) enyhén értelmi 

fogyatékos gyermekek munkamemória-kapacitását és iskolai teljesítményét 

hasonlították össze mentális korban illesztett kontrollcsoport teljesítményével A 

mentális korban illesztett gyermekek csoportja jobb színvonalon teljesített a téri-vizuális 

rövidtávú memória és a komplex munkamemória tekintetében. A téri-vizuális rövidtávú 

emlékezet és a matematikai teljesítmény között találtak összefüggéseket a tipikus 

fejlődést mutató csoportban, míg az enyhe fokú IKZ-ban érintett csoportban a komplex 

munkamemória és a fonológiai tár kapacitása mutatott összefüggést a matematikai 

teljesítménnyel. 

Felmérésünk egyrészt egy összevetést szolgál a magyar nyelv és az idegen nyelv 

szemantikai és szintaktikai eltérései miatt. Másrészről a magyar gyógypedagógiai 



diagnosztika sajátosan határozza meg a tanulásban akadályozottság, és az enyhe értelmi 

fogyatékosság kritériumait. A kapott eredmények a magyar nyelvű, és a szakértői 

bizottságok által tanulásban akadályozottnak, azon belül enyhén értelmi fogyatékosnak 

minősített tanulók verbális munkamemória teljesítményét reprezentálják. 

A vizsgálatok eredményei alapján többféle magyarázat is lehetséges a munka-

memória deficitjére intellektuális képességzavarban. Egyrészt a vizsgálatok fókuszában 

az áll, hogy a munkamemória fejlődési késése, lemaradása, vagy éppen a tipikus 

fejlődéshez képest mutatott minőségi eltérés (strukturális különbség) állhat a háttérben 

(Weiss, Weisz & Bromfield, 1986; id. Schuchardt, Maehler & Hasselhorn, 2011). 

A munkamemória-deficitek számos további neurokognitív fejlődési zavarhoz 

kapcsolódnak (Tánczos, 2014, Mohai & Szabó, 2014), amelyeket tanulmányunkban 

nem részletezünk. 

 

 

Kutatásunk hipotézisei 

 

Hipotéziseink szerint (1) a tanulásban akadályozott (ezen belül enyhén értelmi 

fogyatékos) 1., 3., 5. és 7. évfolyamon tanuló gyermekek között életkori különbségek 

azonosíthatók az alkalmazott munkamemóriát mérő teszteken, hasonlóan a normatív 

mintán kialakított életkori övezetek közötti eltérésekhez. Ezzel összefüggésben (2) a 

tanulásban akadályozott (ezen belül enyhén értelmi fogyatékos) 1., 3., 5. és 7. 

évfolyamon tanulók az alkalmazott munkamemóriát mérő teszteken szignifikánsan 

alacsonyabb teljesítményt nyújtanak a magyar, tipikusan fejlődő tanulók átlag-

eredményeihez képest. Amennyiben ezek a különbségek a kutatási eredményeink 

alapján kirajzolódnak, úgy a tanulásban akadályozott (ezen belül enyhén értelmi 

fogyatékos) és az átlagosan fejlődő tanulók közötti munkamemória-kapacitásbeli 

különbségek jól azonosíthatók lesznek. Reményeink szerint jól alkalmazható eszközö-

ket kínálhatunk specifikusan a munkamemória-kapacitás mérésére, amelyek a későbbi-

ekben a fejlesztés tervezésének alapjául szolgálhatnak. 

 

 

A vizsgált minta 

 

Arra kerestük a választ, hogy a magyar nyelvre adaptált, széles körben alkalmazott 

munkamemóriát mérő eljárások közül melyek alkalmasak a tanulásban akadályozott 

(azon belül enyhén értelmi fogyatékos) gyermekek verbális munkamemóriájának, és 

komplex munkamemóriájának mérésére. Kutatásunkban olyan szegregált intézménye-

ket (eltérő tantervű általános iskolákat) kerestünk fel országszerte, amelyekben 

tanulásban akadályozott (azon belül enyhén értelmi fogyatékos) tanulók oktatása-

nevelése folyik. Közismert a szegregált formában oktatást végző iskolák egyre csökkenő 

tanulólétszáma. Jelen vizsgálatunkban nem állt módunkban reprezentatív adatokat 

gyűjteni, elsősorban hozzáférhetőség alapján kerestünk fel sok iskolát azért, hogy 

releváns adatokat kapjunk. Az intézményvezetői beleegyezés mellett informált, aktív 



szülői beleegyezést kértünk a vizsgálati személyek szüleitől. Az etikai sztenderdeknek 

megfelelően a gyermekek anonim módon, kóddal ellátva vettek részt a vizsgálatban. A 

kutatásban alkalmazott négy munkamemória-tesztet két ülésben, kétszemélyes 

helyzetben, zavartalan körülmények között vettük fel a gyermekekkel, figyelembe véve 

terhelhetőségük specialitásait. 

