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TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK 
AKTÍV SZÓKINCSÉNEK VIZSGÁLATA

Macher Mónika

Bevezetés
A nyelv használata mindig feltételezi az úgynevezett mentális lexikon akti

válását, mely a pszicholingvisztika egyik fő kutatási területe. Egyfajta tárat je
lent háromféle, rugalmasan változó területtel -  aktív, passzív és aktivált szó
kinccsel -, mely mindig egyénhez kötődik, és sosem állandó. Az ember mentá
lis lexikonának nagysága és a hozzáférési stratégiák különbözőek az egyes 
életkorokban. A mentális lexikont reprezentáló modellek két kategóriára oszt
hatók. Az úgynevezett atomgömbelméletek -  melyek számos megoldatlan 
kérdést vetnek fel -  lényege, hogy e szerint a mentális lexikonban különböző 
nagyságú szemantikai mezők vannak, s az ezeket felépítő egységek több me
zőbe is tartozhatnak. Aitchison (2003) szerint az úgynevezett pókhálóelmélet 
lényege az, hogy az egyes szemantikai egységek (szavak) úgy kapcsolódnak 
egymáshoz, hogy az egységnek több másikkal is lehet közvetlen kapcsolata. 
Ugyanakkor a közvetlenül nem kapcsolódó egységek is tarthatnak kapcsolatot 
egymással további egységeken keresztül. Ennek az elméletnek az igazolására a 
szóasszociációs kísérletek adatai a legnyilvánvalóbbak. A szókincs nagyságá
nak változása a tanulás és felejtés, illetve az emlékezés egyfajta eredménye, 
mely számos tényező hatására bekövetkezhet. A lexikális hozzáférési folyama
tok -  melyekben a szükséges lexikai egység kiválasztása, fonológiai-fonetikai 
forma hozzárendelése és artikulációs gesztusok véghezvitele a cél -  döntően 
tapasztalati működések. A lexikális hozzáférés fő tényezői között találjuk az 
akusztikai és fonetikai sajátosságokat, fonológiai ismérveket, a kontextus ha
tását, az előfeltevéseket és a gyakoriságot. A szavak felidézésével kapcsolat
ban a legismertebb tény az úgynevezett fürdőkádhatás. Lényege, hogy leg
könnyebben a szó elejére, majd a végére emlékeznek, s a közepére alig, ez 
megfelel a kádban ülő ember vizuális képének, akinek a fejéből és lábából lá
tunk a legtöbbet (Gósy 2005).

A beszédprodukció és a beszédmegértés viszonya sajátosan alakul a gyer
meknyelvben. A gyermek szókincse az észlelés-megértés működése során jön 
létre, jelentősen megelőzve a produkciót. A szókincs nagyságának változása 
nem feltétlenül lineáris a gyermek életkorának növekedésével, továbbá megle
hetősen nagyok az individuális különbségek. Optimális esetben a beiskolázás
ra kerülő gyermek beszéde formai és tartalmi szempontból is hibátlan. A sze
mélyiségfejlődés külső (környezeti, szociális) és belső (biológiai, genetikai,
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pszichológiai) feltételeinek állandó kölcsönhatása azonban az optimálistól el
térő állapotokat eredményezhet. Ilyen -  az enyhe fokú értelmi fogyatékos
ságnál tágabb értelmű -  tanulási akadályozottság, mely állandóan változó ál
lapotú, tartós-átfogó nehézség. A biológiai és pszichikus funkciók kevésbé jó 
működése az iskolai tanulási helyzeten kívül is megfigyelhető ezeknél a 
gyermekeknél, a fejlődés legkorábbi szakaszában is megkezdődhet a tanulás 
eredményességét akadályozó oksági láncolat kialakulása (Mesterházi 1998).

