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KORASZÜLÖTT GYERMEKEK 
NYELVHASZNÁLATI JELLEMZŐIRŐL

Krepsz Valéria

Bevezetés
Beszélgetés során megnyilatkozásainkra számos tényező van hatással, így 

az adott beszédhelyzet, a hely, az idő, a társalgás célja, a beszédpartner és a 
beszélő saját jellemzői (például neme, kora, testi és lelki állapota stb.). A sike
res kommunikáció feltétele a hallgató és a beszélő között a beszéd produkció
jának és percepciójának összehangolása, amelyben fontos szerepet játszik az 
egyéb beszédet kísérő jelenségek mellett a beszédtempó is. A beszédsebesség 
olyan jellemző, amelyet az egyéni adottságok, illetve számos változó és nem 
változó tényező befolyásol, így az életkor, a foglalkozás, a nem vagy az adott 
beszédhelyzet, téma (Gósy 2004; Markó 2005; Bata-Gráczi 2009; Bóna 2009). 
A jelenség alapja az, hogy milyen gyorsak vagy lassúak az artikulációs műkö
déseink (Gósy 2004). A beszédtempó nemcsak az időzítést érinti, hanem fono
lógiai és artikulációs szinten is jelen van a beszédfolyamatokban, emellett pe
dig hatással van a szemantikai és a grammatikai feldolgozásra is (Bóna 2007).

A gyermek (társas) kommunikációs képessége fokozatosan fejlődik a beér
kező ingerek hatására. A tipikus gyermekkori kognitív fejlődést, így a kom
munikációs készséget már akár az első napokban megszerzett tapasztalatok is 
befolyásolják (Szanati 2011). Az esetleges, már a születéskor fellépő biológiai 
károsodások később értelmi, strukturális, funkcionális, esetleg neurológiai sé
rülést eredményezhetnek, amelyek hatással lehetnek a beszéd produkciós és 
percepciós oldalára is (Szanati-Nagy 2006). A koraszülöttség problémája 
mind magyar, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelen van, az újszülött 
populáció 10-11%-át érinti (Estefánné Varga 2003; Aszmann 2006). A WHO 
definíciója alapján koraszülöttnek tekintenek minden 2500 g-nál kisebb élve 
született gyermeket, akinek gesztációs ideje a 37 hetet (259 napot) nem halad
ta meg, vagy akin az éretlenség kétségtelen jelei, például bőrszín, megállapít
hatók (Wohlmuth 1986). Bár a koraszülöttség és a kognitív fejlődés, így a 
nyelvi terület fejlettsége, illetve esetleges elmaradása közvetlen kapcsolatára 
máig nincsenek cáfolhatatlan bizonyítékok, néhány tanulmány rámutatott, 
hogy a koraszülött gyermekek nyelvi fejlődése időre született, azonos korú 
társaikéhoz viszonyítva megkésett (pl. DeHitsch—Jansky 1965; Bailey-Wole- 
ry 1989; McCormick-Scheifelbusch 1990). Ezzel szemben más kutatások arra 
az eredményre jutottak, hogy a nyelvi és kommunikációs elmaradás nem 
gyakoribb a koraszülött gyermekeknél, mint az időre és normál súllyal szüle
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tett társaiknál, valamint az időben diagnosztizált eltérések 2-3 éves korra fo
kozatosan megszűnnek (pl. Greenberg-Crnic 1988; Szanati-Nagy 2006). 
A fejlődés üteme, az esetleges elmaradás szintje több tényezőtől is függ. Ko
raszülött gyermekek vizsgálata során fontos figyelembe venni a koraszülött- 
ség okát, illetve a fejlődést befolyásoló egyéb biológiai és környezeti ténye
zőket is (Szanati 2011).