Kutatásunk jelenlegi fázisában 220 fő tanulásban akadályozott (ezen belül enyhén 

értelmi fogyatékos) tanuló vett részt, 1., 3., 5. és 7. osztályfokon tanulók. A gyermekek 

átlagéletkora 11,18 év (szórás 2,5 év), 125 fiú és 95 lány vett részt a kutatásban. A 

vizsgálatba bevont tanulók többsége szegregáltan tanul (N=180 fő), ugyanakkor a 

vizsgálatban részt vettek integráltan tanuló tanulásban akadályozott (ezen belül enyhén 

értelmi fogyatékos) gyermekek is (N=32 fő), 8 fő esetében nem kaptunk az 

intézménytípusra vonatkozóan adatokat. A vizsgálatba bevont tanulók közül 107 fő 

nem hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetűnek pedig 101 fő minősült, 12 gyermek 

esetében nem kaptunk erre vonatkozó adatokat. A résztvevő tanulók almintáinak leíró 

adatait az 1. táblázatban közöljük.  

Osztályfok Létszám Nemi megoszlás Átlagéletkor (szórás) 

1. N=56 30 F/26 L 7,93 év (0,86) 

3. N=51 29 F/22 L 10,27 év (1) 

5. N=56 35 F/21 L 12,25 év (0,86) 

7. N=57 31 F/26 L 14,14 év (0,85) 

1. táblázat. A tanulásban akadályozott tanulók almintáinak elemszáma, nemi megoszlása és 

életkori átlaga. 

 

 

A kutatás eszközeinek bemutatása 

 

Kutatásunk célja szerint a tanulásban akadályozott (enyhén értelmi fogyatékos) tanulók 

munkamemóriájának mérésére magyar nyelven elérhető, kipróbált és a tipikus 

fejlődésmenetben életkori sztenderdekkel rendelkező teszteket alkalmaztunk, a 

vizsgálatuk alapján megállapított életkori átlagokkal összevetve (Racsmány et al, 2005; 

Janacsek et al, 2009; Tánczos, 2014). 

 

Számterjedelem Teszt (Digit Span)  

A teszt a verbális munkamemória mérésére alkalmas. Információkat kapunk még a 

fonológiai feldolgozásról és reprodukcióról (Mohai & Szabó, 2014). A tesztfelvétel során 

a vizsgálati személynek egy adott, folyamatosan egy elemmel bővülő számsorozatot kell 

visszamondania a hallottakkal azonos sorrendben. A vizsgálat vezetője egyenként 

olvassa fel a számsorokat, egy másodperces szünetet hagyva a számok között. A 

vizsgálati személy emlékezeti terjedelmét az a sorozathosszúság jelöli, amiből legalább 

kettőt helyesen vissza tud mondani (Racsmány et al, 2005). A teszt széles körben 

elterjedt vizsgálati módszere a fonológiai rövid távú emlékezeti kapacitásnak. 



Álszóismétlési Teszt (Non-word repetition) 

A teszt szintén a fonológiai feldolgozás és reprodukció, valamint a verbális 

munkamemórián belül az artikulációs hurok komponens mérőeljárása. A tesztben egyre 

hosszabb értelmetlen szavak szerepelnek, amelyeket a vizsgálati személynek meg kell 

ismételnie. A magyar változat 36 szóból áll, a legrövidebb egy, a leghosszabb kilenc 

szótagot tartalmaz. A vizsgálati személy álszóterjedelmét az a sorozathosszússág adja, 

amelyekből legalább kettőt helyesen megismétel (Racsmány et al, 2005). 

 

Fordított Számterjedelem Teszt (Backward Digit Span) 

A komplex munkamemória-kapacitás, ezen belül a központi végrehajtó 

terhelhetőségének mérésére alkalmazzák. A feladat során a számsorozatokat a vizsgálat 

vezetője egyenként, egy másodperces szüneteket hagyva olvassa fel, a vizsgált 

személynek pedig fordított sorrendben kell megismételnie a hallott számokat. A 

személy eredményét az a sorozathosszúság adja, amiből legalább kettőt helyesen meg 

tud ismételni (Conway et al, 2005). 

