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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Mindenek előtt szeretném köszönetemet kifejezni azoknak a gyermekeknek, akik részt vettek 

kutatásainkban. Az ő erőfeszítésük, kitartásuk, illetve szüleik nyitottsága nélkül nem jöhetett 

volna létre ez a munka. Különösen hálás vagyok a kutatásunkba bekapcsolódó számolási 

zavarral küzdő gyermekeknek, és családjuknak, akiket nem riasztott el a vizsgálatokkal járó 

anyagi és pszichés megterhelés. Ezúton köszönöm továbbá a Bajza Utcai Általános Iskola, 

az Erkel Ferenc Általános Iskola, és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola 

és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény vezetőségének és tanári karának 

együttműködő segítségét a kutatás kivitelezésében. 

 

Szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, dr. Csépe Valériának, aki a kezdetektől 

segítette munkámat. A szakmai segítségnyújtás mellett hálás vagyok azért az ösztönzésért és 

támogatásért, amit Tőle kaptam. 

 

Köszönettel tartozom munkatársaimnak, dr. Soltész Fruzsinának és dr. Szűcs Dénesnek, 

akik a mérőeszköz kidolgozásában, a vizsgálatok lebonyolításában és szakmai 

konzultációkban egyaránt nélkülözhetetlen segítséget jelentettek munkámhoz. Köszönöm az 

informatikai team áldozatkész, hosszú éveken át tartó munkáját is, különösen Magyar 

Tímeának tartozom hálával a számítógépes teszt megvalósítása és tesztelése miatt. 

Köszönöm Dékány Judit elengedhetetlen segítségét a diszkalkuliás gyermekek elérésében, és 

a projekt sikere iránti elkötelezettségét.  

 

Köszönetet mondok azoknak a hallgatóknak, akik 2004-2009 között az ELTE-PPK 

pszichológia szakán tanulmányaik keretében részt vettek kutatásainkban. A témában 

szakdolgozatot, illetve műhelymunkát író hallgatók lelkiismeretes, színvonalas kutatói 

munkájukkal, a kognitív program hallgatói pedig szakmai kérdéseikkel, ötleteikkel, továbbá 

az adatgyűjtésben és az adatfeldolgozásban végzett pótolhatatlan segítségükkel járultak hozzá 

kutatásaink megvalósításához.   

  

A disszertáció megírása során Márkné dr. Ribiczey Nórának kell elsősorban köszönetet 

mondanom, akinek visszajelzései, értékes észrevételei mindig iránymutatásul szolgáltak. A 

dolgozat szerkesztése, végső formába öntése Kiss Kinga érdeme, akinek fáradozásai mellett 

megerősítő, bíztató jelenlétét is őszintén köszönöm. Az irodalomjegyzék elkészítésében 

Madar Veronika tanszéki demonstrátorunk segítségét köszönöm. 

 

Köszönettel tartozom családomnak, barátaimnak és kollégáimnak, akik hittek bennem, és 

akiknek bíztatása erőt adott a nehéz pillanatokban. Külön köszönöm férjem és kisfiam 

türelmét és rugalmasságát, ami nyugodt hátteret biztosított számomra a dolgozat megírásához. 

 

 

A disszertációban bemutatásra kerülő kutatások a számolási képesség tipikus és atipikus 

fejlődésének vizsgálatának témájában OTKA-támogatással valósultak meg (T-049345 

pályázat, témavezető: Szűcs Dénes). 
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 ELŐSZÓ – A DISSZERTÁCIÓ TÉMÁJA ÉS FELÉPÍTÉSE 

 

 

Dolgozatomban elsősorban azt a munkát szeretném bemutatni, amelyet doktoranduszként az 

elmúlt tíz évben végeztem. Kutatótársaimmal egy olyan számítógépes teszt (MiniMath) 

kidolgozásán fáradozunk, amely már óvodáskortól kezdve alkalmas az alapvető számolási 

képességek differenciált mérésére, a számolás atipikus fejlődésének jelzésére. A teszt 

alapelveinek, tartalmának, működési módjának és a fejlesztés folyamatának leírása, valamint 

a teszt feladataival, és a már elkészült programmal kapcsolatos kutatási eredmények elemzése 

a téma kutatóin túl leginkább a tanulási zavarok diagnosztikájával foglalkozó gyakorló 

szakemberek (pszichológusok, gyógypedagógusok) számára lehet érdekes. Reményeim 

szerint azonban a téma iránt érdeklődők tágabb körét is sikerül megszólítani: óvónőket, 

tanítókat, tanárokat, akik hasznos információkkal, szemléletformáló gondolatokkal 

gazdagodnak a dolgozat elméleti fejezeteinek olvasása során. 

Korunkban, a tudományok rohamos fejlődésével párhuzamosan, az oktatás reformok 

sorozatának idején, fokozott jelentősége van a „Mit és hogyan tanítsunk?” kérdésnek, amely a 

matematikával kapcsolatosan is felmerült. A matematika-didaktika ma már önálló 

tudományág, és magába foglal minden olyan kutatást, mely a matematika tanulásával és 

tanításával kapcsolatos, az alsó fokú oktatástól a felsőoktatásig. Hazánkban 1999 óta a 

Debreceni Egyetemen doktori képzés keretében széles témacsoportban folynak ilyen 

kutatások. Ezek interdiszciplináris kötődése (pszichológia, pedagógia, szociológia) jelentős, 

így pszichológiai vonatkozásában elsősorban a pedagógiai pszichológia (tanulás- és 

tanításlélektan), valamint a kognitív képességekkel (észlelés, figyelem, emlékezet, 

problémamegoldó gondolkodás, fogalmi gondolkodás) és ezek fejlődésével (pl. Piaget, 

Bruner) foglalkozó ismeretek jelentősek (Ambrus, 1995). 

Az elmúlt évtizedekben a matematikai megismerés idegrendszeri alapjainak és 

gyökerének kérdését komoly érdeklődés övezi, ami főleg a kognitív idegtudomány 

módszereinek, ezek fejlődésének köszönhető. A matematikatanítás eredményességének 

javítása érdekében fontos lenne figyelembe venni a gyermekek életkori sajátosságait az 

agyműködés szintjén is. A formális matematikatanítás kezdetén, vagyis az iskola első éveiben 

ugyanis építeni lehet az alapvető numerikus képességek bizonyos szintjére, amely a számolás 

veleszületett bázisán és ennek (óvodáskori informális) fejlődésén nyugszik. A disszertáció 

első fejezete A számolási képességek tipikus fejlődése óvodás- és kisiskoláskorban címmel 

tehát összefoglalja a számnevek, számjegyek elsajátításának folyamatát, továbbá bemutatja a 

számlálási képesség fejlődését, a számfogalom kialakulását. Az olvasó képet kap a mentális 



 4 

számegyenesen való tájékozódás mikéntjéről, és ennek szerepéről a számtani műveletek 

(összeadás, kivonás, szorzás) megértésében, megtanulásában. A fejlődés leírása mellett azon 

elméleti modelleket is ismertetem, amelyek magyarázó, értelmező kereteként szolgálhatnak. 

Az elméleti fejezetek megírása során fontos szempont volt a hiánypótlás: azokra a 

témákra, kérdésekre koncentráltam, amivel kapcsolatban nincs elérhető magyar nyelvű, 

tudományos színvonalú, a korábban említett szakemberek képzésében felhasználható 

szakirodalom. A felnőttek számfeldolgozásának folyamatáról, idegrendszeri hátteréről, filo- 

és ontogenetikus gyökereiről, így a csecsemők számolási képességeiről ezért csak igen 

röviden ejtek szót, hiszen ezzel kapcsolatban Stanislas Dehaene 1997-ben megjelent 

kulcsfontosságú műve (The Number Sense: How the Mind Creates Mathematics) 2003 óta 

magyarul is olvasható. 

További fontos alapolvasmány Márkus Attila (2007) Számok, számolás, 

számolászavarok könyve, amely részletes áttekintést ad a számok kulturális kialakulásáról, a 

kognitív képességek és a matematika kapcsolatáról, valamint a szerzett és a fejlődési 

számolási zavarok kutatásának történetéről, korai elméleteiről. Disszertációm második, A 

számolási képességek atipikus fejlődése című fejezetében ezért kizárólag a diszkalkuliára 

vonatkozó legújabb idegtudományi kutatási eredményekre és az ezekre épülő (esetenként 

kevésbé ismert) magyarázó modellekre koncentrálok. Az írás során törekedtem arra, hogy a 

kognitív neuropszichológia ill. idegtudomány terén kevésbé jártas szakemberek számára is 

érthető legyen ez a nehezebb fejezet, így remélem sikerül a gyógypedagógiai szemléletű, a 

tanulási zavarok perceptuo-motoros elméletének keretében gondolkodó fejlesztő 

pedagógusokat, pszichológusokat elindítani az idegtudományi megközelítés felé. 

Ezután hosszabban tárgyalom a számolási zavar definíciójával és diagnosztikájával 

kapcsolatos problémákat, nehézségeket, hiszen ezeknek közoktatási relevanciája is van, 

amelyre szintén kitérek. A lehetséges elképzelések, álláspontok ismertetésén túl ez a fejezet 

személyes kutatói szemléletemet tükrözi, amely az elmúlt években egyre inkább a számolási 

képességek (tipikus és atipikus) fejlődésének neurokonstruktivista megközelítése felé, 

valamint a diagnosztikában alkalmazott diszkrepancia-modell irányából a dinamikus modell 

felé mozdult. 

A számolási képességek mérése – a számolási zavar diagnosztikus eszközei, a 

MiniMath kidolgozása című harmadik fejezet módszertani jellegű. Az első része szorosan 

kötődik a számolási képességek tipikus fejlődésének témaköréhez, mivel ebben a számolási 

bázisképességek viselkedéses mérésének mérőhelyzeteit és mutatóit tekintem át, amelyeket 

saját tesztünkben is alkalmaztunk. Ennek kapcsán érintek néhány olyan kísérleti eredményt, 
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jelenséget is, amelyek elsősorban elméleti jellegű kérdéseket vetnek fel, illetve amelyeket 

kurrens vita övez. Ezek azért kaptak helyet (röviden) itt, mert a későbbiekben bemutatásra 

kerülő kutatások ezen kérdések vizsgálatára is alkalmasak, amire az eredmények megvitatása 

során ki is térek. Mindezzel érzékeltetni szeretném, hogy bár disszertációm fókuszába a 

MiniMath teszt fejlesztését állítottam, ami inkább a gyakorlati diagnosztikai kérdések 

hangsúlyozását igényli, a teszt kidolgozása és kipróbálása folyamán végzett vizsgálataink 

alapkutatásként is rengeteg hasznos információval szolgálnak. 

Ezután a számolási zavar (korai) diagnosztikájában gyakran alkalmazott, tudományos 

megalapozású nemzetközi tesztek részletes ismertetése, és összehasonlító elemzése 

következik, amihez hasznos kiegészítés Dékány Judit és Juhász Ágnes (2010) kézikönyve a 

diszkalkulia felismerésére szolgáló vizsgáló eljárásukról, valamint Krajcsi Attila (2010) 

tanulmánya. Előbbiből megismerhetjük a hazai gyakorlatban leginkább (szinte kizárólagosan) 

elterjedt diagnosztikus módszert, utóbbi pedig két felnőtteknél használható, magyarra is 

adaptált tesztet (Numerikus Feldolgozás és Számolás Teszt ill. az Aritmetikai Kognitív 

Fejlődési Képességek Teszt) mutat be, beillesztve ezeket a nemzetközi mérőeszközök 

kontextusába, továbbá Brian Butterworth (2003) Diszkalkulia Szűrőtesztjéről is képet kaphat 

az olvasó. 

Az általam említett tesztek azért érdemelnek kitüntetett figyelmet, mert a MiniMath 

validálása terveink szerint ezekkel történik majd a jövőben. A mérőeszközök összehasonlító 

elemzése egyrészt elméleti szempontból érdekes, amennyiben a MiniMath kialakításának 

alapelveit magyarázza, alátámasztja, másrészt a gyakorló szakemberek választását segítheti a 

piacon elérhető tesztek között a jövőben. 

A harmadik fejezetben kapott még helyet a MiniMath feladatgyűjtemény részletes 

ismertetése: milyen alapvető numerikus képességeket, milyen feladatok segítségével, milyen 

kerettörténetbe ágyazva vizsgál a teszt két verziója (az 5-7 évesek, illetve a számokat ismerő 

8-11 évesek számára készült feladatsor). A kidolgozott programkönyv ennél sokkal bővebb és 

részletesebb, hiszen téri-vizuális képességeket mérő feladatokat is tartalmaz, és minden 

példát, ezek sorrendjét, az ingerek színét, elhelyezését, méretét, bemutatási idejét, az 

instrukciók szövegét stb. is pontosan meg kellett határozni a programozók számára. Erről a 

munkáról a feladatgyűjtemény mellékletben csatolt néhány részlete adhat hozzávetőleges 

képet. 

Dolgozatom második felében három kutatásról számolok be, melyeket a MiniMath 

fejlesztése folyamán végeztünk. Az elővizsgálatok szakaszában, 2005-2007 között, a 

MiniMath feladatgyűjteményből kiválasztott, leegyszerűsített (Presentation 
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szoftverrendszerben programozott) feladatsorral (MiniMath kísérleti verzió) gyűjtöttünk 

adatokat. Célunk annak ellenőrzése volt, hogy módszertanilag alkalmasak lehetnek-e a 

MiniMath feladatai a számolási képességek tipikus fejlődése esetén a fordulópontok 

megragadására, továbbá a számolási zavar diagnosztizálására. Első kutatásunkban tehát 3. és 

5. osztályos tipikusan fejlődő gyermekek képességeit hasonlítottuk össze, a második 

kutatásban pedig súlyos számolási zavarral küzdő 4-6. osztályos diákok teljesítményprofilját 

elemeztük. 

2011-ben készült el az 5-7 évesek programkönyve alapján Imagine Logo 

programozási nyelven a MiniMath 2.0 program, melynek kipróbálása, továbbfejlesztése azóta 

is folyik. Ennek a fontos fázisnak az illusztrálására szolgál a harmadik vizsgálat, melyben 1-2. 

osztályos tanulásban akadályozott, illetve beszédfejlődési zavarral küzdő gyermekek vettek 

részt. Főleg kutatásszervezési okokból kezdtük atipikusan fejlődő gyermekekkel a program 

kipróbálását, ami ugyan az eredmények értelmezését, a levont következtetések 

általánosíthatóságát sokszor megkérdőjelezi, a teszt további fejlesztése szempontjából viszont 

komoly előnyökkel is szolgált (ezekre a vonatkozó fejezetben részletesen kitérek). Úgy 

vélem, a MiniMath 2.0 programmal kapcsolatos kezdeti eredmények mindenképpen 

bemutatásra érdemesek, a program működéséről, a mérési adatok feldolgozásának módjáról, a 

mutatók képzésének logikájáról, és a mindezekkel kapcsolatos dilemmákról, nehézségekről 

hű képet festenek. Az egyes feladatok minőségi elemzése, és az eredmények megvitatása 

során tehát ezekre a kérdésekre koncentráltam. 

A kutatás további értéke, hogy a gyermekek tesztviselkedéséről videófelvétel készült a 

tesztelésre szolgáló laptop webkamerája segítségével. A videók és a képernyőképek 

visszaállíthatók, vagyis könnyen kikereshető és követhető, hogy milyen feladaton dolgozott 

egy gyermek, hogyan mozgatta a kurzort, milyen választ adott, és mindeközben hogyan 

viselkedett. Ez rengeteg többletinformációt nyújtott az elemzések során az alkalmazott 

stratégiáról, a helytelen válaszok okáról, és segített az érvénytelen adatok (tippelés) 

kiszűrésében. A programozók, különösen Magyar Tímea munkájáról nem áll módomban 

részletesen beszámolni, de itt is jelzem, hogy a teszt kidolgozásának, fejlesztésének 

folyamatában az informatikai megoldások kitalálása és kivitelezése (pl. logolás) a sikeres 

megvalósítás záloga. 