Az elmúlt néhány évtizedben számos kutatás vizsgálta a koraszülöttség és 
a kognitív fejlődés hosszú távú kapcsolatát. Az eredmények rámutattak, hogy 
bizonyos területeken, így a mentális, illetve motoros fejlődésben, avagy a 
szülővel való interakcióban a koraszülött gyermekek különböznek időre szü
letett társaiktól. A vizsgálatok eredményei alapján elmondható, hogy a szö
vődmények nélküli koraszülés önmagában nem jelent sem idegrendszeri ká
rosodást (Boda 1981), sem az intelligencia csökkenését, bár azok a tényezők, 
amelyek a koraszüléshez vezetnek, okozhatnak perinatális ártalmakat is. Az 
óvodáskori és iskolai hátrány hátterében is gyakran az eltérő viselkedésfor
mák, illetve a nyelvi területen való lemaradás áll. Gallagher és Watkin (1998) 
kutatásai szerint a nyelvi nehézségeket gyakran nem veszik figyelembe a 
gyermek fejlődésének vizsgálatakor, hiszen a lehetséges idegrendszeri kiha
tások egészen addig nem mutatkoznak meg, amíg a nyelvi fejlődés nem éri el 
a kinyilatkoztatások szintjét.

Magyar vizsgálatok eredményei szerint a beiskolázás előtt, 5-6 éves gyer
mekek körében végzett beszédpercepciós vizsgálatok során a kis születési sú
lyúak gyengébb teljesítményt értek el, mint az éretten születettek, ám az előb
biek memóriája is jónak bizonyult (Beke et al. 2001). Az észlelés és a megér
tés eredményei összefüggést mutattak az intelligenciateszt eredményeivel, 
amely alapján elmondhatjuk, hogy a beszédfejlődés üteme jól jelzi előre szá
munkra a későbbi kognitív teljesítmény alakulását. Emellett érdemes kiemel
ni, hogy a különböző beszédészlelési és beszédmegértési tesztek összefüggést 
mutatnak az újszülöttkori komplikációk súlyosságával, a születési súllyal, a 
hipoxiával (a vér csökkent oxigéntelítettségével) és a lélegzetvétel idejével. 
Csiky, Rajk, Simon és Domer kísérletük során (1981) 21 igen kis súlyú újszü
löttet vizsgáltak az iskolaérettség szempontjából. A kommunikáció, illetve a 
beszéd területén azt tapasztalták, hogy az általuk felmért gyermekek esetében 
az artikuláció renyhébbnek, a beszédtempó gyorsabbnak bizonyult, emellett 
beszédük monotonabb, ritmustalanabb és dallamtalanabb volt, továbbá hal
kabb hangerőt használtak, mint azonos korú társaik. A szerzők szerint e mö
gött a megzavart biológiai érés, valamit a születéskor fellépő károsodás áll. 
Mindezen folyamatok gyakran kedvezőtlenül érintik a bal temporális agyfél
tekét, amely többek között a nyelvi funkciókat is raktározza (Csépe 2005).

A jelen kutatás célja ötéves koraszülött gyermekek beszédprodukciójának 
felmérése a beszédsebesség és a reakcióidő szempontjából, továbbá néhány 
beszédpercepciós folyamat és időzítésük elemzése. Arra a kérdésre igyekez
tünk választ találni, hogy a 37. hét előtt és 2500 g súly alatt világra jött gyér-
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mekek kísérleti adatai eltérnek-e azonos korú és időre született társaikétól 
vagy nem. Három hipotézist állítottunk fel. 1. A koraszülött gyermekek reak
cióideje eltér a különböző típusú feladatok során, és minden esetben hosszabb 
az éretten született társaikéhoz képest. 2. A koraszülött gyermekek gyengébb 
teljesítményt érnek el a beszédpercepciós feladatok megoldása során. 3. A ko
raszülött gyermekek beszédtempója meghaladja az éretten született gyerme
kek beszédtempóját a három feladatban és a spontán beszéd során is.

Anyag, módszer, kísérleti személyek
Kutatásunkban 15 tipikus fejlődésű, ép hallású és ép artikulációjú koraszü