 

Hallási Mondatterjedelem Teszt (Listening Span)  

A komplex munkamemória-kapacitás mérésére alkalmaztuk. A feladat végrehajtása a 

központi végrehajtó hibátlan működését igényli, hiszen a mondatok tartalmi 

feldolgozásával párhuzamosan kell a mondatok utolsó szavait a hallott sorrendben 

előhívni. A vizsgálati személy feladata kettős: meg kell ítélnie a hallott mondatok 

igazságtartalmát, miközben meg kell jegyeznie a blokkokba rendezett, bővülő számú 

mondatok utolsó szavát is. Egy blokkon belül a mondatok száma 2-től 8-ig bővül. 

Minden mondat egyszerű-bővített, 5-6 szóból áll. Az utolsó szavak közepes 

gyakoriságú, két szótagú, ragozatlan főnevek (Németh, 2002). A vizsgálatvezető 

hangosan felolvassa a mondatokat, amelyekről meg kell állapítani, hogy igazak vagy 

hamisak. Ezután a mondatok utolsó szavait kell a hallott sorrendben visszamondani. A 

teszt három sorozatból áll, ezek átlaga adja a terjedelmi értéket (Janacsek et al, 2009).  

 

Háttéradatok 

A vizsgálatban a fentebb említett, munkamemóriát mérő eljárások mellett a tanulókra 

vonatkozó háttérváltozókat is felvettünk. Ezek a felvett adatok a gyermek általános 

jellemzői (életkor, nem, osztályfok, diagnózis) mellett a szülők iskolai végzettségére, a 

család szerkezetére és lakóhelyére vonatkozó adatokat tartalmazták. 

 

  



EREDMÉNYEK 

A fonológiai hurok mérőeljárásain kapott eredmények 

 

A fonológiai hurok mérőeljárásai közül a számterjedelem és az álszóismétlési teszteken 

kapott terjedelmi értékeket vettük alapul az alminták esetében. Az álszóismétlési teszt 

esetében az egyszempontos varianciaanalízis (ANOVA) eredményei alapján a négy 

alminta terjedelmi értéke szignifikánsan eltér egymástól (F=5,292; p0,01). Az 

utóelemzések szerint az 1. évfolyamos tanulók szignifikánsan alacsonyabb színvonalú 

eredményt értek el, mint a 3. (p0,05), az 5. (p0,01) és a 7. évfolyamos tanulók 

(p0,01). A 3. évfolyamos tanulók teljesítményében az álszó terjedelmi értéke nem tért 

el szignifikánsan sem az 5. (p0,05), sem a 7. évfolyamos tanulók eredményétől 

(p0,05), és ehhez hasonlóan, az 5. és a 7. évfolyamos tanulók teljesítménye között sem 

találtunk szignifikáns eltérést (p0,05). A számterjedelem teszten elért terjedelmi érték 

tekintetében szignifikáns különbséget találtunk az egyszempontos varianciaanalízis 

(ANOVA) eredményei alapján (F=17,895; p0,01). Az utóelemzések hasonló mintázatot 

mutatnak az álszóismétlési teszt eredményeivel, miszerint az 1. évfolyamos tanulók 

szignifikánsan alacsonyabb színvonalú eredményt értek el, mint a 3. (p0,01), az 5. 

(p0,01) és a 7. évfolyamos tanulók (p0,01). A 3. évfolyamos tanulók teljesítménye 

nem tér el szignifikánsan az 5. évfolyamos tanulók eredményétől (p0,05), azonban a 

7. évfolyamos tanulók szignifikánsan jobb színvonalon teljesítenek a 3. évfolyamosok-

hoz képest (p0,01). Az 5. és a 7. évfolyamos tanulók teljesítménye között azonban már 

nem szignifikáns az eltérés (p0,05). A számterjedelem és az álszóismétlési teszt 

almintánkénti átlageredményeit a 2. táblázatban közöljük. 

 1. évfolyam 

átlag (szórás) 

3. évfolyam 

átlag (szórás) 

5. évfolyam 

átlag (szórás) 

7. évfolyam 

átlag (szórás) 

F 

Álszó-

ismétlési 

teszt 

2,44 (0,23) 3,16 (0,21) 3,5 (0,194) 3,42 (0,22) 5,292 

Szám-

terjedelem 

teszt 

2,84 (0,1) 3,45 (0,1) 3,71 (0,11) 3,88 (0,12) 17,895 

2. táblázat. A fonológiai hurok mérőeljárásainak átlagai az egyes almintákon és az ANOVA 

eredményei az alminták között (félkövérrel jelölve a szignifikáns eltérések, ahol minden p0,01). 