A tanulási akadályozottság megmutatkozik a különböző képességek fejlő
désének lelassulásában, zavaraiban. Tünetei generalizáltan, a tanulás minden 
területén átfogóan, súlyosan és tartósan jelentkeznek, kezelésében minden 
esetben hosszan tartó fejlesztő intézkedésekre, terápiás eljárásokra van szük
ség. Ezek a gyermekek a speciális pedagógiai segítséget igénylők legnagyobb 
számú csoportját alkotják, a hazai általános iskolába járó gyermekek mintegy 
15%-át. Az intelligenciavizsgálatokban pedig a normál övezeti érték alatt, 
70-85 lQ-pont között teljesítenek. Esetükben a következő területeken tapasz
talható eltérés:

-  kognitív képességek: észlelési folyamatok (különösen a vizuális és audi
tív észlelés), emlékezés (bevésés, felidézés, rövid és hosszú távú emlékezés), 
koncentráció (terjedelem, intenzitás), logikai műveletek, a problémalátás hiá
nyosságai;

-  motoros és orientációs képességek: izomtónus, egyensúlytartás, nagy- és 
finommozgások, cselekvéstervezés, a tér- és időbeli tájékozódás hibái;

-  emocionális és szociális képességek: motiváció, kapcsolatkialakítás és 
-tartás, önértékelés, a tanulási viselkedés problémái;

-  kommunikációs képességek: beszédértés, szókincs, szóbeli közlés, gram
matikai szerkezetek, szövegalkotás szóban és írásban, metakommunikáció és 
az önkifejezés hiányosságai (Englbrecht-Weigert 1991).

A tanulásban akadályozott gyermekek beszédét tartalmi szempontból álta
lában a szókincs terjedelmével, összetételével, a mondatszerkezettel, illetve a 
szövegalkotás fejlettségével jellemzik a szerzők. Illyés (1967) szerint szó
kincsük terjedelme jelentősen kisebb, mint az épeknek minősülöké, szókész
letükben a konkrétumot jelölő szavak fordulnak elő nagyobb arányban. Bau- 
disch (1985) kiemeli, hogy esetükben az aktív és passzív szókincs lassabb ki
épülése az egész iskoláskorra jellemző, a gyerekek egy részénél verbális szte
reotípiák figyelhetők meg. Mercer és Mercer (2005) az elmaradt gyermekek
nél megfigyelték, hogy igen korlátozott a szókészlet, melyet használnak, kü
lönösen a jelzők, határozók, névmások terén.

Az anyanyelv-elsajátítás beszédprodukciós szintje 6 éves kor körül előké
szíti az írott nyelv elsajátíthatóságát, mellyel jelentősen növekszik a valósá
gosan használt szavak, kifejezések száma, tehát a szókincs aktív része gazda
godik, továbbá a gyermek nem téved a relációszavak jelentésének tekinteté
ben. A szókincs nagyságának megállapítása a gyermeknyelvben gyakorlatilag 
lehetetlen. A ma ismert és használt szókincstesztek elsődleges célja nem az
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adott életkorban használt lexikai egységek megbecslése, hanem a nem megfe
lelő teljesítményt nyújtó gyermekek korai kiszűrése. A tanulásban akadályo
zott gyermekek aktív szókincsének minőségét többszörösen fontos vizsgálni, 
mert esetükben a mentális lexikon zavartalan kialakulását, működését számos 
tényező akadályozhatja, és mert a szókincs jelentős beszűkülése a fejlesztés 
elmaradása esetén az iskola elvégzésének képtelenségét is jelentheti.

Vizsgálatom elsődleges célja az, hogy feltárjam, milyen mértékben marad 
el a 7 éves tanulásban akadályozott gyermekek aktív szókincse a tipikus fej- 
lődésű gyermekekétől, illetve hogy jellegzetes hibáikról képet kapjak. A tanu
lásban akadályozott gyermekek esetében megfigyelhető és kognitív képes
ségterületeken is tapasztalható elmaradások miatt feltételezhető, hogy a vizs
gált gyermekcsoportok teljesítményei jelentős különbséget mutatnak majd.

Kísérleti személyek, anyag és módszer
A 2006/07-es tanév folyamán 20-20 fő 7;0-7;6 éves tanulásban akadályo

zott és tipikus fejlődésű gyermeket diagnosztizáltam három budapesti általá
nos iskola első osztályában. A vizsgált populáció minden tagja ép hallású. Az 
adatok statisztikai feldolgozását Excel 11.0 szoftver segítségével, kétmintás t- 
próbát használva végeztem el.