lött gyermek (8 lány és 7 fiú) vett részt, mindannyian ötévesek. Adataikat 15 
normál időre és normál súllyal született, ép hallású és ép artikulációjú, tipikus 
fejlődésű kontroli-gyermekcsoport eredményeivel vetettük össze. Minden 
gyermektől spontán beszédanyagot rögzítettünk digitális hangfelvevő segít
ségével a megszokott otthoni, illetve óvodai környezetben. Elsőként egy ké
peskönyvet néztünk, majd kedvenc játékukról, időtöltésükről kérdeztük őket. 
Ezután elvégeztük velük a GMP sztenderdizált diagnosztikai vizsgálat (Gósy 
1995/2006) GMP4, GMP5 és a GMP 12 részfeladatát, amelyek alkalmasak 
mind a beszédtempó, mind a reakcióidő mérésére. A GMP4 feladat esetében 
10 szűk frekvenciatartományú (2200-2700 Hz) mondat pontos megismétlése 
a cél, így vizsgálható a beszédészlelés fonetikai szintje. A GMP5 feladat 
hanganyagában 10 mondat esetében a természetes beszéd sebességét műsze
resen 25%-kal felgyorsították. Az adatközlőknek az volt a feladatuk, hogy 
ismételjék meg az elhangzottakat a lehető legnagyobb pontossággal. A gyor
sított mondatok visszamondásának feladata nehezített az óvodások számára, 
szókincse meghaladja az ötéves gyermekektől elvárható ismeretanyagot, ám 
a feladat megoldása során nem cél a szöveg megértése, csak megismétlése. A 
harmadik feladat, a GMP12-es vizsgálatában a gyermekek egy mesét hallot
tak, majd 10 megértést ellenőrző kérdésre kellett válaszolniuk. Ebben a fel
adatban a válaszadáskor önálló beszédprodukciót vártunk el, amelyhez szük
séges volt a hallott szöveg megértése a szemantikai és szintaktikai szerkeze
tek értelmezésére, asszociációs működések végrehajtására; illetve a rövid és 
hosszú távú memória aktiválása is. Összesen 180 percnyi hanganyagot dol
goztunk fel, illetve annotáltunk a Praat szoftverrel (Boersma-Weenink 2010). 
A statisztikai elemzésekhez egytényezős varianciaanalízist és Pearson-korre- 
lációt használtunk (az SPSS 19.0 szoftverben).

Mértük a gyermekek reakcióidejét a GMP részfeladatok megoldásában, 
összehasonlítottunk a koraszülött és a kontrollcsoportok eredményeit. A Praat 
szoftver segítségével a felvételekben megmértük a szüneteket és a jelidőt, 
meghatároztuk a beszédhangok számát, majd kiszámoltuk a gyermekek be- 
szédtempó-értékeit a rögzített spontán beszédanyag alapján, végül összeha
sonlítottuk a három feladat adatait.
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Eredmények
A koraszülött és az éretten született gyermekek reakcióértékeit hasonlítot

tuk össze a három GMP-feladatban a mondatismétlések és az ellenőrző kér
désekre adott válaszok tekintetében. A szűk frekvenciás és gyorsított monda
tok reakcióértékei igen közel álltak egymáshoz, a mese ellenőrző kérdéseire 
adott válaszoknál közel másfélszeres reakcióidő-értéket adatoltunk a koraszü
lött gyermekeknél. Az eltérő feladatok közötti különbség a kontrollcsoport 
esetében is kimutatható, átlagosan 2,5-szer annyi időre volt szükség a szö
vegértést ellenőrző kérdések válaszaihoz, mint a szűk frekvenciás és a gyorsí
tott mondatok megismétléséhez (1. táblázat).

1. táblázat: A két csoport reakcióideje (s): átlag és átlagos eltérés
Kontrollcsoport Koraszülött csoport

Átlag Átl. élt. Min. Max. Átlag Átl. élt. Min. Max.
GMP4 0,65 0,34 0,00 3,11 1,02 0,97 0,05 8,33
GMP5 0,56 0,29 0,00 1,93 1,08 0,91 0,00 7,38
GMP12 1,48 1.49 0,00 9,37 1,56 1,29 0,00 9,96

Mindhárom feladat során az időre született gyermekek adtak gyorsabb vá
laszokat, ám statisztikai különbséget a kontroll- és a rizikócsoport teljesítmé
nye között kizárólag a gyorsított mondatok esetében mértünk (F(l, 29) = 
20,033; p = 0,001), lásd 1. ábra.

A gyorsított mondatok megismétlése a beszélőhöz való alkalmazkodás je
lenségéből adódóan arra késztetheti az adatközlőket, hogy maguk is gyorsab
ban ismételjék meg az elhangzottakat. Az időre és éretten született gyermekek 
esetében statisztikailag is igazolható közepes erősségű összefüggés (Pearson- 
korreláció: r = 0,558) volt kimutatható a gyorsított mondatok helyes ismétlése 
és a szövegértésre adott válaszok tempója között. Azok a gyermekek, akik ke
vesebb idő alatt képesek megválaszolni a megértést ellenőrző kérdéseket, na
gyobb arányban képesek helyesen visszamondani a felgyorsított mondatokat.