 

 

A komplex munkamemória mérőeljárásain kapott eredmények  

 

A komplex munkamemória mérőeljárásai közül a fordított számterjedelem és a hallási 

mondatterjedelem teszteken kapott terjedelmi értékeket vettük alapul az alminták 

esetében. A fordított számterjedelem teszt esetében az egyszempontos varianciaanalízis 

(ANOVA) eredményei alapján a négy alminta terjedelmi értéke szignifikánsan eltér 



egymástól (F=8,746; p0,01). Az utóelemzések szerint az 1. évfolyamos tanulók 

szignifikánsan alacsonyabb színvonalon teljesítenek, mint a 3. (p0,05), az 5. (p0,01) 

és a 7. évfolyamos tanulók (p0,01). A 3. és az 5. évfolyamosok teljesítménye csak 

tendenciaszinten, nem szignifikánsan különbözik egymástól (p=0,06) az 5. 

évfolyamosok magasabb teljesítményével. Ugyanakkor a 3. és a 7. évfolyamosok 

teljesítménye között szignifikáns az eltérés (p0,05), a 7. évfolyamosok magasabb 

teljesítményt nyújtanak a 3. évfolyamosokhoz képest. Az 5. és a 7. évfolyamos tanulók 

között már nincs szignifikáns teljesítménybeli eltérés (p0,05). A hallási 

mondatterjedelem teszten elért eredmények alapján a négy alminta teljesítménye az 

egyszempontos varianciaanalízis (ANOVA) eredményei alapján szignifikánsan eltér 

egymástól (F=9,084; p0,01). Az utóelemzések alapján megállapítható, hogy az 1. 

évfolyamos tanulók terjedelmi értéke nem különbözik szignifikánsan a 3. évfolyamosok 

eredményétől (p0,05), ugyanakkor az 5. (p0,01) és a 7. évfolyamos tanulókhoz 

képest (p0,01) szignifikánsan alacsonyabb az 1. évfolyamos alminta teljesítménye. A 

3. évfolyamosok szignifikánsan alacsonyabb színvonalon teljesítenek az 5. (p0,05) és 

a 7. évfolyamos tanulókhoz képest (p0,01). Az 5. és a 7. évfolyamosok teljesítménye 

már nem tér el szignifikánsan egymástól (p0,05). A fordított számterjedelem teszt és a 

hallási mondatterjedelem teszt almintánkénti eredményeit az 3. táblázatban közöljük. 

 1. évfolyam 

átlag (szórás) 

3. évfolyam 

átlag (szórás) 

5. évfolyam 

átlag (szórás) 

7. évfolyam 

átlag (szórás) 

F 

Fordított 

szám-

terjedelem 

teszt 

2,15 (0,05) 2,43 (0,08) 2,66 (0,1) 2,68 (0,1) 8,746 

Hallási 

mondat-

terjedelem 

teszt 

1,21 (0,06) 1,36 (0,08) 1,7 (0,12) 1,87 (0,11) 9,084 

3. táblázat. A komplex munkamemória mérőeljárásainak átlagai az egyes almintákon és az 

ANOVA eredményei az alminták között (félkövérrel jelölve a szignifikáns eltérések, ahol minden 

p0,01). 

 

 

A tanulásban akadályozott tanulók eredményeinek összevetése az 

életkori átlagokkal 

 

Jelen kutatásban elsősorban a tanulásban akadályozott tanulók teljesítményét és az 

évfolyamonkénti eltéréséket terveztük vizsgálni, ugyanakkor a felvett tesztek normatív 

életkori átlageredményeivel való összehasonlítást is elvégeztük. Jelen vizsgálatban nem 

alkalmaztunk kontrollcsoporttal való összehasonlítást, hanem három teszt 

(álszóismétlési, számterjedelem és hallási mondatterjedelem) magyar változatainak 

bemérése során kialakított, elérhető normatív adataival vetettük össze a tanulásban 



akadályozott tanulók teljesítményét (Racsmány et al, 2005; Janacsek, et al, 2009). Az 

átlageredményeket a normatív adatokkal (Racsmány et al, 2005; Janacsek, et al, 2009) 

összehasonlítva az 1. és a 3. évfolyam esetében a 4., míg az 5. és 7. évfolyam esetében 

az 5. táblázatban közöljük. 