A vizsgálat anyagául szolgáló, Az aktív szókincs vizsgálata című képsoro
zatot Lőrik József, Ajtony Péter, Palotás Gábor és Pléh Csaba fejlesztette ki 
(1997). Ezzel a nem sztenderdizált eljárással a magyar anyanyelvű gyerme
kek szókincse vizsgálható 3-8 éves kor között. A 94 hívóképre kapott vála
szok alapján megállapítható, hogy a gyermekek használják-e az általunk várt 
szavakat. A teszt készítői szerint életkoronként több (összesen 800) gyerme
ken elvégzett korábbi mérés alapján a vizsgált életkorban elvárható átlagtel
jesítmények a következők: főnévi teljesítmény 71,6%, igei teljesítmény 
63,7%, illetve összesen 70,2% (Lőrik szóbeli közlése). A főnévi és igei telje
sítmény alapján az ép fejlődési szint megbízhatóan elkülöníthető az elmara
dottól, a beszűkülttől. Az eljárás nem azt vizsgálja, hogy mennyire adekvátan 
írják le a gyermekek a képeket. A példatár egyértelműen körülírja az elfogad
ható válaszokat. A vizsgálat megkezdése előtt a gyermeket megkérjük, mond
ja meg, mit lát a képen, illetve mi történik a képeken. A vizsgálat közben 
mindvégig dicsérjük, biztatjuk a gyermeket, nem mutatva, hogy helyesnek 
vagy hibásnak értékeltük válaszát. Ha nem a várt választ mondja, feltehetünk 
segítő kérdéseket. Amennyiben a gyermek saját magát kijavítja, elfogadjuk a 
választ. A válaszadás során elfogadható minden megfelelő szó igekötős, rag
gal vagy jellel bővült változata, továbbá amely mondatban vagy szószerke
zetben hangzik el. Elfogadhatók a hibásan toldalékolt szavak, szinonimák és 
a tájnyelvi válaszok, illetve a beszédhibából adódó eltérések. A neologizmu- 
sokat nem fogadhatjuk el.
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Eredmények
A teszt első négy ábrájával a gyermek feladatmegértése is ellenőrizhető, 

hiszen napi használatban lévő tárgyak képeit kérjük megnevezni, pl. esernyő, 
kanál. Fontos ez az értékelés szempontjából, mert az általunk vizsgált gyer
mekek körében a tanulási nehézség mellett gyakran tapasztalható a feladat
megértés nehézsége, sőt ennek képtelensége is. A vizsgálat során azonban 
sem a tipikus fejlődésü, sem a tanulásban akadályozott gyermekek között 
nem volt példa arra, hogy ezek közül az ábrák közül tévesen nevezzenek meg 
egyet is.

A tesztelésre vonatkozó idő és a gyermekek magatartása jelentősen eltért a 
két csoport esetében. A vizsgálatra fordított időt tekintve hangsúlyosabbak 
esetükben az egyéni különbségek -  átlagosan 14%-kal több időt vettek 
igénybe - , illetve több tanulásban akadályozott gyermeknél kellett megszakí
tani a tesztelést. A vizsgálat során folyamatosan érezhető volt -  amit az átla
gok is érzékeltetnek -, hogy egy-egy szó megnevezése a tipikus fejlődésü 
gyermekek esetében 17,8 másodpercet, míg a tanulásban akadályozott gyer
mekek esetében 20,4 másodpercet vett igénybe. A tipikus fejlődésü és tanu
lásban akadályozott gyermekek teljesítményeit az 1. ábra mutatja be.

Tipikus fejlődésü gyermekek Tanulásban akadályozott gyermekek
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1. ábra
A tipikus fejlődésü és a tanulásban akadályozott gyermekek 

szómegnevezésének átlagai nemek szerint

A kísérleti csoportok átlagadatait az 1. táblázat összesíti.
A vizsgálat során a két csoportban összesen 1474 hibát regisztráltam 

(3760-ból). Az eloszlást mutatja a 2. ábra. Mindkét csoportban a hibás vála
szok mintegy 80%-át a főnévi, 20%-át pedig az igei tévedések teszik ki.