Végezetül vizsgálataink azon aspektusairól ejtenék szót, amelyeket disszertációmban 

nem érintek, de a témához tartoznak. Az elmúlt években ugyanis az ELTE-PPK több 

pszichológia szakos hallgatója kapcsolódott be munkánkba, és egy-egy specifikus kérdést 

fókuszba állítva, a kutatási adatok egy részét feldolgozva írta meg szakdolgozatát. Mezőffy 
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Bálint (2007) a matematikai bázisképességeket mérő feladatsor (MiniMath kísérleti verzió) 

szerkezetét, a numerikus és nem-numerikus feladatok között összefüggéseket igyekezett 

feltárni tipikus fejlődésű gyermekeknél. Pálfay Andrea (2007) diszkalkuliás gyermekek 

teljesítményét elemezte az egyes feladatokban, továbbá összefoglalta a szakértői 

véleményekből kiolvasható információkat a sajátos nevelési igényű diákok tanulmányi 

eredményeiről, a kapott fejlesztésekről, és iskolai beilleszkedésükről. Hortobágyi Nóra (2009) 

tipikusan fejlődő 4-5. osztályos diákok, és diszkalkuliás mintánk adatai alapján részletesen 

elemzi a számegyenesen való tájékozódást igénylő feladatokat, az alkalmazott stratégiákat, a 

megoldáshoz szükséges numerikus és nem-numerikus (téri figyelem) képességek relatív 

fontosságát. Takács Katalin (2005) pedig megkésett beszédfejlődésű, illetve nyelvi zavarral 

küzdő óvodások matematikai képességeit vizsgálta a MiniMath feladatgyűjtemény néhány 

példáját papír-ceruza változatban alkalmazva. 

Ebből a rövid felsorolásból is látható, hogy kutatásaink rendkívül szerteágazóak, 

különösen, ha a pszichofiziológiai méréseket is figyelembe vesszük, melyeket kutatótársaim 

(Soltész Fruzsina és Szűcs Dénes) a viselkedéses mérésekkel párhuzamosan végeztek az 

elővizsgálatok során. Dolgozatomban a teljes munkának azon mozzanatait emeltem ki, 

amelyek a legszorosabban összetartoznak, és amelyekben az én személyes hozzájárulásom a 

legnagyobb. 
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I.  A SZÁMOLÁSI KÉPESSÉGEK TIPIKUS FEJLŐDÉSE 

ÓVODÁS- ÉS KISISKOLÁSKORBAN
1
 

A matematika széles körű ismereteket foglal magába, melyek elsajátítása többnyire az iskolai 

oktatás során történik. A matematika világát sok gyermek idegennek érzi, tanulását pedig 

öncélú agytornának tartja. A kognitív pszichológia művelői és ismerői azonban már két 

évtizede tudják, hogy a számok felfogására és a velük való műveletvégzésre előhuzalozott az 

emberi agy. A számfeldolgozó modul (Butterworth, 1999), vagy Stanislas Dehaene (2003) 

fogalmával élve a számérzék számolási képességünk veleszületett, nagyrészt specializált 

(vagyis a többi kognitív képességtől elkülönülő, ha nem is teljesen független) alapja, amely 

kiterjed kis számosságok (<4) számolás nélküli felfogására, nagyságrendi viszonyaik 

megértésére és ebben a számkörben összeadásra, kivonásra (Geary, 1995, lásd lentebb). A 

preverbális csecsemők – hasonlóan a patkányokhoz, galambokhoz, primátákhoz – képesek 

továbbá nagyobb mennyiségek közelítő reprezentációjára is (Xu, Spelke, & Goddard, 2005). 

A számszavak elsajátítása és az ujjakon történő számlálás még az iskolába lépést megelőzően 

lehetővé teszi a számok és a számtani műveletek megértését, a számfogalom kialakulását 

nagyobb számkörben is. 

A számolási képességek tipikus fejlődésének leírásával azonban még adós a 

tudomány. A feladat nehézsége egyrészt a számfeldolgozás komplexitásából fakad, hiszen a 

számolás funkcionálisan és neuroanatómiai szinten is több, viszonylag elkülönülő 

tudásterületből tevődik össze. A számolás fejlődésmenete ráadásul nem egyenes irányú, jól 

bejósolható elsajátítási folyamat, mert az egyéni eltérések ebben igen meghatározóak 

(Kaufmann & Nuerk, 2005). 

A témában leginkább a kognitív fejlődés-neuropszichológia tudásanyagára 

támaszkodhatunk, hiszen a kutatásokban és a klinikai gyakorlatban is egyre inkább előtérbe 

kerül a kognitív architektúra és a fejlődő idegrendszer kölcsönhatásainak ismerete. A fejlődési 

zavarral küzdő gyermekek tanulmányozása alapján nem csak a kognitív fejlődés atipikus 

kibontakozásának megértéséhez kerülünk közelebb, hanem a tipikus fejlődésről is alkothatunk 

modelleket (Csépe, 2005). Az olvasás terén ez a kutatási irány már a 90-es években elkezdett 

kibontakozni (Tóth & Csépe, 2008), míg a számolás tipikus fejlődésmenetének 

tanulmányozása még ma is alulreprezentált a tudományos közlésekben. 

                                                 
1
 Ez a fejezet kis változtatásokkal megfelel a Jármi Éva (2012) Számolási képességek fejlődése óvodás- és 

kisiskoláskorban. Pszichológia, 32/4, 317-339 tanulmánynak.  



 14 

A matematikai megismerés vonatkozásában a kognitív pszichológia és a kognitív 

idegtudomány azon eredményei jelentősek, amelyek a felnőttek számfeldolgozására, ennek 

idegrendszeri megvalósulására fókuszálnak. Fejlődési szempontból elsősorban a 

csecsemőkort övezi élénk érdeklődés – ennek célja a számfeldolgozás preverbális alapjainak, 

a veleszületett számolási képességek feltérképezése, és sokkal kevesebb kutatás irányul az 

óvodás- és kisiskoláskorra. 

Az óvodáskor a matematika informális tanulásának kitüntetett időszaka. A gyakorlat – 

a számolási zavar korai szűrése, fejlesztése – számára is elengedhetetlenül szükséges lenne a 

későbbi iskolai, formális oktatás sikerét megalapozó területspecifikus képességek tipikus 

fejlődésmenetének pontos ismerete. Ma a hazai szakemberek többsége a tanulási zavarok 

szindróma perceptuális/perceptuo-motoros elméleteinek szemléletében csak az alap-

kultúrtechnikák elsajátítását megalapozó terület-általános képességekre (pl. alaklátás, 

formaészlelés, téri irányok észlelése, vizuomotoros koordináció) koncentrál (Gyarmathy, 

1998), ami nehezen összeegyeztethető a korszerű specifikus tanulási zavarok elképzeléssel. A 

formális matematikaoktatásban részesülő kisiskolások rengeteg tudásra tesznek szert a 

számok világában, az elsajátítás folyamatáról azonban kevés szó esik. 

Jelen fejezet áttekintést nyújt a 4–10 éves kor közötti fontos történésekről, az 

oktatással elsajátított elemi matematikai képességek fejlődéséről – a kognitív pszichológia 

kísérleti eredményei alapján. Röviden összefoglaljuk a számnevek, számjegyek 

elsajátításának folyamatát, majd a számlálási képesség fejlődésével foglalkozunk. A 

számfogalom kialakulása, a mentális számegyenesen való tájékozódás a számtani műveletek 

(pl. összeadás, kivonás, szorzás) megtanulásának előfeltétele, igyekszünk mindezekről 

részletes képet adni. Először azonban ismerkedjünk meg a kognitív fejlődés két olyan átfogó 

elméletével, amelyek hasznos értelmezési keretet nyújtanak a téma tanulmányozásához, 

illetve a számfeldolgozás jelenleg leginkább elfogadott neurokognitív modelljével.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Dehaene hármas kód modelljének részletes bemutatásától eltekintünk, mert a szerző Számérzék című könyve 

2003-ban magyarul is megjelent.  
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I.1. KOGNITÍV ELMÉLETEK 

I.1.1. A kognitív fejlődés evolúciós elmélete: biológiailag elsődleges és másodlagos 

matematikai képességek 

David Geary evolúciós elmélete a kognitív fejlődésről (1995) megkülönbözteti a fajspecifikus, 

nagyrészt biológiai hatások által befolyásolt kognitív képességeket – ilyen például a nyelv – 

és a specifikus kulturális kontextusban létrejövő, vagyis kulturálisan tanított 

megismerőképességeket, mint amilyen például az olvasás. A biológiailag elsődleges 

képességek veleszületettek és univerzálisak, és olyan implicit tudást – ún. váz-elveket – 

foglalnak magukban, amelyeket a gyermekek nem tudnak megfogalmazni, de viselkedésüket 

korlátozzák. A másodlagos képességeket következtetés útján, vagy másoktól, tanulással lehet 

elsajátítani – az elsődleges képességekre támaszkodva. A csecsemőkutatások azt jelzik, hogy 

a matematika területén is vannak olyan kompetenciáink, amelyeket biológiailag 

elsődlegesnek tekinthetünk. Geary (1995) elképzelése szerint ezek az alábbiak: 

 Négy elemnél kisebb számosságok (elemek, események) felfogása számlálás nélkül 

(numerosity). Ez lehet az alapja a felnőttek szubitizációs képességének (Kaufman, 

Lord, Reese, & Volkmann, 1949), ami kis számosságok azonnali, hibátlan, számolás 

nélküli felfogását jelenti; 

 A több/kevesebb mennyiségi viszonyok megértése (4>3, 3>2) kis számosságok esetén 

(ordinality); 

 Számlálás, mint a halmazok számosságának azonosítására alkalmas képesség 

megértése: preverbális számolás és az egy az egynek való megfeleltetés elve 

(counting); 

 Érzékenység kis halmazok számosságának megváltozására, elemi összeadás, kivonás 

képessége (simple arithmetic). 

A veleszületett készségek előhívása, kiterjesztése érdekében szükséges, hogy a gyermekek 

jelentős számolási, számokkal kapcsolatos tevékenységeket végezzenek. Pán-kulturálisnak 

tűnik, hogy a 2–3 éves gyermekek ilyen játékok iránt érdeklődnek, ezekben örömüket lelik, 

ami elősegíti az elsődleges képességekhez tartozó neurobiológiai rendszerek növekedését. A 

másodlagos képességek elsajátítása ezzel szemben lassú, fáradtságos, és szándékos, 

speciálisan az elsajátítás segítésére tervezett gyakorlással érhető el, amelynek legfontosabb 

színtere az iskola. 
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Mivel a másodlagos képességek kultúrafüggők, fejlődésüknek sincs olyan normatív 

mintázata, mint amilyet az elsődleges képességeknél tapasztalhatunk. Az oktatási 

rendszerekben mutatkozó, nemzetek és generációk közötti eltérések ellenére azonosíthatunk 

néhány alapvető másodlagos matematikai képességet. 

 Számok elsajátítása: tízes számrendszer megértése, transzkódolás (számszavak és arab 

számok megfeleltetése); 

 Aritmetikai műveletek: aritmetikai tények elsajátítása (pl. szorzótábla), műveletek 

elvégzésének képessége (pl. többjegyű számok összeadása, osztás, hatványozás); 

 Matematikai problémamegoldás: szöveges feladat átalakítása egyenletté, 

problémamegoldási sémák bevésése, matematikai érvelés. 

 

A másodlagos képességek fejlődésében az első jelentős mérföldkő (Geary, 2000) a nyelv 

megjelenése, a számszavak megtanulása. Ezek ismeretében képes a gyermek egyre nagyobb 

halmazok számosságának megállapítására számlálás révén, egyre nagyobb számkörben érti a 

mennyiségi viszonyokat (több/kevesebb fogalmának elsajátítása), és tud alapvető műveleteket 

végezni. Az óvodáskori fejlődés áttekintése során azonban látni fogjuk, hogy az alakuló 

verbális képességek és a preverbális számolási rendszer integrációja hosszú ideig tart. 

 

I.1.2. A kognitív fejlődés „átfedő hullámok” metaforája: a stratégiák fejlődése 

A kognitív fejlődés információfeldolgozási megközelítése a matematikai képességek óvodás- 

és iskoláskori változását (is) folyamatosnak, szakaszok nélkülinek tekinti, amely a specifikus 

tudás és a stratégiák felhalmozódásából fakad (Siegler, 1996, 1999). 

Robert Siegler (1999) mikrogenetikus tanulmányok
3
 alapján (Siegler & Jenkins, 1989) 

arra a következtetésre jutott, hogy a gyermekek minden életkorban és minden tesztelési 

helyzetben több különböző stratégiát használnak ugyanazon feladat megoldásához. Idővel 

egyre hatékonyabb stratégiákat kezdenek alkalmazni, míg a kevésbé hatékonyak eltűnnek. 

Ennek alapján a piagetiánus lépcsőzetes modell helyett az átfedő hullámok metaforáját 

(overlapping waves model) javasolja: minden hullám egy olyan stratégiát képvisel, amely 

fokozatosan jelenik meg, elér egy csúcspontot, majd hanyatlik, míg egy újabb, kifinomultabb 

stratégia át nem veszi a helyét. 

                                                 
3
 A kutatók sűrű, intenzív megfigyelést végeznek, ami lehetővé teszi a változások (pl. új stratégia megjelenése) 

tetten érését, pontos idejének azonosítását, a folyamat részletes leírását, okainak megértését (Chinn, 2006).  
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A stratégiák fejlődése nem egydimenziós, az életkor előrehaladtával megfigyelhető 

teljesítményjavulás (például a számtani műveletek terén) négy tényezőre vezethető vissza 

(Lemaire & Siegler, 1995). Változhat a stratégiák: 

 repertoárja: a rendelkezésre álló stratégiák készlete, 

 eloszlása: az egyes stratégiák alkalmazásának gyakorisága általában, illetve bizonyos 

feladattípusoknál, 

 kivitelezése: az egyes stratégiák végrehajtásának gyorsasága, pontossága, 

 szelekciója: az adott feladatban alkalmazott stratégia kiválasztásának hatékonysága. 

 

A stratégiák fejlődésének szimulációjára kidolgozott számítógépes modellek (ASCM, SCAD) 

jó előrejelzéseket adnak a szorzás és az összeadás
4
 elsajátítása terén az egyes stratégiák 

alkalmazásának gyakoriságáról, a tipikus hibákról, a feladat jellemzőinek a 

stratégiaválasztásra gyakorolt hatásáról, az egyéni különbségek stabilitásáról (Lemaire & 

Siegler, 1995), a kipróbálásra kerülő legális, vagyis a feladat követelményeinek megfelelő 

stratégiákról, és a stratégiák generalizációjáról (Schrager & Siegler, 1998). A szociokulturális 

tényezők elemzésének perspektívája azonban azt jelzi, hogy a diákok stratégiaválasztása nem 

csak a feladat és saját egyéni jellemzőik függvénye, hanem az a társas-kulturális kontextus is 

meghatározó, amelyben számot adnak számolási készségükről (Ellis, 1997). Matematikaórán 

például olyan tényezők is értékesnek tűnhetnek, mint a megoldási stratégia egyszerűsége, 

eleganciája, formalizáltsága, általános jellege, érthetősége, bizonyossága, eredetisége. 

 

I.1.3. A számfeldolgozás hármas kód modellje 

Dehaene hármas kód modellje (1992, 2003) a ’felnőtt agy’ számfeldolgozásáról kognitív 

neuropszichológiai és idegtudományi adatokon nyugszik, elnevezése pedig azt az alapvetést 

tükrözi, hogy a különböző számolási feladatok megoldásához három elkülönülő 

reprezentációt használunk. A mennyiségek egyik szimbolikus kódja a számnevek rendszere 

(auditoros-verbális szókeret), ami a számokat hangsorokként tárolja, a másik általunk 

használt számszimbólum az arab számok rendszere (vizuális arab szám formátum). Ezeket az 

analóg mennyiségreprezentáció ruházza fel jelentéssel, vagyis ez tárolja a számok 

nagyságrendi értékeit. A számok analóg mennyiségi reprezentációja a mentális 

                                                 
4 A szorzás terén Siegler és Shipley (1995) Adaptív Stratégiaválasztási Modellje (ASCM: Adaptive Strategy 

Choice Model), az összeadás terén ennek továbbfejlesztett, metakognitív mechanizmusokkal kibővített változata 

(Schrager & Siegler, 1998), a Stratégiaválasztás- és stratégiafelfedezés-szimuláció (SCADS: Strategy Choice 

and Discovery Simulation) nyújt tesztelhető előrejelzéseket. 



 18 

számegyenesen valósul meg, amelyet Dehaene zsugorítottnak/logaritmikus skálájúnak 

feltételez, vagyis minél nagyobb, ritkábban használt egy szám, annál pontatlanabb a mentális 

számegyenesre vetített reprezentációja. 

A három számreprezentációs rendszer különböző kérgi területekhez köthető (I.1 ábra). 