Az 1. évfolyamos tanulók átlagéletkora jelen vizsgálatban 7,93 év volt, így a 

számterjedelem és az álszóismétlési teszt esetében eredményüket mind a 7;0-7;9 éves, 

mind a 8;0 - 8;9 éves korosztály normatív adataival összehasonlítottuk. Az egymintás t-

próba eredménye szerint a tanulásban akadályozott (azon belül enyhén értelmi 

fogyatékos) tanulók szignifikánsan alacsonyabb színvonalon teljesítenek a 

számterjedelem teszten mind a 7;0-7;9 éves korosztály normatív adataihoz viszonyítva 

(t=-17,07; p0,01), mind pedig a 8;0-8;9 éves korosztály normatív adataival összevetve 

(t=-21,64; p0,01). Hasonlóan ehhez, az álszóismétlési teszt esetében mind a 7;0-7;9 

éves korosztály normatív adataihoz viszonyítva (t=-11,6; p0,01), mind pedig a 8;0-8;9 

éves korosztály normatív adataival összevetve (t=-13,7; p0,01) szignifikánsan 

alacsonyabb színvonalon teljesítenek. Az eltéréseket a 2. ábrán közöljük, a 

számterjedelem és az álszóismétlési tesztek esetében a 7;0–7;9 éves, illetve a 8;0–8;9 

éves korosztály normatív adataihoz viszonyítva. A hallási mondatterjedelem teszt 

esetében az általunk vizsgált tanulók eredményeit a 7-9 éves gyermekek adataival 

vetettük össze, ahol szintén azt láttuk, hogy a tanulásban akadályozott (azon belül 

enyhén értelmi fogyatékos) tanulók szignifikánsan alacsonyabb színvonalon 

teljesítettek a normatív adatokhoz képest (t=-15,17; p0,01). 

 

2. ábra. Az 1. évfolyamos tanulásban akadályozott tanulók eredményeinek eltérése az 

álszóismétlési és a számterjedelem teszt normatív adataitól. 

  



A 3. évfolyamos tanulók átlagéletkora jelen vizsgálatban 10,27 év volt, így a 

számterjedelem és az álszóismétlési teszt esetében eredményüket 10;0-11;9 éves 

korosztály normatív adataival hasonlítottuk össze. Az egymintás t-próba eredménye 

szerint a tanulásban akadályozott (azon belül enyhén értelmi fogyatékos) tanulók 

szignifikánsan alacsonyabb színvonalon teljesítenek mind a számterjedelem teszt (t=-

22,59; p0,01), mind az álszóismétlési teszt (t=-9,16; p0,01) esetében a normatív 

adatokhoz képest. A hallási mondatterjedelem teszt esetében eredményüket a 10-12 

éves gyermekek adataival vetettük össze, és az összehasonlítás szintén azt mutatta, hogy 

a tanulásban akadályozott (azon belül enyhén értelmi fogyatékos) tanulók 

szignifikánsan alacsonyabb színvonalon teljesítettek a normatív adatokhoz képest (t=-

12,95; p0,01). Az eltéréseket a 3. ábrán közöljük. 

 

 

3. ábra. A 3. évfolyamos tanulásban akadályozott tanulók eredményeinek eltérése az 

álszóismétlési, a számterjedelem és a hallási mondatterjedelem teszt normatív adataitól. 

 

Az 5. évfolyamos tanulók átlagéletkora jelen vizsgálatban 12,25 év volt, így a 

számterjedelem teszt és az álszóismétlési teszt esetében eredményüket 12;0-15;9 éves 

korosztály normatív adataival hasonlítottuk össze. Az egymintás t-próba eredménye 

szerint a tanulásban akadályozott (azon belül enyhén értelmi fogyatékos) tanulók 

szignifikánsan alacsonyabb színvonalon teljesítenek mind a számterjedelem (t=-23,03; 

p0,01), mind az álszóismétlési teszt (t=-8,6; p0,01) esetében a normatív adatokhoz 

képest. A hallási mondatterjedelem teszt esetében eredményüket a 10-12 éves 

gyermekek adataival vetettük össze, és az összehasonlítás szintén azt mutatta, hogy a 

tanulásban akadályozott (azon belül enyhén értelmi fogyatékos) tanulók szignifikánsan 

alacsonyabb színvonalon teljesítettek a normatív adatokhoz képest (t=-5,95; p0,01). Az 

eltéréseket a 4. ábrán közöljük. 

 



 

4. ábra. Az 5. évfolyamos tanulásban akadályozott tanulók eredményeinek eltérése az 

álszóismétlési a számterjedelem és a hallási mondatterjedelem teszt normatív adataitól.  