A hibaszámok szórását tekintve azonban különbséget figyelhetünk meg a 
két csoportban. A tipikus fejlődésü gyermekek összesített hibaszámai 13 és 
34 szó között változnak, a főnevek esetében ez 10 és 26, míg az igék esetében 
2 és 8 szó közöttiek. A tanulásban akadályozottakat tekintve itt is jelentősen 
nagyobbak az egyéni különbségek, az összesített hibaszámok 34 és 63 között 
változtak, a főnevek esetében 27 és 53 között, míg az igék esetében 5 és 12
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között vannak. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált gyermekek között a leggyen
gébben teljesített tipikus fejlődésü gyermek összesített és főnévi hibaszáma is 
megegyezik a legjobban teljesített tanulásban akadályozott gyermek azonos 
területű hibaszámaival.

1. táblázat: Az elvárható teljesítmény és a vizsgált csoportok 
átlagteljesítménye

Azonosítás
(megnevezés)

Elvárható
átlag

Tipikus fejlődésü 
gyermekek

Tanulásban
akadályozottak

Főnevek 71,6% 75,0% 46,1%
Igék 63,7% 76,6% 58,1%
Összteljesítmény 70,2% 75,4% 47,8%

2. ábra
A hibák és szófajuk eloszlása

A lexikális hozzáférést a szavak használatának gyakorisága is nagymérték
ben befolyásolja; a konkrét elemzést nehezíti, hogy nincs pontos ismeretünk 
az egyes gyermekek aktív szóhasználatáról.

A hibátlanul megnevezett, tehát feltételezhetően a legkönnyebben hozzá
férhető szavak a következők voltak: kés, kenyér, esernyő, csésze, kanál, 
szemüveg, bohóc (a tanulásban akadályozottaknál), illetve a fekszik és ül (a 
kontroll gyermekeknél). Voltak olyan szavak, amelyek csak a tanulásban 
akadályozottak számára jelentettek problémát: cél, súly, pincér, fazék, gyík, 
véd, sas, síp és tükör. A tanulásban akadályozott gyermekek mindegyikének a 
gyűszű megnevezése volt megoldhatatlan. Ez a főnév azonban a tipikus fejlő- 
désű gyermekek számára is nehéznek bizonyult, 70%-uk tévedett a megneve
zésében.
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A gyermekek számára „nehéz” szavak nem feltétlenül azonosak a két cso
portban. Egyezést találtunk a létra, szarvas, gereblye, ásó, orrszarvú, fúró, 
WC-pumpa, fecskendő főnevek és a kalapál, ásít, gereblyéz, ültet igék meg
nevezésében. A legproblémásabb szó a tanulásban akadályozottaknál a gereb
lyéz ige volt.

Ha a szavakat nehézségi rangsorba állítjuk -  a csoport legmagasabb hiba
számát a sor elejére állítva - ,  azt látjuk, hogy egyes szómegnevezések össze
függést mutatnak egyes rajzokkal. A gyermekek nehezebben nevezték meg a 
következő képeket: hordó, síp, hegedű, fazék, mikrofon, cintányér, három
szög, pincér, síléc/bot, fűrész, csónak, rendőr, csizma, seprű, horog, tőr, súly 
és töröl. E 18 szó között csupán egyetlen igét találunk.

A hibázásokra jellemző, hogy a körülírások (megnevezés helyett) aránya 
(48%) a legmagasabb, ezt követik a hasonló hangzású szavak, illetve az értel
metlen hangsorok, majd amikor a gyermek meg sem kíséreli a szó megneve
zését. Az ötödik leggyakoribb hibatípus a metatézis. Egy-egy példa adódott a 
hangbetoldásra és kihagyásra (vö. 3. ábra).

Előfordulás (%)

0 10 20 30 40 50 60

■  tipikus fejlődésűek □ tanulásban akadályozottak El összesen 

3. ábra
A hibák típusainak eloszlása

A szavak körülírása során gyakran a tárgy funkciójához, avagy egy ese
ményhez kapcsolva próbálja felidézni a gyermek a konkrét szót, például meg
büntet -  ’rendőr’; a fenyőfákon van ilyen -  ’toboz’; be lehet menni vele a Ba
latonba... ha szép az idő -  ’csónak’; gólt csinál vele -  ’fejel’. Előfordult né
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hány összetett körülírás is: ha a kertben van a bácsi és krumplit akar enni a 
gyereke, ezzel keresi a krumplit — ’ásó’; bele kell beszélni... láttam ilyet a 
versmondó versenyen, de nem kellett belebeszélni -  ’mikrofon’. A körülírási 
stratégiát 68%-ban a tanulásban akadályozott gyermekek alkalmazták, míg a 
tipikus fejlődésű gyermekek csupán 15%-ban. Az előbbiek magyarázatai rö- 
videbbek voltak, például: a hordó helyett víz van benne /  fából van, a pincé
ben... és bort tesznek bele; vagy a gyűszű helyett amikor varrnak / azért van 
az ujján, hogy amikor varr, ne szúrja meg a tű.