A számok verbális reprezentációja a bal féltekei Sylvius-árok körötti területekhez köthető, 

illetve kitüntetett jelentőségű a gyrus angularis, hiszen a számolás a verbális 

munkamemóriára is támaszkodik. A vizuális szám formátum a mindkét oldali fusiform 

gyrushoz köthető, ez a terület aktív a számjegyek felismerése során. Az analóg 

mennyiségreprezentáció felelős agyi területe a bilaterális horizontális intraparietális sulcus 

(HIPS), amely minden olyan feladatban aktív, amely a mentális számegyenest igényli 

(Dehaene, Piazza, Pinel & Cohen, 2003). 

 

I.1. ábra: Dehaene hármas kód modelljében a számreprezentációs rendszerek agyi lokalizációja 

 

Forrás: Dehaene & Cohen, 1995, 104.o.  

 

A három kód kölcsönös összeköttetésben áll egymással, vagyis a verbális-vizuális 

alrendszer között átkódolás történhet az analóg rendszer közvetítésével az ún. szemantikus 

úton, de akár közvetlenül is, a számok jelentését nélkülözve. Mindegyik rendszer külön 

bemenetet kap, és külön kimenetet küld: a vizuális alrendszer az arab számok írását és 
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olvasását végzi, a verbális a betűket olvassa és írja, továbbá a hallott és kimondott 

számneveket értelmezi, míg az analóg rendszer a vizuális becslésért felelős (pl. ponthalmazok 

számosságának közelítő meghatározása). 

A modell talán legnagyobb értéke, hogy megpróbál magyarázatot adni a különböző 

számtani műveletek funkcionális és neuroanatómiai elkülönülésére (I.2. ábra). Az egyes 

műveletek hozzárendelhetők a különböző reprezentációs formákhoz attól függően, hogy 

melyikre támaszkodunk a feldolgozás során legerőteljesebben, vagyis a feladat mely idegi 

hálózatok működését igényli. A kísérleti adatok azt mutatják, hogy a verbális alrendszer a 

szorzótábla tényeinek, illetve egyjegyű számok összegének tárolásában és felidézésében 

meghatározó, és persze a verbális számlálásban, ahol a számszavak sorozatának automatikus 

előállítására van szükség. Az arab számok rendszerére a többjegyű számokkal való 

műveletvégzés és a számok párosságának megítélése során támaszkodunk. Az olyan feladatok 

elvégzése, mint a számok nagyságának összehasonlítása, a hozzávetőleges számolás
5
, és a 

kivonás mindenképpen a mentális számegyenes igénybevételével történik. 

 

I.2. ábra: Dehaene hármas kód modelljének sémája – a számtani műveletek funkcionális elkülönülése 

 

Forrás: Krajcsi (2010), 94.o., Dehaene (1992) nyomán 

                                                 
5
 Egy művelet eredményének közelítő becslése elegendő például annak eldöntésére, hogy 145-13 vagy 58+25 

végeredménye-e a nagyobb. 
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I.2. MATEMATIKAI KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSE 4-10 ÉVES KOR KÖZÖTT 

I.2.1. A számolás fejlődése: a számszavak elsajátítása 

A mennyiségek megragadására és manipulálására szolgáló veleszületett számérzék és a 

kultúra nyújtotta eszközök első és legfontosabb találkozási pontja a számszavak kötött 

sorrendben történő elsajátítása, a számolás. 

A gyermekek már kétéves koruk előtt használnak számneveket, de kezdetben 

mechanikusan, automatikusan, gyakran rossz sorrendben, kihagyásokkal/ismétlésekkel, a 

számolás koncepciója nélkül (Gelman & Meck, 1983). Két és fél éves korra megbízhatóan 

elkülönítik a számszavakat, már nem kevernek nem-számokat a számsorba, és helyesen tudják 

sorba rendezni a számneveket és a mellékneveket, így azt mondják, hogy „három kicsi 

bárány”, nem pedig „kicsi három bárány” (Fuson, 1988). 

A számolási készség további fejlődése során a számok sorrendje automatizálódik: egy 

szám felidézi a következő számot, és a számolás tetszőleges helyen kezdhető és 

megszakítható. Az elsajátítás először az ötös, tízes, majd a húszas számkörben történik. A 

magyar nyelvben (az angolhoz hasonlóan, de a franciától például részben eltérően) a számok 

megnevezésében ciklikus ismétlődések, szabályosság található (a harmincas számokat például 

ugyanúgy képezzük, mint a negyveneseket). Ebből az következik, hogy a húsz alatti számolás 

a számok sorrendjének bevésődése, míg a húsz feletti számolásnál a számkörök átlépése (29, 

30 ill. 39, 40) jelenti a kritikus pontot. 

Egy 2002-es hazai országos vizsgálat szerint a középső csoport végén a gyermekek 

átlagosan 17-ig tudnak számolni (bár az egyéni különbségek években mérhetők), az iskolába 

lépés előtt pedig már a gyermekek 85%-a tudja a húszas átlépést. Négy és hét éves kor között 

a számkörök átlépése is gyorsan fejlődik, bár ez csak akkor indulhat meg, ha a húszig 

számolást a gyermek már elsajátította. Az első osztályosok háromnegyedének már a százas 

átlépés is megy (Józsa, 2003). 

 

I.2.2. Az arab számok megismerése 

Hasonlóan nagy egyéni eltéréseket figyelhetünk meg a számjegyek megismerése terén is. A 

számjegyek formális tanítása az oktatási rendszer függvényében változik, így csak hazai 

kutatások eredményeire hivatkozhatunk. Soltész Fruzsina (2010) 4–7 éves óvodások alapvető 

számolási képességeit vizsgálta, így az egyjegyű arab számok ismeretét is. A 4-5 évesek 
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számismerete nem tért el egymástól, míg a 6-7 évesek már jelentősen több számjegyet 

azonosítottak helyesen, vagyis 5-6 éves kor között történik fontos előrelépés az arab számok 

ismeretében. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának (255/2009. (XI. 20.) Korm. 

rendelet 17. §, 17. számú melléklet) értelmében az óvodapedagógusok feladata a környezet 

felfedezésének elősegítése, melynek során „matematikai tartalmú tapasztalatoknak, 

ismereteknek is birtokába jut a gyermek, és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri 

a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- 

és mennyiségszemlélete”. A gyermekek spontán érdeklődése a számok iránt tehát csak 

megerősítést kap. Direkt oktatás nélkül is az iskolába lépés előtt már a gyermekek 90 

százaléka ismeri a számjegyeket 5-ig, közel kétharmaduk pedig 15-ig. Első osztály végére 

ezeket az összes ép értelmű gyermek elsajátítja, és 39% már ezres számkörben is képes 

kiolvasni a számokat (Józsa, 2003). 

A tízes számrendszerben a helyérték fogalmának (számjegyek helyüktől függően más-

más értéket vesznek fel) megértése a többjegyű számok elsajátításának záloga. A számok 

nyelvtanát pedig a számszavak képzése érdekében kell megtanulni. Nyelvfüggő, hogy a két 

rendszer mennyire feleltethető meg egymásnak, továbbá a 0 átugrása is bonyolítja a 

transzkódolást, vagyis a számszavak átváltását arab számra (például „kétszáznegyvenkettő” 

az nem 200402, hanem 242). A számszavak feldolgozása az aritmetikai szabályoknak 

megfelelően kell hogy történjen (nem fonémikus szerkezetük szerint), ezért előnyösebb, ha 

reprezentációjuk elkülönül a nem számokat jelölő szavak rendszerétől, ami a transzkódolást is 

megkönnyítheti (Márkus, 2007). 

 

I.2.3. A számlálás fejlődése 

Az első számtani műveletnek a számlálást tekinthetjük, ami egy halmaz számosságának 

meghatározására szolgáló eljárás
6
. A számlálás elsajátításának előfeltétele a számszavak 

ismerete, továbbá meg kell tanulni a számlálás elveit, szabályait és a megfelelő, sőt 

legmegfelelőbb számlálási algoritmus kivitelezését. Bár felnőttként mindez egyszerűnek 

tűnik, valójában kb. 4 évig (2 és 6 éves kor között) tart, amíg a gyermekek teljesen megértik a 

számlálás lényegét és helyesen használják, és még iskoláskorban is növekszik a számlálás 

hatékonysága (gyorsasága, pontossága) a számlálási stratégiák fejlődésével (Camos, 2003). 

                                                 
6
 A számlálás kifejezést csak ebben az értelemben használjuk, míg a számolás szűkebb értelemben a számszavak 

kötött sorrendű felmondása, tágabb értelemben a természetes számok megragadására és velük való alapvető 

műveletvégzésre vonatkozik. 
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Gelman és Gallistel (1978) öt olyan számlálási elvet, szabályt fogalmazott meg, amelyeket 

óvodáskorban, informális tanulással sajátítanak el a gyermekek: 

1. Egy az egynek való megfeleltetés: minden egyes elem egy mentális számolási 

egységnek felel meg, a számolás elsajátítása után tehát minden egyes elemhez 

hozzárendeljük a soron következő szám nevét (és minden elemre egyszer 

rámutatunk).
7
 

2. Számok állandó sorrendje: a számlálási egységeknek meghatározott sorrendje van 

(egy, kettő, három). 

3. Kardinalitás: a legutolsó számlálási egység, vagyis az utoljára kimondott szám a 

halmaz számosságát jelenti. 

4. Absztrakció: a számlálás független az elemek fajtájától, bármilyen halmazban 

elvégezhető. 

5. Számlálás sorrendjének irrelevanciája: a számlálás bármely elemtől elkezdhető, és 

bármely elemmel folytatható. 

 

Az első két számlálási szabály tanulása párhuzamosan, részben egymástól függetlenül 

történik. Két éves korra már a gyermekek képesek mindenkinek egyet osztani a cukorkákból, 

vagy egy képen minden szereplőt egyszer, és csakis egyszer megnevezni, rámutatni (Potter & 

Levy, 1968). Három és fél évesen pedig már megbízhatóan jelzik az egy az egynek 

megfeleltetés megsértését hibakeresési helyzetben (Gelman & Meck, 1983). 

A kardinalitás elvének megértése is fokozatosan történik. A háromévesek tudják, hogy 

a számszavak egynél nagyobb számosságú halmazokra utalnak, de még nem értik a 

számlálásban betöltött szerepüket. Leszámlálási feladatban (Wynn, 1990) ezek a gyermekek – 

a Markolók (Grabbers) – egyszerűen egy maréknyi korongot tesznek az asztalra ahelyett, 

hogy leszámlálnák a kívánt mennyiséget. A kardinalitás elvének felfogását nehezíti, hogy a 

számlálás kezdetén a gyermekek sokat hibáznak, ezért ha a gyermek megismétli a számlálást, 

gyakran más eredményre jut (ugyanannál a halmaznál). Három-négy elemig segít a 

szubitizáció, ebben a tartományban tapasztalja meg a gyermek, hogy számlálással 

ugyanahhoz az eredményhez, számszóhoz juthat, mint szubitizáció révén (Butterworth, 

2005b). 

                                                 
7
 A számlálásban megnyilvánuló szerialitás (sorozat elemeinek megfelelő egymásutániságban való kódolása) 

öröklött képesség, több szubhumán fajnál kimutatható. Erre utalnak továbbá azok a példák is, amikor a 

gyermekek egyéni módon számlálnak (pl. egy, kettő, hat), amit környezetüktől nem tanulhattak el (Gelman & 

Gallistel, 1978). 
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A 3 és fél évesek már 3–4 elemet képesek helyesen megszámolni, és értik az alapvető 

számlálási szabályokat, de teljesítményüket még sokáig (kb. 6 éves korig) befolyásolja a 

halmaz számossága (pl. Fuson, 1988), az ingerek perceptuális sajátosságai és az 

ingerbemutatás módja (Mix, 1999a). Piaget (1952) elsőként ismerte fel, hogy a számfogalom 

tényleges megértésének feltétele az irreleváns, perceptuális tényezőktől való elvonatkoztatás 

képessége, amit a számmegmaradás feladatban vizsgálhatunk. 

A számlálás sorrendjének irrelevanciáját is csak az óvodáskor végére értik meg a 

gyermekek. Ezt megelőzően – mások viselkedésének megfigyelése alapján – két olyan 

szabályt alkotnak, amelyeket tévesen esszenciálisnak hisznek. Ez a standard irány és az 

egymásutániság elve (Briars & Siegler, 1984): a számlálást a halmaz egyik végpontjánál kell 

kezdeni, és csak a soron következő elemmel lehet folytatni. Hibakeresés feladathelyzetben 

(Gelman & Meck, 1983) az 5 évesek többsége még helytelennek gondolja a számlálást, ha 

ezeket a szabályokat megszegik (pl. a baba a sor közepéről kezdi a számlálást, vagy ide-oda 

ugrálva halad, de helyes eredményre jut), ami szintén a számlálás fogalmi megértésének 

éretlenségét jelzi. Geary, Hamson és Hoard (2000) vizsgálatában például számolási zavaros 

gyermekek még 2. osztályban is hisznek az egymásutániság elvében. 

Az iskolai matematikatanulás kezdetére tehát a tipikusan fejlődő gyermekek 

elsajátítják mind az öt számlálási szabályt és helyesen alkalmazzák az eljárást a halmazok 

számosságának megállapítása érdekében. 

Van-e és mit jelent a fejlődés ezen a ponton túl? Bár csak kevés kutatást végeztek a 

kérdés megválaszolására, van némi ismeretünk a fejlődés irányáról, lépéseiről (Camos, 2003). 

 A fejlődéssel bővül a számlálási stratégiák repertoárja: 7 éves kortól használják a 

gyermekek a kettesével, hármasával stb. (maximum hatosával) való számlálást, vagyis 

a +n stratégiát, és az összeadó stratégiát, amikor az elemeket alcsoportonként 

számolják össze  (pl. „2 meg 3 az 5, plusz 2 az 7…”). A két stratégia között az a 

különbség, hogy az elsőnél azonos lépésekkel haladnak, míg az összeadásnál változik 

a hozzáadandó nagysága. Kilenc évesek alkalmazzák először a szorzó stratégiát, 

vagyis az alcsoportokban lévő elemek számát megszorozzák az alcsoportok számával. 

Ezt a stratégiát minden korcsoportban kevesen, csak a legjobban számlálók 

alkalmazzák, a 9 éveseknek pusztán 6%-a, de a felnőtteknek is csak a fele. 

 Tizenegy éves kortól egyre gyakrabban alkalmazzák a bonyolultabb stratégiákat, 

különösen a +n stratégiát. 

 Gyakorlással javul a stratégiák hatékonysága, vagyis kevesebb hibával, gyorsabban, 

kevesebb rámutatással számlálnak a gyermekek. Az egyesével való számlálás esetében 
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ez a javulás leginkább 5–7 éves kor között történik, a többi stratégiánál csak 11 illetve 

15 éves kortól mutatkozik jelentős csökkenés a hibázás és a megoldási idő terén. 

Camos (2003) pontszámlálós vizsgálatában az öt éves gyermekek reakcióideje 

elemenként 748ms volt, felnőtteknél ez 330ms, ami a stratégiák automatizálódását 

jelzi. 

 Egyre adaptívabb a stratégiaválasztás, vagyis az alkalmazott stratégia egyre inkább 

megfelel a feladat sajátosságainak (megszámlálandó ponthalmaz mérete, elrendezése, 

sűrűsége). 

 

I.2.4. A számfogalom kialakulása 

Akkor beszélhetünk kialakult számfogalomról (Butterworth, 1999), ha a gyermek megérti, 

hogy: 

 egy halmaz egyik jellemzője a számossága, és bizonyos manipulációk ennek 

megváltozását eredményezik (pl. halmazok összesítése, elemek elvétele), 

 a halmazok összehasonlíthatóak számosságuk mentén; 

 két halmaz számossága akkor és csakis akkor egyenlő, ha elemeiket egy az egyhez 

meg lehet feleltetni egymással; 

 a számosság modalitásfüggetlen, vagyis a halmazok elemei lehetnek hangok, tapintási 

ingerek, vagy absztrakt dolgok (pl. kívánság); 

és képes számlálás nélkül kis számosságokat (4 elemig) azonosítani (szubitizál). A tipikusan 

fejlődő gyermekek 6 éves koruk körül már rendelkeznek kialakult számfogalommal. 