 

A 7. évfolyamos tanulók átlagéletkora jelen vizsgálatban 14 év volt, így a 

számterjedelem és az álszóismétlési teszt esetében eredményüket 12;0-15;9 éves 

korosztály normatív adataival hasonlítottuk össze. Az egymintás t-próba eredménye 

szerint a tanulásban akadályozott (azon belül enyhén értelmi fogyatékos) tanulók 

szignifikánsan alacsonyabb színvonalon teljesítenek mind a számterjedelem (t=-20,32; 

p0,01), mind az álszóismétlési teszt (t=-8,15; p0,01) esetében a normatív adatokhoz 

képest. A hallási mondatterjedelem teszt esetében eredményüket a 13-15 éves 

gyermekek adataival vetettük össze, és az összehasonlítás szintén azt mutatta, hogy a 

tanulásban akadályozott (azon belül enyhén értelmi fogyatékos) tanulók szignifikánsan 

alacsonyabb színvonalon teljesítettek a normatív adatokhoz képest (t=-10,72; p0,01). 

Az eltéréseket az 5. ábrán közöljük. 

 

5. ábra. A 7. évfolyamos tanulásban akadályozott tanulók eredményeinek eltérése az 

álszóismétlési, a számterjedelem és a hallási mondatterjedelem teszt normatív adataitól. 



4. táblázat. Az 1. és a 3. évfolyamos tanulásban akadályozott (azon belül enyhén értelmi 

fogyatékos) tanulók eredményeinek az elérhető normatív adatokkal való összehasonlítása. (Az 

álszóismétlési teszt és a számterjedelem teszt esetében a normatív adatok felső sorában a 7;0-7;9 

évesek, alsó sorában a 8;0-8;9 évesek normatív adatai, illetve az ettől való eltérések szerepelnek.) 

 

5. táblázat. A tanulásban akadályozott tanulók eredményeinek az elérhető normatív adatokkal 

való összehasonlítása.  

 

ÖSSZEGZÉS  

 

Jelen vizsgálatunk célja a munkamemória kapacitásának felmérése volt tanulásban 

akadályozott (azon belül enyhén értelmi fogyatékos) tanulók körében. Tudomásunk 

szerint hazánkban a munkamemória ilyen széles körű mérése még nem történt meg 

ebben a populációban annak ellenére, hogy külföldi kutatások már irányultak erre a 

specifikus csoportra is (pl. Henry & Maclean, 2002; Van Der Molen et al, 2007; Kumar 

et al, 2016). Ebben a feltáró vizsgálatban arra voltunk kíváncsiak, hogy a tanulásban 

akadályozott (azon belül enyhén értelmi fogyatékos) tanulók életkori eltérései hogyan 

mutatkoznak meg a munkamemória kapacitásában, láthatunk-e kapacitásnövekedést 

az életkor előrehaladtával, illetve kíváncsiak voltunk a normatív adatokkal való 

összehasonlításra is. Eredményeink azt mutatják, hogy a tanulásban akadályozott (azon 

belül enyhén értelmi fogyatékos) tanulók munkamemória-kapacitása az álszóismétlési, 

 1. évf. 
Normatí

v adat 

t érték 

(p érték) 
3. évf. 

Normatí

v adat 

t érték 

(p érték) 

Álszóismétlési 

teszt 

2,44 

(0,23) 

 

5,06 

t=-11,615; 

(p0,01) 

3,16 (0,21) 5,1 

t=-9,16 

(p0,01)  

5,53 

t=-13,7; 

(p0,01) 

Számterjedelem 

teszt 

2,84 (0,1) 

4,48 

t=-17,07; 

(p0,01) 

3,45 (0,1) 5,76 

t=-22,59 

(p0,01) 

4,92 

t=-21,64; 

p0,01 

Hallási 

mondatterjedele

m teszt 

1,21 

(0,06) 

2,12 

t=-15,17; 

(p0,01) 

1,36 (0,08) 2,44 

t=-12,95 

(p0,01) 

 5. évf. 
Normatív 

adat 

t érték (p 

érték) 
7. évf. 

Normatí

v adat 

t érték  

(p érték) 

Álszóismétlési 

teszt 

3,5 

(0,194) 

5,17 

t=-8,6 

(p0,01) 

3,42 (0,22) 5,17 

t=-8,15 

(p0,01) 

Számterjedele

m teszt 

3,71 

(0,11) 

6,32 

t=-23,03 

(p0,01) 

3,88 (0,12) 6,32 

t=-20,32 

(p0,01) 

Hallási 

mondatterjedel

em teszt 

1,7 (0,12) 2,44 

t=-5,95 

(p0,01) 

1,87 (0,11) 3,1 

t=-10,72 

(p0,01) 



a számterjedelem és a hallási mondatterjedelem teszteken elmarad a korábbi kutatások 

során megállapított normatív adatoktól minden életkorban (Racsmány et al, 2005; 

Janacsek et al 2009). Az eredmények arra utalnak, hogy évfolyamonként minden 

munkamemória-teszten elért teljesítmény szignifikánsan különbözik egymástól. Az 

utóelemzések során eltérő életkori mintázatokat mutatnak az egyes munkamemória-

tesztek. 