A hibák között 34%-os előfordulással a hangzási hasonlóságot találjuk. 
A várt és elhangzott szavak szótagszáma majdnem minden esetben megegye
zett, az esetek többségében a magánhangzók is, például kard helyett kart; tál 
helyett pál; szűr helyett szül; fejel helyett fejez; rendőr helyett rendező; kulcs
csomó helyett kulcsok. A kard helyett kart szót ejtő fiú esetében nem nyelv
botlás történt, és a gyermek általában nem zöngétlenít. Mindkét csoportban 
jellegzetes volt az első hang, szótag nyújtása, ismétlése is a kép felismerését 
követően: fffésű, ááásít, kaaalapál, hiiintaszék.

A hibák 9%-át képviselő értelmetlen hangsorok között gyakori volt az első 
vagy utolsó szótag egyezése, így például dominó helyett domirók; mikrofon 
helyett mikorom; fecskendő helyett fecsengő; gyűszű helyett tűszű. Közel 5%- 
ban (75 eset) fordult elő, hogy a segítő kérdések ellenére sem nevezték meg a 
képet a gyermekek. 60 esetben tanulásban akadályozott gyermek produkálta 
ezt a hibatípust.

A következő két típus csupán 2-2%-ot képvisel a hibák között, valamennyi 
a tanulásban akadályozott csoportban jelent meg. Példa a metatézisre: 
tahinszék -  ’hintaszék’; lécsí -  ’síléc’; képfényez -  ’fényképez’. Hangbetol
dást és -kihagyást csupán egy tanulásban akadályozott gyermeknél regisztrál
tam. így jöttek létre a toboz helyett toborz; sátor helyett sártor; síel helyett 
sínél; szöcske helyett szörcske hangsorok.

Az önjavítások aránya az összes megnevezett szóból 12% a tipikus fejlő
désű és 3,5% a tanulásban akadályozott gyermekek esetében. A tipikus fejlő
désű gyermekek minden javítása egyszeri és sikeres volt. A tanulásban akadá
lyozott gyermekek közül a legtöbben szintén egyszer és sikeresen javítottak, 
hárman voltak továbbá, akik harmadszorra nevezték meg helyesen a hívóké
pet, összesen négy alkalommal. Egy fiú például a mikrofon szót harmadszorra 
sem tudta előhívni, ezután nem tudom-mai válaszolt.

Elemeztem a szómegnevezési teljesítményt a fogalomkörök szerint (2. táb
lázat). A ház és háztartás fogalomkörébe a szavak 35%-a tartozott, az össze
sen 26 ide sorolható szóból az esernyő, szemüveg, kanál, csésze és kés meg
nevezése csoporttól függetlenül nem okozott problémát senkinek. A tipikus 
fejlődésű gyermekek között további 3 hiba nélkül megnevezett szót találtam. 
A WC-pumpa, gyűszű, gereblye és ásó azonban mindkét csoportban nehezen 
megnevezhető szó volt. A vizsgálati anyagban a zsák szó volt az egyetlen,
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melyet a tanulásban akadályozott gyermekek a tipikus fejlődésüekhez képest 
kevesebb hibával neveztek meg.

A főnevek 16%-át a műszaki szavak, gépek és eszközök fogalomkörébe 
csoportosítottam. A 12 idetartozó szóból mindkét csoportban hasonló nehéz
séget jelentett a penge, fecskendő, tör, fúró, fűrész megnevezése. A bélyegző, 
csavar és ecset megnevezése pedig csoporttól függetlenül kevesebb problé
mát okozott. Nem volt a kategóriában hibátlanul megnevezett szó. Szintén 
16%-ban találhatók állatnevek az anyagban; mindkét csoportnak nehézséget 
jelentett az orrszarvú, fóka, szarvas és szöcske megnevezése, a pók, gyík, bo
gár és sas szó azonban nem okozott komoly problémát a gyermekeknek.