 

I.2.5. A mentális számegyenes fejlődése 

Abban egyetértés van a kutatók között, hogy a számfogalom kialakulását, a matematikai 

készségek fejlődését valamilyen veleszületett tudás segíti, nevezzük ezt biológiailag 

elsődleges képességeknek (Geary, 1995), vagy számérzéknek (Dehaene, 2003). A 

számfeldolgozás hármas kód modelljében (Dehaene, 1992, 2003, lásd fentebb) az analóg 

mennyiségreprezentáció feleltethető meg ennek a preverbális képességnek. Az analóg kód a 

szimbolikus számreprezentáció egységeihez jelentést rendel, vagyis a számszavakat, 

számjegyeket automatikusan folytonos, közelítő mentális mennyiségekre fordítja agyunk. Az 

analóg reprezentáció térbeli asszociációkat hordoz, ezért metaforája a mentális számegyenes, 

amelyen a közeli számok egymáshoz közel, a kisebbek a bal oldalon helyezkednek el, jobbra 
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haladva pedig az egyre nagyobbak találhatók. A számok nagyságrendi viszonyait is a mentális 

számegyenesről olvassuk le, ennek nehézsége a relatív numerikus távolság függvénye. A 

mennyiségek diszkriminációja tehát a Weber-törvényt követi. Moyer és Landauer 1967-ben 

írta le először a távolság- és nagysághatást: minél nagyobb két szám között a numerikus 

távolság, annál rövidebb ideig tart összehasonlítani őket (2 és 5 könnyebb, mint 4 és 5), és 

azonos távolság esetén minél nagyobbak a számok, annál hosszabb ideig tart a döntés (2 és 5 

könnyebb, mint 6 és 9). Ennek egyik értelmezése Dehaene (2003) zsugorított mentális 

számegyenes elképzelése, mely szerint, mint már korábban láttuk, a számok leképezése 

logaritmikus skálán történik. A gyűjtőedény modell alternatív magyarázata szerint (Gibbon & 

Church, 1981) a mennyiségek reprezentációja lineáris, de mivel a számok növekedésével nő a 

kiolvasás zajossága, egyre nehezebb diszkriminálni közeli/nagy számokat. 

A távolsághatás már óvodásoknál megmutatkozik ponthalmazok méretének becslése 

(Huntley-Fenner, 2001), számok azonossági ítélete (Duncan & McFarland, 1980) és 

összehasonlítása (Temple & Posner, 1998) során, de erőssége a nagysághatáshoz hasonlóan 

az életkorral egyre csökken
8
 (Sekular & Mierkiewicz, 1977). További kutatási adatok 

(Rubinsten, Henik, Berger, & Sharar-Shalev, 2002) is azt jelzik, hogy a mentális 

számegyeneshez való hozzáférés a számok elsajátításának kezdetétől automatikus, de nyitott 

kérdés a reprezentáció természete (lineáris/logaritmikus) és ennek esetleges változása a 

számokkal való tapasztalatok hatására. A válaszhoz a gyermekek valódi, externális 

számegyenesen való tájékozódásának vizsgálata vihet minket közelebb. A leggyakrabban 0–

100, vagy 0–1000 közötti tartományban kell a gyermekeknek egy beosztás nélküli 

számegyenesen elhelyezni, vagy arról leolvasni számokat. Ezeket az empirikus eredményeket 

Siegler munkacsoportjának beszámolói alapján tekintjük át: 

 Becslési képesség: a számegyenesen való tájékozódás a gyermek becslési képességét 

tükrözi, amely koherens kategóriája olyan feladatoknak, mint távolságoknak, 

halmazok méretének, számtani műveletek eredményének közelítő meghatározása. A 

becslési feladatokban mutatott teljesítmény erősen korrelál sztenderd matematikai 

tesztek összeredményével (Dowker, 2003; Siegler & Booth, 2004), illetve 

specifikusabb számolási képességekkel (Laski & Siegler, 2007). 

                                                 
8
 Bár ez lehet artefaktum is, ami abból fakad, hogy a feldolgozás sebessége nő az életkorral (Rubinsten, Henik és 

mts., 2002). 
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 Többszörös reprezentáció: egyszerre áll rendelkezésre egy logaritmikus és egy olyan 

lineáris mentális számegyenes, amelyre nem jellemző a skaláris variabilitás
9
 (Siegler 

& Opfer, 2003). 

 A reprezentációk adaptivitása feladatfüggő: ha a számegyenes alsó tartományában 

való differenciálás a cél, akkor a logaritmikus (pl. nagyobb különbség, hogy 2 vagy 3 

csokit eszem, mint 14 vagy 15 darabot), míg ha minden tartomány egyformán fontos 

(a számtani műveletek során), akkor a lineáris reprezentáció adaptívabb (Siegler & 

Opfer, 2003). 

 Öt-tíz éves gyermekek adaptív reprezentáció-választása korlátozott: a lineáris 

reprezentáció kiterjesztése nagyobb számokra lassan/későn történik. 0–100 

tartományban csak 2. osztálytól, 0–1000 tartományban csak 6. osztálytól illeszkedik 

jobban a lineáris egyenes a gyermekek számegyenes-feladatban adott válaszaira 

(Siegler & Opfer, 2003). 

 A log diszkrepancia hipotézis (Opfer & Siegler, 2007) értelmében a lineáris 

reprezentációra történő váltást az eredményezi, ha visszajelzés érkezik az eredeti 

becslés helytelenségéről. Elég nagy diszkrepancia esetén (pl. ha az 5-ös szám lineáris 

pozíciójáról kap visszajelzést a személy, akkor a diszkrepancia Δ=228, ha viszont a 

150-ről, akkor Δ=575) nem reprezentáción belüli pontosítás, hanem azonnali/hirtelen 

reprezentációváltás következik be, amely a teljes számtartományra kiterjed. 

 Horgonypontok: a számok elhelyezésének pontatlansága nem a számok nagyságával, 

hanem a horgonypontoktól való távolságukkal arányosan nő. Már első osztályosok is 

horgonypontként használják a számegyenes két végpontját (Ebersbach, Luwel, Frick, 

Onghena, & Verschaffel, 2008), 6. osztálytól kezdve pedig gondolatban negyedelik a 

számegyenest, így a 250, 500, 750 számok is viszonyítási pontokká válnak a 0–1000 

tartományban (Siegler & Opfer, 2003). 

 

Újabban egy alternatív magyarázat is napvilágot látott: Ebersbach, Luwel és mtsai. (2008) 

kétfázisú lineáris modellje értelmében már az óvodások is lineáris módon reprezentálják a 

számokat. A számegyenes-feladatban adott válaszaikra legjobban egy változó meredekségű 

egyenes illeszkedett. A gyermek számára ismerős számtartományban illeszkedő egyenes egy 

bizonyos pontnál megtörik (első fázis), a törésponton túl pedig egy kisebb meredekségű 

                                                 
9
 Vagyis a számok növekedésével nem válik pontatlanabbá a kiolvasásuk, ugyanolyan jól diszkrimináljuk az 

azonos számtani távolságra lévő számokat minden számtartományban (2-3 és a 15-16 közötti észlelt eltérés 

azonos). 
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egyenes illeszthető legjobban az adatokra (második fázis). A különböző vizsgált életkori 

csoportokban (óvodástól 3. osztályig) és egyénenként is eltérő a legjobban illeszkedő egyenes 

meredeksége mindkét fázisban, illetve a töréspontot is csak közelítőleg lehet bejósolni a 

párhuzamosan alkalmazott számolási feladat alapján, de a modell értelmében mindkettőt (a 

meredekséget és a töréspontot) a számok ismerőssége, az egyén adott számkörben való 

jártassága határozza meg. Kanayet és Opfer (2009) új számtartományokban (900–1000, 900–

1900) is ellenőrizte a modell érvényességét, de előrejelzései nem bizonyultak helyesnek, mert 

a második osztályos gyermekek válaszaira nagy számoknál legjobban a logaritmikus görbe 

illeszkedett. 

 

I.2.6. Az összeadás fejlődése 

Az összeadás műveletének megértése nem csak a számszavak ismeretét kívánja meg, hanem 

azok kardinális jelentésének ismeretét is (vagyis azt, hogy valamilyen számosságot 

reprezentálnak). Kezdetben azért jellemző tehát az ujjakon történő számolás, mert az ujjak 

mint megszámlálható tárgyak reprezentálják az összeadandók számosságát (Fuson & Kwon, 

1992). Tekintsük át az összeadási stratégiák fejlődését (Butterworth, 2005b) a 3+5 példáján 

keresztül. 

1. Összeszámolás (counting all): 3 ujj leszámolása egyik kézen, majd 5 ujj leszámolása a 

másikon, ezután a kinyújtott ujjak összeszámolása történik. 

2. Folytatólagos számolás (counting on): az első fázis 3 ujj leszámolása (későbbiekben 

felmutatása), majd ehhez 5 ujj hozzászámolása folytatólagosan. Az első számig 

történő számolás után tehát a gyermek annyi lépést halad előre, amennyit a második 

szám megkíván. Ez a stratégia nagyfokú figyelmet igényel, hiszen a második fázisban 

folyamatosan fejben kell tartani, hogy mennyit kell még számolni (Dehaene, 2003).  

3. Minimumstratégia (counting on from the large/min strategy): a számolást a nagyobbik 

összeadandóval kezdi a gyermek, vagyis kinyitja 5 ujját, majd hozzászámol 3 ujjat. Ez 

azt jelenti, hogy a gyermekek (Carpenter és Moser 1982-es amerikai kutatása szerint 

már 5–6 éves korukban) intuitíve megértik
10

 a kommutativitás elvét, tudják, hogy az 

összeadandó számok felcserélhetőek (a+b=b+a). Az iskolába lépést megelőzően, 

nélkülözve a logikai alapok ismeretét, a gyermekek elsajátítanak és helyesen 

alkalmaznak bizonyos számolási algoritmusokat. 

                                                 
10

 Persze az is lehet, hogy nem értik, csak megtanulják. 
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4. Számolás fejben: a nagyobbik összeadandótól kezdve fejben sorba mondja a gyermek 

a számokat: 5, 6, 7, 8. Az ujjakra már nincs szükség a számoláshoz első osztály 

végére, és gyakran nem is mondják ki a számokat a gyermekek. A számolási idejük 

azonban a kisebbik összeadandóval egyenes arányban növekszik (egy számolási lépés 

kb. 400ms), ami jelzi, hogy fenti algoritmust alkalmazzák a megoldás során. 

5. Felidézés: az eredményt a számtani emlékezetből, az ún. összeadási táblából hívják 

elő a gyermekek (Ashcraft, 1995). Direkt felidézés esetén a 3+5 eredménye 

közvetlenül kerül felidézésre, míg a dekompozíciós stratégia alkalmazása esetén a 

probléma lebontása történik pl. 3+(3+2), mert az egyik részösszeg (3+3) 

hozzáférhetőbb, mint a végeredmény
11

, amelyhez így két lépésben 3+3=6 +2=8 lehet 

eljutni (Geary, 2004). A felidézésen alapuló stratégiák alkalmazása annak függvénye, 

hogy a gyermek mennyire bízik a felidézett válasz helyességében: magas 

kritériumszint esetén, ha a gyermek nem teljesen biztos magában, inkább algoritmusos 

stratégiára vált (Siegler, 1988a). Tipikus fejlődés során egyre gyakoribbá válik a 

felidézés, ami egyrészt jelentősen lerövidíti a műveletvégzés idejét, másrészt kevésbé 

terheli a munkamemóriát, így lehetővé válik komplexebb problémák (pl. szöveges 

feladatok) megoldása is (Geary & Widaman, 1992). 

 

Az összeadási tábla a műveletek ismételt elvégzése során, asszociációs tanulással (a 

probléma, vagyis az elvégzendő összeadás és az eredmény asszociálódásával, pl. 3+5 az 8) 

épül ki, a szorzótáblával ellentétben általában direkt gyakoroltatás nélkül. Az összeadási 

táblában csak az egyjegyű számok összegei szerepelnek, ezek nagyságának függvényében nő 

előhívási idejük
12

. A problémanagyság-hatás hátterében több tényezőt feltételeznek. A 

gyakorlás mennyiségének szerepét, az ismertebb műveletekhez való könnyebb hozzáférést 

hangsúlyozza Ashcraft (1995). A kisebb számokkal kapcsolatos műveleteket a gyermekek 

korábban tanulják és többet gyakorolják, mert gyakrabban fordulnak elő a matematika-

tankönyvekben. Butterworth, Girelli és mtsai. (2001) kutatása ezzel szemben arra a 

megállapításra jutott, hogy az összeadási tábla tényei numerikus nagyságuk szerint 

szerveződnek, nem puszta verbális asszociációk, amelyek függetlenedtek a számok, az 

elvégzett művelet jelentésétől. Ennek a problémanagyság-hatás mellett fontos bizonyítéka, 

                                                 
11

 A duplázás (3+3, 4×4) eredményei összeadásnál és szorzásnál könnyebben előhívhatók McCloskey (1992), és 

számolási zavaros gyermekeknél is megtartottak Márkus (2007). 
12

 A magyar matematikatanítás fokozott figyelmet fordít a tízre való pótlás/bontás gyakoroltatására, ezért a 

megoldási időkben a tízes átlépésnél előforduló esetleges diszkontinuitást (ami az ujjakon történő számolás 

korlátjából fakadhat) ez erősítheti. 
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hogy a felnőttek gyorsabban idézik fel a Nagyobb+kisebb, mint a kisebb+Nagyobb (például 

5+3, mint a 3+5) összeadások eredményét, ami párhuzamban áll az összeadási tábla 

kialakulásának időszakára jellemző minimumstratégiával. 

A többjegyű számok összeadása minőségileg más feladatot jelent a későbbiekben. Az 

összeadási tábla tényeinek felidézésével szemben, amely a hármas kód modell szerint a 

verbális számformához köthető, a többjegyű műveletvégzés algoritmusos (is), és a vizuális 

arabszám-rendszerhez kapcsolódik (Dehaene, 1992, 2003). A gyermekek többféle stratégiát 

alkalmaznak a fejben történő számolásnál
13

 (Fuson, Wearne és mtsai, 1997), amelyeket a 

38+26 példáján keresztül mutatunk be: 

 Szekvenciális stratégia: 38+20=58 +6=64; 

 Dekompozíciós stratégia: 38=40–2, 40+26=66 –2=64; 

 Tízesek és egyesek elválasztása: 30+20=50, 8+6=14, 50+14=64. 

Ezek a stratégiák erőteljesen támaszkodnak a helyérték megértésére (és fordítva, a stratégiák 

alkalmazása elmélyíti a helyérték megértését), illetve segítik az írásbeli összeadás 

algoritmusának helyes alkalmazását és jelentéssel való felruházását. 

 

I.2.7. A kivonás fejlődése 

Képalkotó eljárások eredményei szerint még a kis számkörben végzett kivonás is sokkal 

inkább igényli a számok szemantikus elaborációját, vagyis jobban támaszkodik a mentális 

számegyenesre, mint az összeadás (pl. Dehaene & Cohen, 1997). Ez persze nem jelenti azt, 

hogy a gyermekek ne hívnák segítségül az összeadási tábla tényeit kivonások megoldása 

során (Siegler, 1988a). Ha a gyermek algoritmusos stratégiát alkalmaz (például a 8–3 

elvégzéséhez), akkor vagy a kisebbítendőtől indul, és onnan számol lefelé (8-7,6,5), vagy a 

kivonandótól kezd felfelé számolni, amíg a nagyobb számig ér (3-4,5,6,7,8). Utóbbi több 

lépést jelent azokban az esetekben, amikor a kivonandó kisebb, mint a maradék, mégis 

könnyebb a gyermekek számára, mert a növekvő számsorban ritkábban hibáznak (Fuson, 

1992). Használatát azért is javasolt erősíteni, mert jól előkészíti a többjegyű kivonás eljárása 

során szükséges kiegészítést (Fuson & Burghardt, 2003). 

A tízes átlépést igénylő kivonások (például 14–6) nagy nehézséget jelentenek a 

művelet elsajátításának kezdetén. A gyermekek által alkalmazott stratégia első lépésben a 

kivonandó felbontását igényli (4+…=6), ami inkább additív művelet, ezután a kapott 

                                                 
13

 Kivonás esetén is ugyanezeket a stratégiákat figyelhetjük meg.  
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eredményt ki kell vonni a tízből (10–2=8) számolás, vagy felidézés segítségével (Fuson & 

Kwon, 1992). 