A verbális munkamemória mérőeljárásának tekinthető Álszóismétlési Teszten az 1. 

évfolyamos tanulók szignifikánsan alacsonyabb színvonalú eredményt értek el, mint a 

3., az 5. és a 7. évfolyamos tanulók, a 3. és az 5., a 3. és 7., illetve az 5. és a 7. évfolyamok 

között nincs jelentős eltérés. A Számterjedelem Teszten elért eredmények hasonló 

mintázatot mutatnak az Álszóismétlési Teszt eredményeihez, miszerint az 1. évfolyamos 

tanulók szignifikánsan alacsonyabb színvonalú eredményt értek el, mint a 3., az 5. és a 

7. évfolyamos tanulók. A 3. évfolyamos tanulók teljesítménye nem tér el szignifikánsan 

az 5. évfolyamos tanulók eredményétől, azonban a 7. évfolyamos tanulók 

szignifikánsan jobb színvonalon teljesítenek a 3. évfolyamosokhoz képest. Az 5. és a 7. 

évfolyamos tanulók teljesítménye között már nincs jelentős teljesítményemelkedés. 

Mindezek az eredmények arra utalnak, hogy az 1. évfolyamos, jelen vizsgálatban 7,93 

év átlagéletkorú tanulásban akadályozott (azon belül enyhén értelmi fogyatékos) 

tanulók fonológiai hurok kapacitása jelentősen alacsonyabb a magasabb életkori 

csoportba tartozó tanulókétól, ugyanakkor jelentős kapacitásnövekedés nem található 

3. évfolyam fölött az Álszóismétlési Teszt esetében, míg a számterjedelem teszten 

jelentős teljesítménybeli eltérés még a 3. és a 7. évfolyam között van. Összességében 

tehát megállapítható, hogy a kapacitás növekedése a 3. évfolyam és a 7. évfolyam között 

(egy kivétellel a Számterjedelem Teszt esetében) nem jelentős. 

A komplex munkamemória esetében ettől némileg eltérő mintázatot kaptunk. A 

Fordított Számterjedelem Teszten az 1. évfolyamosok szintén szignifikánsan 

alacsonyabb színvonalon teljesítenek, mint a 3., 5., és 7. évfolyamosok. A 3. és a 7. 

évfolyam között szignifikáns, míg a 3. és az 5., illetve az 5. és a 7. évfolyam között nincs 

szignifikáns különbség a teszten elért teljesítményben. A Hallási Mondatterjedelem 

Teszten az 1. és a 3. évfolyam között nem, míg az 1. és az 5., 7. évfolyam, illetve a 3. és 

az 5., 7. évfolyam között szignifikáns az eltérés, ám az 5. és a 7. évfolyam között nincs 

jelentős teljesítményemelkedés. Mindezek az eredmények arra utalnak, hogy az 1. 

évfolyamos, jelen vizsgálatban 7,93 év átlagéletkorú tanulásban akadályozott (azon 

belül enyhén értelmi fogyatékos) tanulók fordított számterjedelem kapacitása 

jelentősen alacsonyabb a magasabb életkori csoportba tartozó tanulókétól. Ugyanakkor 

a Hallási Mondatterjedelem Teszt esetében az 1. és a 3. évfolyam között nem találtunk 

jelentős teljesítményemelkedést. A 3. és a 7. évfolyam mindkét, komplex 

munkamemóriát mérő tesztben szignifikánsan elkülönül, a 3. és az 5. évfolyam között 

csak a hallási mondatterjedelem teszt tekintetében van eltérés, míg 5. és 7. évfolyamok 

között a kapacitásnövekedés nem szignifikáns.  

 

  



KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Kutatásunk eredményei a korábbi, külföldi felmérésekkel összevethetők, ami fontos 

szempontokkal gazdagíthatja majd a diagnosztikai és a fejlesztési irányok kialakítását. 