A szűk frekvenciás, a gyorsított mondatok ismétlésében és a mesehallga
tást követő válaszadásban mért reakcióidőket összehasonlítottuk a feladatok 
megoldásának eredményességével mindkét vizsgált csoport esetében. Mind a 
koraszülött, mind pedig az időre született gyermekek a szűk frekvenciás 
mondatokat mondták vissza a legnagyobb arányban helyesen, illetve ebben a 
feladatban statisztikailag igazolható különbség mutatkozott a koraszülött és 
időre született gyermekek teljesítménye között (F(l, 29) = 4,699; p = 0,039). 
A koraszülöttek helyes ismétlésének átlaga 70% (átl. élt.: 11,8%), a kontroll
csoporté pedig 84% (átl. élt.: 22%).

A koraszülött gyermekeknél a spontánul gyorsabban beszélők gyorsabban 
ismételték helyesen a szükfrekvenciás mondatokat (az összefüggés erős: r = 
0,945). Közepes erősségű összefüggést találtunk a koraszülött gyermekek 
esetében a szűk frekvenciás mondatok visszamondásának eredményessége és
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a mese kérdéseire adott helyes válaszok aránya (r = 0,590), illetve erős össze
függést a szűk frekvenciás mondatok sikeres visszamondása és a gyorsított 
mondatok reakcióideje között (r = 0,795). A koraszülött gyermekek esetében 
a különböző részfolyamatok közepes és erős összefüggéseket mutattak az 
adott életkorban (hat esetben), ez nem csak a feladat sikeres teljesítésében, 
hanem az időzítésben is megmutatkozott. Az éretten született gyermekek kö
rében az eredményesség csak a szövegértést ellenőrző kérdésekre adott vála
szokban mutatott közepes erősségű összefüggést a reakcióidővel (r = 0,634).
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1. ábra
Gyorsított mondatok ismétlésének reakcióidő-értékei

A koraszülött gyermekeknél a spontánul gyorsabban beszélők gyorsabban 
ismételték helyesen a szűkfrekvenciás mondatokat (az összefüggés erős: r = 
0,945). Közepes erősségű összefüggést találtunk a koraszülött gyermekek 
esetében a szűk frekvenciás mondatok visszamondásának eredményessége és 
a mese kérdéseire adott helyes válaszok aránya (r -  0,590), illetve erős össze
függést a szűk frekvenciás mondatok sikeres visszamondása és a gyorsított 
mondatok reakcióideje között (r = 0,795). A koraszülött gyermekek esetében 
a különböző részfolyamatok közepes és erős összefüggéseket mutattak az 
adott életkorban (hat esetben), ez nem csak a feladat sikeres teljesítésében, 
hanem az időzítésben is megmutatkozott. Az éretten született gyermekek kö
rében az eredményesség csak a szövegértést ellenőrző kérdésekre adott vála
szokban mutatott közepes erősségű összefüggést a reakcióidővel (r = 0,634).

Elemeztük a válaszadók beszédtempóját a különböző feladatok végrehajtá
sa során. A szűk frekvenciás mondatok esetében 12,5 hang/másodperc, a 
gyorsított mondatok visszamondása során átlagosan 15,0 hang/másodperc 
volt a beszédtempó. A spontán beszéd tempójához a mesékkel kapcsolatos 
kérdésekre adott válaszok beszédsebessége állt a legközelebb (2. táblázat),
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ami a koraszülött gyermekek esetében statisztikailag is igazolható összefüg
gést mutatott (r = 0,531 ).

A legnagyobb beszédtempó-értékek nem a gyorsított mondatok visszamon
dásakor, hanem a szükfrekvenciás mondatok esetében jelentek meg. A reak
cióidő eredményeihez hasonlóan az eltérés a feladat típusával magyarázható, 
ugyanis a nehezített szavak és kifejezések visszamondása nagyobb koncent
rációt, így hosszabb időt és nagyobb odafigyelést követelt meg a gyermektől, 
a tervezési szakasz több időt vett igénybe, mint maga a produkció. Mind a 
szűk frekvenciás, mind a gyorsított mondatok esetében az időre született 
gyermekek beszéde volt gyorsabb koraszülött társaikéhoz viszonyítva.