Brown és Burton (1978) a többjegyű számok írásbeli kivonásának eljárását vizsgálva 

rengeteg „programhibát” azonosítottak a gyermekeknél. Ezek a tankönyvek utasításain és 

példáin alapuló, de helytelenül kidolgozott, ennek ellenére következetesen alkalmazott 

gyermeki algoritmusokból erednek (pl. számjegyenként haladva mindig a nagyobbikból vonja 

ki a kisebbet). Mindez azt jelzi, hogy a több számjegyű számítások puszta szimbólum-

manipulációvá válhatnak, és a gyermekek egy része a számolás során teljesen figyelmen kívül 

hagyja az elvégzett művelet értelmét. Így azzal sem törődnek, ha a kivonás során a maradék 

nagyobb, mint a kiindulási szám. 

A kivonás fogalmi megértése magában foglalja annak felfogását, hogy a kivonás az 

összeadás ellentettje (Piaget, 1952), vagyis ha 3+5=8, akkor 8–5=3 és 8–3=5. Már 5–7 évesek 

jobbak az a+b–b (inverziós) feladatokban, mint a végeredmény mentén illesztett a+a–b 

műveleteknél (Bryant, Christie & Rendu, 1999), sőt képesek a+b–(b+1) jellegű komplex 

problémáknál is alkalmazni az inverzió elvét, még akkor is, ha magát a szabályt nem tudják 

megfogalmazni. 

 

I.2.8. A szorzás fejlődése 

A szorzás műveletének bevezetése Magyarországon általában csak 2. osztályban történik,
14

 

egyenlő tagok sorozatos összeadásaként értelmezve. Annak ellenére, hogy a szorzás nem 

tekinthető matematikai bázisképességnek, sok kutatás irányul elsajátításának folyamatára, a 

szorzótábla tényeinek szerveződésére, a szorzásos feladatok során alkalmazott stratégiák 

változására és a szorzás képességének zavarára. 

A szorzótábla tényeinek bevésése fáradtságos, hosszú gyakorlást igénylő feladat. Bár 

csak 36 szorzatot kell fejben tartani
15

, az elemek ismétlődése és többirányú kapcsolata 

erőteljes interferenciát okoz egy-egy szorzat előhívásánál (Dehaene, 2003). A 6×3 szorzás 

elvégzése során például részlegesen aktiválódik a 6+3, a 6–3, sőt a 6:3 műveletek eredménye 

(Siegler, 1988a), a két szorzandó összeolvasásából fakadó 63 szám (mert ez is lehetséges 

eredmény a szorzótáblában), és a szomszédos szorzatok (vagyis a 6×4, 7×3 stb.). 

                                                 
14

 A Waldorf iskolákban például párhuzamosan tanítják a négy alapműveletet.  
15

 Az 1-gyel való szorzást nem kell megtanulni, illetve a kommutativitás elve alapján a 3×6 és a 6×3 valójában 

csak egy adat. Utóbbira a bevésés folyamán nem alapoz a magyar matematikaoktatás (ellentétben például 

Kínával, Izlanddal), ezért a diákok kétszer annyi szorzást tanulnak meg, mint amennyit szükséges lenne.   
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Dehaene (2003) hármas kód modellje szerint a szorzótábla tényei a verbális 

emlékezetben tárolódnak. A szorzótábla szó szerinti kódolására utal az a hétköznapi 

megfigyelés, hogy egy szorzás elvégzése során hangosan kimondjuk a számokat, de találunk 

rengeteg kísérleti bizonyítékot is: 

 hibák a hangzás mentén (Campbell, 1994), 

 teljesítményromlás párhuzamos nyelvi feladat esetében (Lee & Kang, 2002; Moeller, 

Klein és mtsai., 2011, de ellenkező eredményekre jut De Rammelaere, Stuyven & 

Vandierendonck, 2001), 

 elsajátítás nyelvéhez kötött számolás (Spelke & Tsivkin, 2001), 

 a bal oldali bazális ganglionok sérülése esetén károsodás a szorzás és más verbális 

automatizmusok terén (pl. Mrs. BOO esetében mondókák, imák és az ábécé felidézése 

károsodott a szorzótábla mellett, míg a más számolási teljesítménye érintetlen maradt, 

Dehaene & Cohen, 1997), 

 a bal oldali gyrus angularis fokozott kérgi aktivációja szorzás során (pl. (Dehaene, 

Spelke, Pinel, Stanescu, & Tsivkin, 1999), (Pesenti, Thioux, Seron, & De Volder, 

2000), 

 eseményhez kötött aktivitás a nyelvi feldolgozás területein (fokozott bal anterior 

negativitás) szorzás során (Zhou, Chen és mtsai., 2007, Zhou, Booth és mtsai., 2011). 

 

Az összeadáshoz hasonlóan a szorzások esetén is kimutatható azonban a Nagyobb×kisebb 

bemutatási sorrend előnye a kisebb×Nagyobb formával szemben (Butterworth, Marchesini & 

Girelli, 2003), azokban az országokban is (pl. Olaszország), ahol utóbbit hamarabb tanulják, 

többet gyakorolják a gyermekek.
16

 Ez arra utal, hogy bár a kódolás szó szerinti, az adatok 

később (3. osztály után) átszerveződhetnek a számok nagysága mentén, amikor a gyermekek 

teljesen megértik és új problémákra is képesek alkalmazni a kommutativitás elvét. A 

Nagyobb×kisebb forma preferenciája valószínűleg abból fakad, hogy ha a szorzást sorozatos 

összeadással számítjuk ki, akkor kevesebb műveletet kell elvégezni a 6×3=6+6+6, mint a 

3×6=3+3+3+3+3+3 esetén. 

Annak ellenére, hogy egyjegyű számok szorzását a legtöbb esetben direkt felidézéssel 

oldják meg a felnőttek, nem szabad figyelmen kívül hagynunk a további szorzási 

                                                 
16

 Magyarország is ilyen ország, a szorzótáblában a 2×6 a kettes szorzótáblában szerepel, ami megelőzi a 6 x 2 

megismerését a hatos szorzótáblánál.   
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stratégiákat
17

 és ezek fejlődését (Cooney, Swanson & Ladd, 1988). A korábban említett 

sorozatos összeadás algoritmikus, számoláson alapuló stratégia. A dekompozíciós stratégia 

alkalmazása esetén pedig egy könnyebben hozzáférhető szorzatból indul ki a számolás (pl. 

7×6 feladatban 6×6=36 felidézése +6 =42). 

A kutatások szerint már a szorzótábla elsajátításának évében, második osztály végére 

dominánssá válik a felidézéses stratégia. A másodikos gyermekek a feladatok 60%-át (Imbo 

& Vandierendonck, 2007), illetve 90%-át (Lemaire & Siegler, 1995), negyedik osztályosok 

pedig a problémák 74%-át (Cooney, Swanson & Ladd, 1988), illetve 81%-át (Imbo & 

Vandierendonck, 2007) a szorzat felidézésével oldották meg. További bizonyíték a szorzó- és 

összeadási tábla 4. osztályra történő megszilárdulására a verifikációs feladatokban
18

 

kimutatható interferencia-hatás (Lemaire, Fayol & Abdi, 1991): összeadásoknál lassabb a 

helytelen válasz elutasítása, ha az a két szám szorzata (pl. 8+4=32). 

Még 4. osztály után is csökken azonban a helyes válasz előhívásához szükséges idő, és 

a hibázások száma. Campbell és Graham (1985) keresztmetszeti vizsgálata szerint 3–5. 

osztály között a felére (3830ms-ról 1870ms-ra) csökken az átlagos reakcióidő és 23%-ról 

17%-ra a hibaszám, de még nem éri el a felnőttek eredményeit (830ms, illetve 8%). 

Az összeadáshoz hasonlóan a szorzótábla tényeinek felidézési idejét és pontosságát is 

befolyásolja: 

 a szorzatok nagysága: a nagyobb szorzatok felidézése nehezebb (problémanagyság-

hatás, Stazyk, Ashcraft & Hamann, 1982); 

 hogy a szorzás duplázás-e: azonos számok szorzatának felidézése könnyebb, és 

esetükben kevésbé mutatkozik a problémanagyság-hatás (Campbell & Gunter, 2002); 

 hogy a szorzás az ötös szorzótábla-e: az ötös szorzótábla könnyebb, mint ami 

nagysága alapján várható lenne (Siegler, 1988b). 

Ezek a hatások a szorzótábla kiépülésének kezdetén nagyon kifejezettek, de gyakorlással 

egyre kisebbé válnak. Az ötös szorzótábla hatása még 4. osztály előtt, a duplázásé 5. 

osztályban, a problémanagyságé pedig csak 6. osztálytól kezdve éri el a felnőttek szintjét 

(DeBrauwer, Verguts & Fias, 2006). Tipikus fejlődés esetén tehát a magyar oktatási 

rendszerben 4. osztályra várható az aritmetikai tények (összeadási és szorzótábla) 

megszilárdulása, 6. osztályra pedig a felnőttekkel azonos reprezentációs hálózat teljes 

kiépülése. 

                                                 
17

 Az 1-gyel és a 10-zel való szorzást szabály alkalmazásával lehet megoldani, erre a speciális esetre ehelyütt 

nem térünk ki.    
18

 Ezekben a feladatokban megadott eredmények helyességéről kell minél gyorsabban dönteni, a válaszadás 

módja gombnyomás. 
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Szorzás során döntően a szorzótábla tényeinek előhívása történik, de a becslés, és a 

szabályhasználat szerepére utaló adatok egyenlőre még megválaszolatlan kérdéseket vetnek 

fel. 

 Becslés a szorzat felidézése mellett/helyett: A szorzás elsajátításának kezdetén sok 

gyermek alkalmazza azt a stratégiát, hogy közelítő választ ad számára ismeretlen 

szorzási feladatban: például 7×9 az majdnem 7×10, vagyis a válasz 70 körül lesz. A 

becslési stratégiából fakadhatnak az ún. közeli tévesztések, amikor a helytelen válasz a 

helyes eredményhez közeli szám (Baroody, 1999). A becslés szerepére utal továbbá, 

hogy verifikációs feladatokban a megoldási idő rövidebb, ha a válasz jelentősen eltér a 

helyes eredménytől (például 7×9=20). Ezt a gyors elutasítást talán a szorzat méretének 

párhuzamosan történő becslése teszi lehetővé (Dehaene, 2003). 

 Szabályok használata a szorzás során: Siegler (1988a) közkedvelt asszociáció 

eloszlása modellje szerint az aritmetikai tények egy olyan asszociációs háló 

formájában reprezentálódnak, amelyben a problémák (pl. 6×4, 6+4) több lehetséges 

válasszal, a helyessel és helytelenekkel egyaránt kapcsolatban állnak. A kapcsolat 

erőssebbé válik, ha az adott válasz megerősítést nyer, ezáltal az asszociációk eloszlása 

a helyes válasznál egyre inkább kicsúcsosodik. Adott probléma esetén a csúcsosság 

mértéke határozza meg a válaszadás idejét, a hibázás előfordulási arányát és azt, hogy 

az egyén alkalmazza-e a direkt felidézés stratégiáját. Baroody (1999) hívja fel arra a 

figyelmet, hogy a modell nem kezeli kielégítően a szorzás során alkalmazott 

szabályok (pl. párossági szabály, a kommutativitás elve, a 0-val, 1-gyel, 2-vel, 5-tel 

való szorzás szabályai) hatását az egyén teljesítményére és az asszociációs háló 

alakulására. 

 

I.3. ÖSSZEGZÉS, KITEKINTÉS 

A kutatási adatok alapján kitüntetett jelentőségűnek tűnik az iskola 4. osztálya, ekkorra 

szilárdulnak meg olyan, számokkal kapcsolatos alapvető ismeretek, mint például a lineáris 

mentális számegyenes, az összeadási- és szorzótábla tényei, illetve automatizálódnak az 

alapvető számolási képességek (I.1. táblázat). Ez egybevág Shalev, Manor, Amir és Grosstsur 

(1993) elképzelésével, akik 9,5 éves korra teszik a számfogalom megszilárdulásának, a 

számok megértésének és produkciójának teljes körű elsajátítását. 
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1.1 táblázat: A fejlődés mérföldkövei a számolási képességek terén 
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Nagyon fontos lenne ennek a fordulópontnak jól mérhető mutatóit megtalálni, amelyek 

mentén lehetővé válhat a számolási zavar megbízható és differenciált diagnosztizálása. 

Jelenleg ugyanis ha eltérő fejlődésről vagy fejlődési lemaradásról beszélünk, a normát az 

iskolai tananyag jelenti, vagyis normális fejlődésű az a diák, aki megfelel a matematika 

tantárgy követelményeinek adott osztályfokon. Minden matematikát tanító és tanuló számára 

ismert, hogy ehhez rengeteg olyan feltételnek is teljesülnie kell, amely nem 

számolásspecifikus (pl. legalább átlagos intelligencia, megfelelő figyelem, emlékezet, 

grafomotórium), sőt nem is képesség (pl. motiváció, megfelelő oktatás, tanárral való kielégítő 

kapcsolat). A számolási zavar diagnózisának felállítása során ezeket a tényezőket mind 

számba kellene venni, hogy ki lehessen szűrni a valódi diszkalkuliás tanulókat, vagyis azokat, 

akiknek számolásspecifikus sérülésük van. Ennél hatékonyabb és megbízhatóbb eljárás lenne, 

ha olyan feladatokban mérnénk a gyermekek teljesítményét, amelyek a lehető 

legközvetlenebbül tükrözik a számfeldolgozó rendszer működését, fejlettségét. A tipikusan 

fejlődő gyermekek eredményei alapján felállított életkori, illetve osztályfok szerinti 

normákhoz lehetne viszonyítani a gyermek aktuális teljesítményét. 
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II. A SZÁMOLÁSI KÉPESSÉGEK ATIPIKUS FEJLŐDÉSE 

A megismerési funkciók gyermekkori zavarai között az elmúlt évtizedekben egyre több szó 

esik a fejlődési diszkalkuliáról. A számolási zavarral küzdő gyermekeknek jelentős nehézsége 

van az iskolai matematika elsajátításában, ami nem vezethető vissza olyan kézenfekvő 

okokra, mint alacsony értelmi képesség, oktatásbeli hiányosságok, vagy a motiváció hiánya. 

A számolási zavar természetét, okát kutatva rengeteg adat, egymásnak ellentmondó 

eredmény, versengő modell született, de csak kevéssé kerültünk közelebb a heterogén tünettan 

megértéséhez, és adatokon alapuló fejlesztési módszerek kidolgozásához. 

Ebben a fejezetben először megpróbálom áttekinteni, rendszerezni a számolási zavar 

meghatározását és magyarázatát érintő kurrens nemzetközi szakirodalmat, ezután felhívom a 

figyelmet azokra a koncepcionális diagnosztikai kérdésekre, problémákra, amelyekkel 

kikerülhetetlenül szembesül a téma kutatója, és amelyek fontos gyakorlati 

következményekkel is járnak. 

 

II.1. A SZÁMOLÁSI ZAVAR FOGALMA, MEGHATÁROZÁSI NEHÉZSÉGEI 

A téma ismertetését a klinikai diagnosztikai kategóriákkal érdemes kezdeni, hiszen ez jelenti a 

tudományos és a gyakorlati megközelítésű szakemberek közös nyelvét. A magyar 

egészségügyben a WHO osztályozási rendszere, a BNO-10 (Betegségek Nemzetközi 

Osztályozása) alapján történik jelenleg a (kötelező) kódolás. Ebben a Pszichés fejlődés 

zavarai (F80-F87) kategóriába tartoznak az Iskolai teljesítmény specifikus fejlődési zavarai, 

vagyis a Meghatározott olvasási zavar, az Írás zavara és az Aritmetikai készségek zavara 

(F81.2). A fejlődési zavarok közös jellemzője (137.o.) 

 a korai kezdet: csecsemő- és gyermekkor 

 a központi idegrendszer biológiai fejlődéséhez szorosan kötődő funkciók károsodása 

ill. késedelme: nyelv, téri-vizuális készségek, motoros koordináció, átfogó fejlődési 

zavarok 

 a stabil lefolyás (nincs átmeneti javulás/visszaesés): a károsodás folyamatosan 

csökken, de még felnőttkorban is észlelhető enyhe deficit. 

A BNO-10 az Iskolai teljesítmény specifikus fejlődési zavarai alatt is hangsúlyozza az atipikus 

fejlődést, vagyis hogy „a készségek megszerzésének normális menete válik zavarttá, (…) nem 

szerzett idegrendszeri trauma vagy betegség következménye” (140-141.o.). Ez a 
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megkülönböztetés a diszkalkulia – akalkulia kifejezések
19

 (helyes) használatában is 

megjelenik, míg előbbi tehát az elsajátítás fejlődési zavara, utóbbi esetében a már kialakult 

készség elvesztése történik valamilyen szerzett sérülés következtében. 