Külföldi kutatási eredmények is arra utalnak, hogy a munkamemória teszteken elért 

teljesítmény alacsonyabb szintű az enyhe intellektuális képességzavarban érintett 

tanulók esetében, mint a kronológiai életkorban illesztett kontrollcsoport teljesítménye 

(Schuchardt, et al, 2010), hasonlóan a jelen kutatás eredményeihez. Ugyanakkor mások 

rávilágítanak arra, hogy elsősorban a fonológiai hurok kapacitása jelez elmaradást 

enyhe intellektuális képességzavarban (Henry & Maclean, 2002), ezt saját 

vizsgálatunkban is tapasztaltuk a normatív adatokkal összevetve, ugyanakkor mi a 

komplex munkamemória kapacitásában is alacsonyabb teljesítményt azonosítottunk a 

kronológiai életkornak megfelelő sztenderd adatokhoz képest. A tipikus fejlődésben 

azonban 12 éves korig a verbális munkamemória kapacitásában mind az álszóismétlési, 

mind pedig a számterjedelem tesztben egyenletes kapacitásnövekedést mutattak ki 

(Racsmány et al, 2005). Ugyanakkor ez a mintázat saját vizsgálatunkban nem 

igazolódott egyértelműen a verbális munkamemória kapcsán. Hasonlóan ehhez, a 

komplex munkamemóriát mérő hallási mondatterjedelem teszt esetében sem a 

normatív adatokhoz hasonló a kapacitásnövekedés, hiszen a hallási mondatterjedelem 

tesztben 17 éves korig egyenletes a teljesítménynövekedés a normatív adatok alapján 

(Janacsek et al, 2009). Mindez arra utal, hogy feltehetően jelen mintában nem a tipikus 

fejlődési mintázat jelenik meg, hanem elképzelhető, hogy maga a teljesítményváltozás 

atipikus lehet ebben a populációban. Ezt a megállapítást egy szűk mintán, 

keresztmetszeti vizsgálatban gyűjtött adatok alapján feltételeztük, longitudinális 

vizsgálatban az esetleges atipikus fejlődési mintázat is megállapítható lehet. 

További vizsgálatok szükségesek a jelen vizsgálatban kapott életkori mintázatok 

részletesebb megismerésére. Az adatok a későbbiekben információval szolgálhatnak a 

tanulásban akadályozott (azon belül enyhén értelmi fogyatékos) tanulók 

munkamemória-kapacitásáról. A részletező adatelemzés során használható eredménye-

ket kaptunk a minta munkamemória-kapacitásának életkori jellemzőiről, a megfigyel-

hető mintázatokról. Ugyanakkor vizsgálatunkban nem volt módunk reprezentatív 

adatgyűjtésre, és jelen tanulmányba a háttérváltozók vizsgálatát nem vontuk be. Jelen 

vizsgálatban pusztán a normatív adatokkal összefüggésben, a tanulók kronológiai kora 

szerinti eltéréseket vizsgáltuk. A későbbiekben érdemes a külföldi kutatásokhoz 

hasonlóan nem csak kronológiai életkorban illesztett, hanem mentális korban is 

illesztett csoportokkal összehasonlítani a tanulásban akadályozott (azon belül enyhén 

értelmi fogyatékos) gyermekek munkamemória-kapacitását. Továbbá érdemes más 

funkciók, pl. beszédészlelést mérő vagy nyelvi tesztekkel, az intelligenciával 

összefüggésben, illetve az iskolai teljesítménnyel összehasonlítva is vizsgálni a 

munkamemória kapacitását. Továbbá a jelen vizsgálatban alkalmazott kvantitatív 

elemzés mellett szükség lehet az adatok minőségi elemzésére is annak érdekében, hogy 

azonosíthassuk azokat a hibatípusokat, amik az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

esetében megjelenhetnek. E tényezők ismeretében kaphatunk teljesebb képet e 



populáció sajátosságairól, illetve a diagnosztikában és a fejlesztésben is új lehetőségek 

nyílhatnak a későbbi kutatások eredményei nyomán. 

Tanulmányunkban bemutattuk a verbális munkamemória alrendszereit, azok 

működésbeli sajátoságait. A mérések analízise igazolta az egyes alrendszerekben 

tapasztalható elmaradások mennyiségi és minőségi sajátosságait. Ugyanakkor más 

kutatásokból azt is tudjuk, hogy a verbális munkamemória szisztematikusan felépített 

és rendszeresen alkalmazott tréningekkel jól fejleszthető lehet (Tánczos, 2014). A 

verbális munkamemória és azok alrendszereinek preventív és korrektív irányú 

fejlesztési lehetőségeit a következő tanulmányunkban részletezzük. 
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