2. táblázat: A két vizsgált csoport beszédtempója (hang/másodperc)
Szűk frekven- Gyorsított Mesére adott Spontán
ciás mondatok mondatok válaszok beszéd

Koraszülött csoport 10,042 9,748 8,931 8,927
Kontrollcsoport 10,506 10,219 8,902 8,911

Következtetések
Kutatásunk a koraszülött és a velük azonos korú, időre és éretten született 

gyermekek reakcióidőit, beszédészlelését, illetve beszédtempóját hasonlította 
össze különböző típusú feladatok megoldása során. Noha a nemzetközi és 
hazai kutatásokban a kutatók eltérő eredményeket kaptak a koraszülöttség és 
a különböző mentális képességek, így a beszédkészség fejlődésének egymás
ra hatását illetően, a kutatás megkezdése előtt különbséget feltételeztünk az 
általunk vizsgált koraszülött gyermekek és a kontrollcsoport teljesítménye 
között. Számos vizsgálat eredménye szerint ugyanis a különbség nem a nyel
vi teljesítményben, hanem az eltérő beszéd- és kommunikációs stratégiákban, 
a különböző viselkedési jegyekben keresendő.

Eredményeink szerint különbség mutatkozott a koraszülött, illetve az éret
ten született gyermekek beszédtempó-értékei között, emellett a koraszülött 
gyermekek esetében eltérést tapasztaltunk a három különböző feladat és a 
spontán beszéd beszédtempóját tekintve. Míg a kontrollcsoport esetében csak 
igen kevés összefüggést találtunk a különböző részképességek között, addig a 
koraszülött gyermekeknél számos különböző tényező, a reakcióidő, illetve a 
beszédsebesség adatai összefüggést mutattak. Míg az éretten született csoport 
esetében a kognitív fejlődéssel párhuzamosan a különböző részképességek 
önállósultak, addig a koraszülött gyermekeknél még ötéves korban is igen szo
ros összefüggést tapasztaltunk ezek között. Abban az esetben azonban, ha va
lamely képesség elmaradást vagy zavart mutat, a részképességek egymásra 
utaltsága akadályozza más területek fejlődését is, ilyen módon akár egy na
gyobb terület elmaradását vagy globális elmaradást eredményezve. A szűk 
frekvenciás és a gyorsított mondatok esetében a koraszülött csoport a kontroll
csoporthoz viszonyítva alacsonyabb beszédtempó-értékeket ért el, míg a spon
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tán beszédben és az ahhoz legközelebb álló mese kérdéseire adott válaszok 
esetében nem mutatkozott jelentős eltérés a csoportok között. Azt gondoltuk, 
hogy a beszéd temporális sajátosságait érintő különbség nem elsősorban a ko- 
raszülöttség tényével magyarázható, nagyobb szerepe van a különböző fel- 
adattípusoknak, az eltérő megoldási stratégiáknak, illetve a nagy egyéni kü
lönbségeknek, amelyek mindkét vizsgált csoportra jellemzők voltak.

Különbséget feltételeztünk a két csoport között a beszédtempó tekintetében 
is. A hipotézis nem igazolódott, ugyanis közel azonos beszédsebesség
értékeket adatoltunk a három eltérő feladat és a spontán beszéd esetében is.

A reakcióidők tekintetében elmaradást vártunk a koraszülöttek teljesítmé
nyében az időre született gyermekekhez viszonyítva. Ez a hipotézis részben 
nyert igazolást. Míg a szűk frekvenciás mondatoknál a gyorsabb teljesítmény 
sikeresebb megoldást is jelentett, a gyorsított mondatok esetében a hosszabb 
reakcióidő eredményesebb stratégiának mutatkozott.

Noha a jelen kutatás csak részben mutatott különbségeket a koraszülött és 
az éretten született gyermekcsoport között, a beszédpercepció területén kimu
tatott elmaradás, valamint a részfolyamatok szoros összefüggése a nem időre 
született gyermekeknél a beiskolázás előtti vizsgálatok szükségességére hívja 
fel a figyelmet.
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