A tartósság, súlyosság mentén érdemes a terminológiában is megkülönböztetni a 

fejlődési/tanulási zavarokat és az átmeneti, enyhébb fejlődési/tanulási problémákat. Utóbbiak 

valamilyen akut betegség, vagy megterhelő életesemény következtében (pl. kórházi kezelés, 

iskolaváltás, szülők válása) alakulhatnak ki, melyek kezelésével és pedagógiai megsegítéssel 

meg is szüntethetők. 

Fontos kritérium, hogy az iskolai/tanulási készségek károsodása „nem magyarázható 

mentális retardációval, vagy nem megfelelő oktatással (141.o.)”. A magyar szakirodalomban 

a tanulási nehézség
20

 kifejezés szolgál annak az átfogó kategóriának a megnevezésére, amely 

magába foglalja a tanulási zavarból kizárt eseteket is. A tanulási zavar terminus csak az 

idegrendszeri eltérésből/sérülésből fakadó esetekre korlátozódik, míg a tanulási nehézségbe 

beletartozik az alacsony intellektus, az érzelmi-motivációs probléma, vagy a nem megfelelő 

oktatás következtében fennálló súlyos és tartós elmaradás, hiány. 

Ezt a felfogást vallja Farkasné Gönczi Rita (2009) gyógypedagógus-egyetemi oktató 

is: „Tág értelemben nem beszélhetünk diszkalkuliáról. A diszkalkulia jelenségére hasonlító 

tüneteket produkálnak más matematikatanulási nehézségek, melyek kiváltó okai nem 

neurológiai eredetűek. Ennek értelmében a diszkalkuliának nincs tág és szűk értelmezése. A 

szűk értelmezés maga a diszkalkulia jelensége, míg a tág értelmezés a több matematikai 

tanulási nehézség (pl. pszeudodiszkalkulia).”  http://www.fovpi.hu/tanulmanyok/diszkalkulia.html 

 

További leszűkítést jelent, hogy csak akkor beszélhetünk az Aritmetikai készségek zavaráról, 

ha „a zavar olyan alapvető feladatokra vonatkozik, mint az összeadás, kivonás, szorzás és 

osztás, illetve kevésbé érinti a sokkal absztraktabb feladatokat, mint az algebra, trigonometria, 

geometria (142.o.)”. Ez kognitív pszichológiai értelemben az alapvető számolási képességek, 

a numerikus bázisképességek terén mutatkozó zavart jelenti, és elkülöníthető a gyenge 

matematikai teljesítménytől, amely iskolai matematikai feladatsorok (évfolyamonként 

nehezedő) megoldásában a normál eloszlás alsó negyede/harmada. 

Tekintettel arra, hogy a szakmában a módosított DSM-IV. (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, 2001) szerinti diagnosztizálás széles körben elterjedt, tekintsük 

                                                 
19

 Ugyanez érvényes a diszlexia-alexia (olvasás), diszgráfia-agráfia (írás), diszfázia-afázia (beszéd) esetében.  
20

 Angolban ez a learning difficulty (tanulási nehézség) és a learning disability (tanulási zavar) 

megkülönböztetése.        
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át eszerint is a Számolási zavar kategóriáját. Ez a kézikönyvben az Először rendszerint 

csecsemő-, gyermek- vagy serdülőkorban diagnosztizált zavarok között a Tanulási zavaroknál 

szerepel az Olvasási zavar és az Írásbeli kifejezés zavara mellett. Itt olvashatjuk a Számolási 

zavar viszonydefinícióját: A számolási képesség egyénileg, standardizált tesztekkel vizsgálva 

lényegesen alatta marad a személy biológiai kora, mért intelligenciája, vagy a kor szerinti 

képzettség alapján elvárhatónak
21

. Ez a meghatározás elsőre talán jól operacionalizáltnak 

tűnik, de a későbbiekben kitérünk azokra a pontokra, amelyek megkérdőjelezik objektív 

alkalmazhatóságát. 

Mindkét klinikai definíció hangsúlyozza, hogy a számolási képesség gyengesége 

ép/normál intellektus mellett jelentkezik. Ehhez kapcsolódik a részképesség zavar fogalma, 

amelyet elsősorban a tanulási zavarok gyógypedagógiai megközelítése használ. A tanulási 

zavarok hátterében eszerint az alapkultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás) elsajátításához 

szükséges egyes (rész)képességek, funkciók (percepció, szenzoros integráció, lateralitás, 

figyelem, emlékezet, gondolkodás, nyelv) elmaradása áll, míg ennél kiterjedtebb, átfogóbb 

sérülés általános elmaradást, vagyis értelmi fogyatékosságot okoz (Gyarmathy, 2007). 

Láthatjuk, hogy a DSM-IV. a tanulási zavart gyűjtőfogalomként használja. Nincs 

egyetértés azonban abban, hogy indokolt-e a tanulási zavarok természetéről, etiológiájáról 

általában elméletet alkotni. A korai neuropszichológiai magyarázatok a 60-as években 

(összefoglalja Gyarmathy Éva, 2007) összemosták a tanulási zavarok kategóriáit, és főleg az 

olvasásra fókuszáltak, amikor a tanulási rendellenességeket az agy organikus károsodására 

(lsd. POS: pszicho-organikus szindróma), vagy működésbeli eltéréseire (lsd. MCD: minimális 

cerebrális diszfunkció) vezették vissza. A szerteágazó tünetek változatos összetételére valódi 

magyarázattal nem szolgált az MCD konstruktuma, és elég félrevezető a tanulási zavar 

szindróma kifejezés használata is, mert azt sugallja, hogy a különböző kognitív és 

viselkedéses problémák tünetegyüttest képeznek. A kognitív idegtudomány eredményeivel 

összhangban ma ehelyett specifikus tanulási zavarokban gondolkodunk, és azt feltételezzük, 

hogy a károsodott idegrendszeri terület helyétől függően specifikus diszfunkciók 

jelentkeznek, melyek azonban gyakran együttjárnak. 

A kognitív pszichológiai kutatásokban újabban további fogalmi megkülönböztetést is 

javasolnak/alkalmaznak a számolási zavar klinikai kategóriáján belül (Rubinsten, Bedard & 

Tannock, 2008, Rubinsten & Henik, 2009). A fejlődési diszkalkulia (Developmental 

Dyscalculia, DDC) címke eszerint a numerikus magképességek sérülésére korlátozódna, 
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 Mindhárom tanulási zavar definíciója ezt a felépítést követi.  
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vagyis azokra az esetekre, amikor a számolás területspecifikus alapja, a számok jelentését 

nyújtó mennyiség-reprezentáció deficitje áll a tünetek hátterében. A matematikai tanulási 

zavar (Mathematical Learning Disability, MLD) kifejezés ezzel szemben arra utal, hogy a 

matematika elsajátításának specifikus zavara olyan területáltalános kognitív képességek 

gyengeségére vezethető vissza, mint a munkamemória, a figyelem, a téri-vizuális képességek, 

vagy a nyelv. Az eltérő szóhasználat nem új keletű, de eddig a kutatók irányultságát jelezte: 

az MLD terminust az oktatáslélektan (pl. Geary, Swanson), míg a DDC kifejezést a kognitív 

idegtudomány művelői alkalmazták (pl. Dehaene, Butterworth), a területspecifikus vs. 

területáltalános sérülés kérdése pedig a diszkalkulia két eltérő, versengő magyarázataként 

merült fel. A két altípus differenciáldiagnózisa iskoláskorban nagyon nehéz, hiszen 

viselkedéses szinten igen hasonló tüneteket találhatunk, az elmaradás súlyossága a 

matematikai teljesítményben azonban iránymutató lehet (Rubinsten és mtsai, 2008). 

A terminológiai tisztázás utolsó lépéseként egy kis kitérőt kell tennünk a közoktatás 

felé. A számolási zavarral küzdő gyermekek a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók körébe 

tartoznak, hiszen „a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének (tartós és) súlyos 

rendellenességével küzdenek”. Ennek megállapítása a tanulási képességet vizsgáló szakértői 

és rehabilitációs bizottság (TKVSZRB) jogköre, aki a szakvélemény kiállításán túl 

meghatározza az SNI gyermek neveléséhez, oktatásához szükséges feltételeket, szakmai 

szolgáltatásokat (2011. évi CXC. köznevelési törvény, 4.§/23). 

 

 

II.2. A SZÁMOLÁSI ZAVAR TÜNETTANA 

A számolási képességek tipikus fejlődésének áttekintése során láthattuk, hogy több egymással 

interakcióban álló területen, kiterjedt agyi hálózat működtetésével épül ki a számfeldolgozó 

rendszer. Mivel ennek a bonyolult rendszernek bármely eleme sérülhet, ami a rendszer 

működésére különböző mértékben és módon lehet hatással, a számolási zavar tünettana igen 

változatos és szerteágazó. A lehetséges nehézségek, hibák felsorolása helyett három olyan 

elképzelést ismertetek a tünetek rendszerezéséről, a diszkalkulia altípusairól, amelyek a 

számfeldolgozás valamilyen tudományos modelljéhez kapcsolódnak. 
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1. A neuropszichológus Christine Temple (1991) három fő problématerületet határoz 

meg McCloskey, Caramazza és Basili (1985)  neurokognitív modelljével
22

 

összhangban: 

a) Számjegy diszlexiában a számok lexikai feldolgozása sérült (pl. ’41’ kiolvasva 

’ötvennyolc’). 

b) A számtani tények bevésése, automatizálódása, felidézése sikertelen. 

c) Procedurális zavar esetén a számtani műveletek végrehajtása ütközik 

nehézségekbe, a lépések, vagy ezek sorrendje nem megfelelő. 

2. A diszkalkulia legtöbbet idézett altípusait Geary (1993, Geary & Hoard, 2002) a 

tipikus hibák alapján különbözteti meg, és ezeket sajátos kognitív deficitekre vezeti 

vissza. 

a) A procedurális típus a számtani műveletek kivitelezése során ejt sok hibát (pl. 

részeredmények helytelen kezelése, maradék továbbvitelének problémái), 

lassú, és éretlen stratégiákat használ (pl. ujjakon történő összeadás). A 

tüneteket Geary elsősorban munkamemória-deficittel magyarázza: a verbális 

információ fenntartásának gyengeségét kompenzálja például az ujjakon történő 

számolás, az végrehajtó funkciók érintettsége pedig a problémamegoldás 

lépéseinek gyenge monitorozásában nyilvánul meg. Nem zárja ki azonban a 

műveletek hiányos fogalmi megértésének szerepét, ami akadályozhatja az 

érettebb stratégiák elsajátítását és a hibák detekcióját is. 

b) A szemantikus emlékezeti deficittel jellemezhető típusnál az aritmetikai tények 

előhívási zavara dominál, vagyis alapvetően a nyelvi rendszerben hiányos az 

asszociációs kapcsolatok kiépülése, de szerepet játszhat az irreleváns 

asszociációk legátlásának deficitje is. 

c) A téri-vizuális képességek deficitje a komplex matematikai problémák 

(szöveges feladatok) megoldásában, továbbá a mentális számegyenes 

használatát igénylő feladatokban (pl. becslés, felezés) okoz nehézséget. 

3. Michael von Aster (2000) tipológiájának
23

 kiindulópontja Dehaene hármas kód 

modellje. Elméleti megalapozottsága mellett empirikusan is alátámasztott, az egyes 

altípusok ugyanis megfeleltethetők a szerző által kidolgozott számolási képességeket 
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 Márkus Attila (2007) Számok, számolás, számolászavarok című könyvében részletesen ismerteti ezt a modellt 

(52-54.o,), bemutatásától ezért ehelyütt eltekintünk.    
23

 Sajnos a zürichi Idegtudományi Központ kutatójának munkássága elsősorban német nyelvterületen ismert. 
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mérő teszt (NUCALC, melyet a III. fejezetben részletesen bemutatok) diszkalkuliás 

mintán kapott klasztereivel. 

a) A verbális típus központi problémája, hogy a számolás, a számlálás nem válik 

rutinná (pl. számlálás, számolás visszafelé), amely a műveletvégzést is nehezíti 

(pl. kivonás). Gyakran van társuló zavar az olvasásban, helyesírásban, illetve a 

figyelemben. Elgondolkoztató, hogy a hármas kód modell alapján inkább az 

összeadás és a szorzás terén várnánk deficitet. Míg utóbbi tesztelésére a 

NUCALC nem tér ki, az összeadás helyett a kivonás érintettségére a szerző 

nem ad magyarázatot. Véleményem szerint az esetek felében társuló ADHD 

magyarázhatja a nem várt eredményeket, hiszen a fejben történő 

műveletvégzés, különösen a kivonás algoritmusos megoldása erős figyelmi 

erőfeszítést kíván. A pontszámlálásban a téri figyelem, a szeriális letapogatás 

gyengesége is állhat a hibázások hátterében, és a visszafelé számolásnál is 

szükség lehet a prepotens válasz (a számsor soron következő, eggyel nagyobb 

elemének) legátlására. Ebben az esetben azonban érdemes lenne ezt a típust 

legalább verbális-figyelmi típusnak nevezni, de felmerül a komorbid típus 

kifejezés használata (lsd. lentebb). 

b) Az arab típus az arab számok kiolvasása és írása terén küzd jelentős 

nehézségekkel, és ez a transzkódolási probléma gyenge teljesítményt okoz a 

számok összehasonlítását igénylő feladatokban is. Von Aster (2000) 

kutatásában az ide sorolt diszkalkuliások fele nem német anyanyelvű, ami 

egyértelműen megnehezíti az arab szám – számszó átkódolás 

automatizálódását, továbbá gyenge téri-vizuális képességek is akadályozhatják 

a számjegyek megfelelő téri pozíciójának kivitelezés, leolvasását, vagyis a 

helyérték szerinti feldolgozást.  

c) A pervazív típus szinte minden feladatban igen komoly elmaradást mutat 

(kivétel a számlálás), amit az analóg mennyiségreprezentáció sérülése, a 

számérzék hiánya magyarázhat. Az ide besorolt gyermekek szinte mindegyike 

olvasási és helyesírási zavarral, valamint klinikai szintű viselkedéses és érzelmi 

problémákkal is küzdött, vagyis a tünetek kiterjedtebbek, mint amit a 

területspecifikus sérülés magyarázhat. Ezt az ellentmondást csak többszörös 

sérülés feltételezésével lehet feloldani. 
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A bemutatott tipológiák jelzik, hogy a helyzet leegyszerűsítésével jár, ha a diszkalkulia 

központi tünetét, fő jellemzőit próbáljuk meghatározni. Ennek ellenére azt mondhatjuk (Geary 

& Hoard, 2002, Landerl, Bevan & Butterworth, 2004), hogy a számolási zavar a számtani 

műveletek terén érhető leginkább tetten: 

 a számtani műveletek kivitelezésének nehézségét a hosszabb megoldási idő, a 

magasabb hibaszám, alkalmazott stratégiák éretlensége jelzi, 

 az aritmetikai tények (összeadási-, szorzótábla) elsajátításának, előhívásának 

deficitje (is) csökkenti a műveletvégzés hatékonyságát. 

A brit Oktatási Minisztérium (DfES) kiadványa szerint (2001, idézi Butterworth, 2005b, 

12.o.) „A diszkalkuliás tanulóknak nehézségeik lehetnek a számfogalom megértésében, a 

számok ösztönös felfogásában és a számokkal kapcsolatos tények és műveletek 

megtanulásában. Még abban az esetben is, ha megfelelő választ adnak, vagy helyes módszert 

alkalmaznak, azt mechanikusan és belátás nélkül teszik.” Ez a meghatározás a gyermekek 

szűkebb körét érinti, és ezzel elvezet a DDC vs. MLD megkülönböztetésének kérdéséhez, 

valamint felveti a tünetek területáltalános vs. területspecifikus magyarázatának lehetőségét. 

 

II.3. A SZÁMOLÁSI ZAVAR PREVALENCIÁJA 

A számolási zavar előfordulási gyakoriságával kapcsolatban több felmérés történt az elmúlt 

két évtizedben (összefoglalását lsd. Márkus, 2007), ezek alapján 5-6% körülire tehető a 

diszkalkulia prevalenciája. A többé-kevésbé eltérő gyakorisági adatok (1,3-6,5%) hátterében 

elsősorban módszertani okokat sejthetünk, de persze nem zárható ki a mérés időpontjának, 

földrajzi helyének hatása sem. 