2. táblázat: A vizsgált fogalomkörök nehézségi rangsora és a hibák aránya
Tipikus fejlődésű Tanulásban akadályozott

gyermekek gyermekek
Fogalomkör Hibaszázalék Fogalomkör Hibaszázalék

1 . műszer 20,8 hangszer 17,7
2. állat; hangszer 15,7 műszer 12,9
3. növény 14,5 szabadidő és sport 11,9

4. ház és háztartás 13,8 ház és háztartás; 
növény; állat 11,7

5. szabadidő és sport 9,8 ruha 8,6
6. iskola 9,1 foglalkozás 7,2
7. foglalkozás 0,6 iskola 5,1
8. étel; ruha 0,0 étel 1,5

A szabadidő-sport kategóriába tartozó szavak száma 9, a vizsgálati anyag 
12%-át teszi ki. Mindkét csoportban nehéznek bizonyult a horog és a kard 
megnevezése. A legkönnyebben megnevezettek a léggömb és a dominó vol
tak. A hangszerek közül legnehezebbek a cintányér és xilofon, legkönnyebb a 
dob volt mindkét csoportban.

Az összes főnévi hiba 67%-át a tanulásban akadályozott gyermekek követ
ték el, ennél jelentősen magasabb a hibaarányuk a hangszerek, műszerek és 
szabadidő-sport kategóriákban. Ahogy a 2. táblázat is mutatja, a kategóriákat 
nehézségi rangsorba állítva feltűnő az eltérés a két csoport teljesítményében.

Következtetések
A szókincs nagyságát nehéz objektiven mérni. Az eredmények alapján 

megállapítható, hogy melyek azok a szavak, amelyeket a tanulásban akadá
lyozott gyermekek az előhívás és a hozzáférés szempontjából biztosan tud
nak, és melyek azok, amelyeket nem. A tesztelésre felhasznált idő is igazolja, 
hogy a tanulásban akadályozott gyermekek esetében érezhető volt a figyelem 
és koncentráció megtartásának problémája. A minta kis száma miatt azonban 
nem vonhatók le messzemenő következtetések.
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A tanulásban akadályozott gyermekek eredményei egy korábbi vizsgálat 
szerint átlagosan a 4 éves, tipikus fejlődésű gyermekekéhez közelítenek a fő
névi teljesítményben, az 5 évesekéhez az igék megnevezésében. Az össztelje
sítmény a 4;6 évesekével azonos. A jelen vizsgálatban részt vevők elmaradá
sa jelentős, hangsúlyozandók a nagyfokú egyéni eltérések.

A tanulásban akadályozott gyermekek többféle hibatípust produkáltak, me
tatézist, illetve hangbetoldást/kihagyást csak náluk regisztráltam. Ezek azon
ban nem feltétlenül a lexikai felépítés, hanem éppúgy a hozzáférés, előhívás 
problémái is. Amíg a tipikus fejlődésű gyermekek hibáik háromnegyedét kö
rülírással szerezték, addig a tanulásban akadályozott gyermekek ugyanezt az 
arányt a körülírást és hasonló hangzást követve érték el. Jelentős az eltérés a 
hasonlóság elvét követve szerzett hibáknál is, ezek száma — a tipikus fejlődé- 
sűekéhez képest -  kiemelkedően magas a tanulásban akadályozottak között.

Az eredmények ismeretében nagyobb hangsúlyt kell helyezni a tanulásban 
akadályozott gyerekek beszédvizsgálatára minden szempontból. Felbecsülhe
tetlen ugyanis annak a kárnak a mértéke, ami abból adódik, hogy az anya
nyelv használatának nehézségével küszködő gyermek képtelen a képességei
nek megfelelő szintű iskola elvégzésére. Ideálisnak azt tartanám, ha integrált 
nevelésük-oktatásuk során a komplex képességfejlesztésben jártas pedagógus 
foglalkozna velük. A mentális lexikon aktív és passzív részének fejlesztése 
ugyanis önmagában még nem biztosítja a szókészlet beépülését a beszédbe.
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