 A kutatások nem egységesek a mért számolási képességek körét, módját, illetve a 

mérőeszközt illetően. 

 Eltérő kritériumot alkalmaznak a gyenge teljesítmény meghatározására (pl. legalább 

egy szórással az átlag alatt). 

 Csak ritkán ellenőrzik a normál intelligencia feltételének teljesülését.  

A DSM-IV. definícióhoz Lewis, Hitch és Walker (1994) angliai kb. 1200 fős vizsgálatának 

módszertana illeszkedik legszorosabban: a matematikai teljesítmény <85, nonverbális IQ>90. 

Így a 9-10 éves diákok 3,6%-a minősült diszkalkuliásnak,
24

 amihez az esetek 64%-ban (!) 

társult olvasási zavar.  
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 A szerzők a Specific Arithmetic Difficulties kifejezést használták. 
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Kiemelném még Gross-Tsur, Manor és Shalev (1996) nagy volumenű izraeli 

vizsgálatát, melyben 3029 negyedik osztályos diák vett részt. A számolási képességek 

felmérésére McCloskey és mtsai. (1985) kognitív modellje alapján olyan tesztbattériát 

dolgoztak ki, amely feltételezésük szerint a szerzett számolási zavar mellett a számolás 

fejlődési zavarára is érzékeny. Ők akkor minősítettek egy gyermeket diszkalkuliásnak, ha 

matematikai teljesítménye két évvel elmaradt életkorától, és intelligenciája meghaladta a 80-

at. Ez alapján a diszkalkulia gyakorisága 6,5%, a fiúk és a lányok aránya a számolási zavarral 

küzdők körében (más kutatásokhoz hasonlóan, pl. Lewis és mtsai., 1994, Von Aster, 1994, 

Gross-Tsur és mtsai., 1996) azonos, és az esetek 17%-ban van komorbid olvasási, illetve 

7,5%-ban olvasási és helyesírási zavar. 

 

II.4. A KOMORBIDITÁS PROBLÉMÁJA – DISZKALKULIA ÉS ADHD 

A tanulási zavar szindróma kapcsán már említettük, hogy a tanulási zavarok különböző 

formái gyakran jelentkeznek együtt. Hogy mennyire gyakran, azt a kutatási adatok alapján 

nehéz megválaszolni, hiszen láthattuk, hogy elég tág tartományban mozognak az adatok.
25

 Ha 

azonban nem csak a társuló diszlexiát, diszgráfiát nézzük, hanem tekintetben vesszük a 

Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavart (ADHD) is, amely szintén magas komorbiditást mutat 

(például 26% Gross-Tsur és mtsai.,1996 kutatásában), kijelenthetjük, hogy a diszkalkulia 

önmagában ritkább, mint a komorbid diszkalkulia. Ráadásul egyéb kognitív, viselkedés- és 

érzelmi zavarok is társulhatnak diszkalkuliához (pl. beszédfejlődési zavar, tic, 

kényszerbetegség, lsd. Márkus, 2007 áttekintését).  

Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy több idegrendszeri terület sérül 

egyidejűleg, ami a kognitív deficitek szélesebb körének kialakulásáért felelős. Komorbid 

ADHD esetében például az IPS mellett prefrontális területek lehetnek sérültek, ami a 

mennyiség-reprezentáció zavara mellett az végrehajtó funkciók deficitjét is okozza (Rubinsten 

& Henik, 2009). Az ilyen párhuzamos sérülést/többszörös zavart meg kell(ene) azonban 

különböztetnünk az azonos tőről fakadó, egymásra épülő zavaroktól. Másodlagos 

diszkalkuliának is nevezhetnénk azt az esetet, amikor a prefrontális sérülés az ADHD 

jellemző kognitív és viselkedéses tüneteit eredményezi (vagyis az elsődleges zavar a figyelmi-

végrehajtó rendszerben van), ami a matematika elsajátításának folyamatát is jelentősen 

akadályozza. Ilyenkor sajátos tünet-mintázatot várhatunk a számolás terén (számfogalom 

kevésbé érintett, számtani műveletvégzés során a munkamemória terhelés növekedésével 
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 Az előzőekben ismertetett két példa (17% vs. 64%) a két végpontot tükrözi.  
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egyre több hiba), és az elsődleges zavar gyógyszeres csökkentésével javulhat a matematikai 

teljesítmény is. 

Rubinsten és mtsai. (2008) kutatása empirikusan is alátámasztja ezt a gondolatmenetet. 

Az ADHD mellett jelentkező számolási zavart megkülönböztették súlyossága szerint (a 

matematikai teljesítmény <80 a DDC csoportban, és 80-90 közötti az MLD csoportban), így 

lett egy ADHD+DDC csoport, ahol a mennyiség-feldolgozásban (egyszerű kivonások) is 

mutatkoztak alapvető problémák, és egy ADHD+MLD csoport, akiknek a matematikai 

teljesítménye enyhébb elmaradást mutatott, és akiknél a tünetek végrehajtó problémákra 

utaltak (maradék továbbvitelét igénylő kivonások). A methylphenidate mindkét csoportnál 

csak a frontális lebenyhez kapcsolható, vagyis a maradék továbbvitelét igénylő feladatokban 

javította a teljesítményt. 

Itt érdemes megjegyezni, hogy a másodlagos diszkalkulia kifejezés többféle 

tartalommal bír a szakirodalomban. Az elsődleges probléma lehet értelmi fogyatékosság, 

valamilyen genetikai rendellenesség (pl. Turner szindróma, Williams szindróma), vagy 

általános/matematikai szorongás. Butterworth (2005) viszont ide sorolja a területáltalános 

kognitív képességek gyengeségére visszavezethető számolási zavart is. A kevésbé szélsőséges 

megközelítést követve dolgozatomban utóbbira inkább mint MLD hivatkozom, de ha ez a 

’háttérdeficit’ olyan súlyos, hogy tünetei kimerítenek egy másik klinikai kategóriát (ADHD), 

akkor indokolt lehet a számolási zavart másodlagosnak tekinteni. 

 

II.5. A KOMORBIDITÁS PROBLÉMÁJA – DISZKALKULIA ÉS DISZLEXIA 

Természetesen az együttesen fellépő számolási és olvasási zavarnak is több formája és/vagy 

több magyarázata lehet. Ha közös patofiziológiát feltételezünk, akkor az angularis gyrus 

szerepe merülhet fel, amely az olvasásban (fonéma-graféma összeköttetésekben) és a 

számolásban (szimbólumok mennyiségekhez való társításában) is részt vesz, ezért sérülése 

mindkét téren okozhat tünetet (Rubinsten & Henik, 2009). Ez esetben minőségi eltérést 

várunk a tiszta és a komorbid diszkalkuliások számolási deficitjében. 

A kognitív pszichológia kutatási adatai azonban inkább a kiterjedtebb/többszörös 

sérülés feltételezését támasztják alá. Shalev, Manor és Gross-Tsur (1997) kutatásában az 

olvasási zavarral is küzdő diszkalkuliás gyermekek elmaradása inkább mennyiségileg 

különbözött a tiszta diszkalkuliások teljesítményétől (a kivonás és az osztás terén). Landerl és 

mtsai. (2004) az alapvető számolási képességek terén még mennyiségi különbséget sem talált 
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a diszkalkuliás és a komorbid csoport között
26

 sem hibaszám, sem reakcióidő tekintetében (8-

9 éves korban). Mindebből arra következtethetünk, hogy az olvasási zavar, és a hátterében 

álló kognitív deficitek nem okoznak problémát a numerikus bázisképességek terén, csak az 

összetettebb matematikai feladatokban (pl. szöveges feladatok, többlépéses műveletvégzés) 

nehezítik a problémamegoldást, és a kompenzáló stratégiák alkalmazását (Jordan & Montani, 

1997). 

Kovas és Plomin (2007) ikervizsgálatai azonban igen szoros genetikai kapcsolatra 

utalnak a tanulási zavarok között. A matematika terén a konkordancia
27

 egypetéjű ikreknél 

70%, kétpetéjű ikreknél 50%. Hasonlóan magas konkordancia-arány jellemzi az olvasási 

zavart is (84% ill. 48%), ami a tanulási zavarok jelentős heritabilitását jelzi (Oliver, Harlaar, 

Hayiou-Thomas és mtsai., 2004, idézi Kovas & Plomin, 2007). A többváltozós genetika-

kutatás (multivariate genetic research) azt is vizsgálja, hogy azok a genetikai ill. környezeti 

faktorok, melyek meghatároznak egy vonást, mennyiben határoznak meg egy másik vonást is 

(vagyis mennyire határozzák meg adott vonások varianciáját és kovarianciáját). A genetikai 

korreláció (0-1 közötti értékeket vehet fel) igen magas (0,91) a különböző matematikai 

képességek között, de elég magas (0,7 körüli) a matematikai és a nyelvi/olvasási képességek 

között is, vagyis a matematikai képességeket meghatározó gének nagy része (vagy nagy 

részben) felelős a nyelvi, és az olvasási képességek szintjéért is. A szerzők generalista gének 

hipotézise erre alapozva azt feltételezi, hogy a géneknek általános hatása van a tanulási 

képességekre (matematika, olvasás, emlékezet, téri képességek), a kognitív profilban 

mutatkozó különbségek hátterében pedig a nem-azonos környezeti tényezők specializációs 

hatása áll. 

Fontos megemlíteni, hogy a fenti ikervizsgálatok nem a zavarokra fókuszálnak, hiszen 

ahhoz nagyon nagyszámú olyan ikerpár kellene, akiknek egy-többféle tanulási zavara van, 

hanem a teljesítmény teljes eloszlására. Úgy tűnik azonban, hogy ugyanazok a gének 

felelősek mindkettőért, vagyis a populációban mutatkozó varianciáért és a tanulási zavarokért. 

A gyakoribb zavarokban több gén játszik szerepet (szemben pl. Down-szindrómával), így az 

egyes gének hatása kicsi. A felelős gének keresése helyett ezért a mennyiségi jelleg lokusz 

(quantitative trait loci, QTL) keresése zajlik, vagyis azon régió keresése a kromoszómákon 

belül, ahol a mennyiségi tulajdonság kialakításában szerepet játszó gének helyezkednek el. 

Genetikai szempontból a tanulási zavarokra tehát úgy tekinthetünk, mint a normál 

eloszlás alsó végére, vagyis mint szélsőségesen gyenge tanulási képességre. A Gross-Tsur és 
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 A csak olvasási zavarral küzdő gyermekek teljesítménye sem tért el a kontrolltól a számolási feladatokban.  
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 Vagyis az ikerpár mindkét tagja a vizsgált tulajdonságra nézve azonos (itt: mindketten MLD) 
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mtsai. (1996) kutatásában tapasztalt családi halmozódás is értelmezhető a generalista gének 

hipotézise keretében: ők a diszkalkuliás gyermekek elsőfokú rokonai között 10%-ban 

diszkalkuliát, 45%-ban pedig egyéb tanulási zavart találtak, mintha a tanulási zavarokra, nem 

specifikusan a diszkalkuliára való hajlam lenne örökletes. 

Az eredmények komoly kihívás elé állítják a számfeldolgozás és a számolási zavar 

modularista elképzelését, amit Butterworth (2010) úgy old fel, hogy a „30% specifikus 

genetikai varianciát” hangsúlyozza (534.o.), mint ami a számolás területspecifikus alapjának 

kapacitását/szelektív sérülését tükrözi. 

Visszatérve a komorbiditás lehetséges magyarázataihoz, a generalista gének hipotézise 

ráirányítja a figyelmet azokra a idegrendszeri/kognitív sajátosságokra, melyek viszonylag 

általános szinten kötik össze a számolást és az olvasást. Dehaene (2004a) neuronális 

újrahasznosítás elméletéből kiindulva ilyen lehet például az, hogy mennyire képes egy 

bizonyos funkciót ellátó idegrendszeri hálózat átalakulni egy új, hasonló funkció ellátásának 

érdekében. Ezt nevezhetnénk újrahasznosítási kapacitásnak. Ha ez genetikai okokból 

korlátozott, az kisebb mértékben megnyilvánulhat olyan kognitív képességek gyengeségében, 

amelyek evolúciósan ősibbek, fejlődésük előhuzalozottabb (lsd. intelligenciával/g-vel való  

mérsékelt kapcsolat), és fokozott mértékben a kulturális képességek fejlődésében. Azt, hogy 

melyik idegrendszeri terület kooptálása lesz nehezebb, számolási- vagy olvasási zavart 

eredményezve, azt környezeti hatások döntik el, de lehet egyaránt nehéz mindkettő (komorbid 

tanulási zavarok). A neurokonstruktivista szemléletnek megfelelően a fejlődés során 

bekövetkező specializálódás előrehaladtával tűnik egyre inkább területspecifikusnak a zavar. 

Természetesen ez az általam megfogalmazott elképzelés teljes mértékben csak feltételezés, 

elméleti és empirikus alátámasztást igényel. 

 

II.6. A DISZKALKULIA MAGYARÁZATAI 

A diszkalkuliával ugyan sokkal később kezdett el foglalkozni a kognitív neuropszichológia, 

mint a diszlexiával, mégis alapvető hasonlóság figyelhető meg a két tanulási zavarról való 

gondolkodás alakulásában. 

Az olvasás ill. számolás folyamatának összetettségéből, kulturális eredetéből kiindulva 

ezek zavarát valamilyen elemi funkciókárosodásra vezették vissza a korai elképzelések. A 

heterogén tünettan alapján diffúz sérülést valószínűsítettek (pl. MCD) ill. az erőfeszítések arra 

irányultak, hogy a perceptuo-motoros rendszer, vagy a rövid- ill. hosszútávú emlékezet 

deficitjével kapcsolatba hozzák a tanulási zavarokban tapasztalható gyakori hibákat és társuló 
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tüneteket. A korszak tipikus kutatási célja a tanulási zavarra jellemző kognitív és 

neuropszichológiai sajátosságok feltérképezése, ezek alapján a tanulási zavar előrejelzése. 

Ezt a szélsőségesen területáltalános megközelítést váltotta fel
28

 a tanulási zavarok 

területspecifikus értelmezése a modularizmus térhódításával. Az olvasás terén 

kikristályosodott a diszlexia magtünete kognitív szinten: a fonológiai feldolgozási deficit (a 

fonológiai reprezentáció, a fonológiai tudatosság, a fonéma-graféma megfeleltetés és a 

fonológiai munkamemória zavara), az olvasás moduláris alapjának sérülése széles körben 

magyarázza a fonológiai diszlexia viselkedéses tüneteit (részletes áttekintésért lsd. Demonet, 

Taylor & Chaix, 2004). 

A számolás terén Butterworth (2005b) hipotézise a számfeldolgozó modul sérüléséről 

(defective number module hypothesis) fémjelzi a ’területspecifikus forradalom’ elindulását. A 

számolás magrendszerének, az analóg mennyiségreprezentációnak a sérülése a számérzék 

hiányát, a számfogalom kialakulatlanságát eredményezi, ami a szorosan vett fejlődési 

diszkalkulia (DDC) központi deficitje (részletes áttekintésért lsd. Wilson & Dehaene, 2007). 

Ezen megközelítés paradigmatikus kutatásai a feltételezett magtünet szelektív és 

konzekvens megjelenését igyekeznek alátámasztani: 

 viselkedéses szinten: a numerikus bázisképességek deficitje jellemző DDC-ben, míg a 

területáltalános kognitív képességek terén nincs elmaradás (Koontz & Berch, 1996; 

Landerl és mtsai., 2004; Landerl, Fussenegger, Moll & Willburger, 2009). 

 neurális szinten: idegtudományi módszerekkel a vonatkozó területspecifikus rendszer 

(olvasásnál a bal oldali perysilvián területek, számolásnál a HIPS) atipikus működését 

lehet kimutatni (pl. Kucian, Loenneker, Dietrich és mtsai., 2006; Kadosh, Kadosh, 

Schuhmann és mtsai., 2007; Price, Holloway, Rasanen, Vesterinen & Ansari, 2007; 

Kaufmann, Vogel, Starke, Kremser & Schocke, 2009). 

A magyarázó modellek ’harmadik generációja’ középutas megoldást kínál a területáltalános 

vs. területspecifikus sérülés körüli vitában. Az olvasás ill. számolás komplex agyi hálózatából 

kiindulva, a neurális konstruktivista (Karmiloff-Smith, 1996) szemlélethez illeszkedve 

túlmutat a lineáris magyarázaton (HIPS sérülése  analóg mennyiségreprezentáció deficitje 

 számfogalom, számtani műveletvégzés zavara). Az érvelés lényege, hogy a számolásban 

résztvevő kiterjedt hálózat bármely eleme, kapcsolata sérülhet, és ez kihat a fejlődő rendszer 

további elemeinek, kapcsolatainak működésére. Így egy-egy szelektív sérülés különböző 
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 Ez a hazai diagnosztikai és terápiás gyakorlatra nézve nem igaz.  
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mértékű és típusú eltérést okozhat az idegrendszer működésében, amint ezt több 

idegtudományi vizsgálat is alátámasztja (áttekintés Rubinsten & Henik, 2009 alapján). 

A prefrontális terület szerepét a komorbid ADHD kapcsán már hangsúlyoztuk. 

Soltész, Szűcs, Dékány, Márkus és Csépe (2007) EKP módszerrel, Kucian és mtsai. (2006) 

pedig fMRI-vel vizsgálta a számolási zavarosokat, és mindketten a munkamemória/végrehajtó 

funkció, ill. a prefrontális régiók (bilaterális inferior és középső frontális gyrusok) 

érintettségére jutottak. 

A fusiform gyrusra irányítja a figyelmet Molko, Cachia, Riviere és mtsai. (2003) 

kutatása, aki Turner szindrómásoknál az IPS mellett a jobb oldali fusiform gyrusban is 

csökkent szürkeállományt talált, ami az arab számok azonosításában
29

 játszik szerepet (Pinel, 

Le Clec’H, Van de Moortele és mtsai., 1999). Téri-vizuális feldolgozás során pedig mindkét 

oldali fusiform gyrus aktív (Hahn, Ross & Stein, 2006), ami szintén gyakran deficites 

számolási zavarosoknál a mentális számegyenesen való tájékozódás gyengeségét 

eredményezve. 

A kognitív eltérések szélesebb körét pusztán az IPS sérülésével is lehet (részben) 

magyarázni. Az IPS ugyanis részt vesz olyan nem-numerikus feladatok ellátásában is, mint a 

figyelem és a téri-vizuális feldolgozás. Klasszikusan a dorzális látópálya „hol” rendszerének 

részeként tekintettek rá, amely a tárgyak téri pozíciójáról gyűjti az információt és a vizuálisan 

irányított mozgásban is részt vesz, vagyis a figyelem (top-down) tárgyakra, helyekre történő 

irányításának egyik központja. Ezen kívül a kitartó figyelem, az irreleváns ingerek gátlása, a 

releváns dimenzió/válasz kiválasztása során is támaszkodunk erre a parietális területre. Az 

IPS károsodása következtében tehát numerikus és nem numerikus diszfunkciók is 

előállhatnak, így ez a figyelmi problémákkal is jellemezhető MLD hátterében is állhat. 

Ugyanez az érvelés viselkedéses szinten, vagyis a kognitív képességekre vonatkozóan 

így hangzik: A számolásban több kognitív funkció is részt vesz, így a számolás 

magrendszereiből kiindulva csak a munkamemória, az végrehajtó funkciók, a nyelv, és a téri 

feldolgozás optimális fejlődése mellett tudnak kiépülni azok a biológiailag másodlagos, de 

elemi matematikai képességek, mint például a tízes számrendszer, vagy a számtani műveletek 

a szubitizációs tartományon túl. 

Ebben a gondolatkörben Von Aster és Shalev (2007) négy-lépéses modelljét szeretném 

részletesen ismertetni a numerikus megismerés fejlődéséről. A modell a szerzők szerint 
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 Míg a bal középső fusiform gyrus a vizuális szóformafelismerő terület (visual word form area: VWFA) az 

olvasástanulás során átalakulva, a betűsorok absztrakt jellemzőinek feldolgozására specializálódik (Cohen & 

Dehaene, 2004). 
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összhangban van a legújabb idegtudományi eredményekkel, értelmezési keretet kínál az 

epidemiológiai felmérések adataihoz, és választ kínál a diszkalkulia meghatározásával 

kapcsolatos több problémára. 

A szerzők a diszkalkulia szűkebb értelmezéséből indulnak ki, vagyis a DDC 

fogalmának megfelelően a numerikus bázisképességek terén megmutatkozó deficitet, a 

számérzék zavarát tekintik a diszkalkulia legfőbb karakterisztikumának. A számérzék 

genetikailag determinált képességünkre utal a mennyiségek nonverbális reprezentálására és 

manipulálására, amely már csecsemőkorban megnyilvánul (részletesebben erről az első 

fejezetben), és amely a téri kiterjedésű mentális számegyenes segítségével történik.  Fontos 

azonban hangsúlyozni, hogy a felnőttek mentális számegyenese nem azonos a számolás 

magrendszerével, vagyis a nagy mennyiségek közelítő reprezentációjával, pedig gyakran 

mindkettőt a számérzékkel azonosítják. Karmiloff-Smith (2006) kifejezésével élve ennek 

reprezentációs újraírása történik az időközben megszerzett területspecifikus tudás 

(számszavak, arab számok) felhasználásával, és támaszkodva olyan területáltalános 

képességek fejlődésére, mint a munkamemória. Ez azt jelenti, hogy az intakt magrendszer 

szükséges, de nem elégséges feltétele a mentális számegyenes kiépülésének, ami 

tapasztalatfüggően, kisiskolás korban alakul ki, ha a vizuális képzelet, a nyelv, és a 

munkamemória fejlődése rendben zajlik. Kroesbergen, Van Luit, Van Lieshout, Van 

Loosbroek & Van de Rijt (2009) 5-6 éves óvodások számolási képességeinek prediktorait 

vizsgálva a nyelvi képességek szerepét nem találták jelentősnek, de a 

munkamemória/végrehajtó funkciók (tervezés, frissítés, gátlás) prediktív ereje együttesen igen 

nagy volt (a variancia 45%-át magyarázta, emellett a szubitizációs feladatban mutatott 

teljesítmény bizonyult jelentősnek (22%)). 

A négy-lépéses modell (II.1 ábra) szerint a magrendszerek biztosítják az alapot a 

szimbolikus kódok elsajátításához azáltal, hogy a számok (kardinális) jelentését nyújtják. A 

számfogalom kialakulásának azonban már fontos előfeltétele az intakt számolás is, vagyis a 

nyelvi zavarral küzdő gyermekek a matematika elsajátításában is akadályozottak lesznek 

(Donlan, 1998, idézi von Aster & Shalev, 2007). „A mentális számegyenes, vagyis a sorba 

rendezett (ordinális) számok téri képzetének kialakításához, automatikus aktiválásához és 

folyamatos kiterjesztéséhez a gyermeknek össze kell kötnie a mennyiségek megértését 

(magrendszereket) a számok szimbolikus és téri-ordinális sajátosságaival.” (von Aster & 

Shalev, 2007, 869.o.). 
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II.1. ábra: A numerikus megismerés fejlődésének négy-lépéses modellje 

 

Forrás: Von Aster & Shalev (2007), 870.o.  

 

A modell a számolási képességek kétféle atipikus fejlődési útját implikálja, ami egybevág a 

von Aster és mtsai. (2007) longitudinális kutatásában azonosított diszkalkulia altípusokkal: 

1. tiszta fejlődési diszkalkulia esetében (1,8%) a területspecifikus magrendszer sérül, 

melynek hátterében a szerzők genetikai okokat feltételeznek, 

2. komorbid fejlődési diszkalkulia esetében (4,2%) a mentális számegyenes kiépüléséhez 

elengedhetetlen területáltalános képességek (nyelv, figyelem, munkamemória) 

gyengesége a számolás zavara mellett társuló olvasási zavart vagy ADHD-t is 

eredményez. 

 

A szerzők cikkükben ugyan nem térnek ki erre, de modelljük egyik erőssége, hogy értelmezi 

azt az esetet, amikor központi, specifikus problémát lehet találni a számolásban, vagyis a 

mentális számegyenes deficitjét, miközben a nem szimbolikus ingerek 

mennyiségreprezentációja, és a velük való műveletvégzés épnek tűnik. Ez párhuzamba 

állítható Rousselle és Noël (2007) hozzáférés sérülésének hipotézisével (access deficit 

hypothesis), amely a szimbolikus reprezentáció jelentéssel való felruházásában, vagyis a 

szimbolikus számreprezentáció és a mennyiségreprezentáció megfeleltetésében (nem a 

mennyiségreprezentációban, mint ahogy azt Butterworth (2005a) számfeldolgozó modul 

sérülés hipotézise állítja) feltételez sérülést. De Smedt és Gilmore (2011) friss kutatása is 

alátámasztja a hozzáférés sérülésének (illetve a reprezentációs újraírás nehézségének) szerepét 

az MLD kialakulásában. Számok és ponthalmazok számosságának mennyiségi 

összehasonlítása mellett közelítő összeadásban is mérték az elsős gyermekek teljesítményét. 

Az MLD gyermekek (matematikai teljesítmény <16 percentilis) reakcióideje csak a 
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számokkal történő műveletvégzésnél volt hosszabb, és ez nem magyarázható pusztán 

gyengébb számismeretükkel. 

A reprezentációs újraírás idegrendszeri megvalósulása kapcsán érdemes megemlíteni 

Piazza (2010) javaslatát a számdetektorok újrahangolásáról. A közelítő 

mennyiségreprezentáció eredetileg pontatlanul hangolt, vagyis valamilyen mennyiségre 

közelítőleg érzékeny idegsejtjeinek egy része a szimbolikus reprezentációkkal történő 

interakciók hatására áthangolódik oly módon, hogy beszűkül az általa kódolt mennyiség. 

 

Mint láthattuk, nem tudunk egyértelmű magyarázattal szolgálni a számolás atipikus 

fejlődésének okáról, mechanizmusáról, de talán közeledünk egy olyan komplex 

idegtudományi elmélet felé, amely képes kezelni a viselkedéses tünetek heterogenitását és a 

komorbid zavarokat, numerikus és nem-numerikus kognitív deficitekkel egyaránt számol, és 

összhangban áll a számolás kiterjedt neurális alapjaira utaló idegtudományi adatokkal. 

 

II.7. A SZÁMOLÁSI ZAVAR DIAGNOSZTIKÁJA – PROBLÉMÁK, NEHÉZSÉGEK 

A számolási zavar meghatározása és magyarázata terén uralkodó bizonytalanság egy dolgot 

eredményez bizonyosan: a diagnosztika bizonytalanságát. Ha pedig a diszkalkuliás 

gyermekek azonosítása problematikus, az a kutatók munkáját is akadályozza (pl. a klinikai 

mintába kerülés nem egyértelmű kritériumaival magyarázhatók a szerteágazó és 

ellentmondásos empirikus adatok a tünettanról, a kognitív deficitekről, és az idegrendszeri 

eltérésekről), de fontos pedagógiai, sőt közoktatási következményekkel is bír. 

 

A számolási zavar klinikai definíciója nem sokban tér el a tanulási zavar első leírásától (Kirk 

& Bateman, 1962, idézi Gyarmathy, 2007), amennyiben mindkettő kizárja az értelmi 

fogyatékosság, az érzékszervi hiányosság, és a kulturális és oktatási tényezők oki szerepét a 

számolási teljesítmény elmaradásában. Már ekkor (Bateman, 1965 idézi Kavale, 2002) 

felmerült az is, hogy az intelligencia (pontosabban „a becsült intellektuális potenciál”) és a 

tanulási teljesítmény jelentős diszkrepanciájának diagnosztikus értéke van. A továbbiakban 

Kavale (2002) tanulmányára támaszkodva összefoglalom, milyen problémákat rejt magában a 

tanulási zavarok diszkrepancia-megközelítése. 

 

Az első alapvető kérdés szakmai döntést igényel. Mit tekintsünk jelentős 

diszkrepanciának/lényeges eltérésnek? 
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1. Az egyik megoldás a két mért érték, az IQ és a számolási teljesítmény direkt 

összevetése. Ha ezeket azonos skálán mérjük (vagyis átlag=100, szórás=15), akkor pl. 

15 pontnál nagyobb elmaradást tekinthetünk jelentősnek. Ez azt jelenti, hogy IQ=115 

esetén egy 100 alatti számolási teljesítményt számolási zavarnak értelmezünk. Mindez 

azonban csak akkor helytálló, ha az IQ és az elvárt teljesítmény közötti kapcsolat 

tökéletesen szoros, vagyis r=1. A valóságban a korreláció r=0,6 körüli, ami azt 

eredményezi, hogy pl. IQ=130 esetében eleve csak 122 teljesítményt várhatunk el
30

, 

míg IQ=85 elvárt teljesítménye 88 körüli. Thorndike (1963, idézi Kavale, 2002) hívta 

fel a figyelmet erre a szisztematikus torzításra, amely a jó képességű alulteljesítők 

túldiagnosztizálásához, míg a gyenge képességű, valójában tanulási zavaros 

gyermekek aluldiagnosztizáláshoz vezet. 

2. Egy másik megoldás, hogy a diszkrepanciát normál IQ mellett/ellenére fellépő 

jelentősen gyenge számolási teljesítményként értelmezzük
31

. Ennek egyik empirikus 

alátámasztása a tanulási zavarok Minnesota vizsgálata (Ysseldyke, Algozzine & Epps, 

1983 idézi Kavale, 2002), melyben a tanulási zavarok 14 féle definíciója alapján 

kategorizálták a tanulókat, majd faktoranalízist végeztek. Az első faktorba a számolási 

teljesítmény gyengesége került, ami a variancia 70%-át magyarázta, míg a 

diszkrepanciát a második faktor jelenítette meg, ami csak 16%-ot magyarázott. 

A kérdés kicsit újrafogalmazva azonban továbbra is fennáll: mi számít jelentősen 

gyenge teljesítménynek? 

a. Ha a gyengeséget osztályfokokban mérjük, akkor min. 1-2 éves lemaradás a 

tényleges osztályfoktól tekinthető diagnosztikus értékűnek. Az IQ hatása a 

tantárgyi előmenetelre azonban nehezen szűrhető ki, és még ekkor is figyelmen 

kívül hagyjuk azt, hogy a fejlődés nem lineáris, vagyis az elmaradás mértéke 

nem ugyanazt jelenti az egyes életkorokban/osztályfokokon (pl. 7. osztályban 2 

év elmaradással küzdő diák az alsó 12 percentilisbe tartozik). Belgiumban  

például ezért egy kicsit differenciáltabb kritériumrendszert használnak: 7-9 év 

között egy év lemaradás, 9-14 év között két év lemaradás számít klinikailag 

jelentősnek (Desoete, Roeyers, & De Clercq, 2004). 

b. Az értelmi fogyatékosság kritériuma (IQ<70), a számolási zavar esetében is 

gyakran alkalmazott hagyomány. Ha tehát egy normál intelligenciaövezetbe 

                                                 
30 IQ=115 esetében az elvárt teljesítmény 108 körüli, de ha tekintetbe vesszük a regressziót az átlaghoz, és a 

95%-os konfidencia-intervallumot (88,17 – 128,03), akkor valójában csak <88 teljesítményről jelenthetjük ki, 

hogy szignifikánsan eltér az elvárttól.  
31

 Emlékezzünk, hogy ez a következtetés adódott a korábban idézett genetikai kutatásokból is.  



 53 

tartozó gyermek számolási teljesítménye két szórással elmarad az átlagtól, az 

számolási zavarosnak minősül. Itt érdemes szót ejteni a gyengén teljesítők 

kategóriájáról, ahova a teljesítményteszteken az alsó 25 percentilisbe tartozó 

(<90) gyermekeket sorolják. Az ő csoportjuk inkább fejlődési lassúsággal, 

kulturális/oktatási hátrányból fakadó alulteljesítéssel jellemezhető (Murphy, 

Mazzocco, Hanich & Early, 2007), de teljesítményprofiljuk nem tér el a 

tanulási zavarosokétól, akik ennek a csoportnak a leggyengébbjei. Láthattuk 

korábban, hogy Rubinsten és mtsai. (2008) is eszerint a kritérium szerint 

különböztették meg az MLD és a DDC csoportot. Von Aster (2000) 

kutatásában a gyengén teljesítők szub-klinikus csoportjába pedig azok kerültek, 

akiknek a NUCALC tesztben elért összpontszáma átlag alatti, de lemaradásuk 

egyik feladatban sem haladja meg az egy szórást. Jellemző rájuk az általánosan 

gyengébb iskolai teljesítmény, aminek hátterében átlag alatti IQ-t sejthetünk. 

Desoete és mtsai. (2004) a matematikai tanulási probléma (MLP) kategória 

szükségessége mellett érvelnek, ami a matematikai teljesítmény enyhébb 

elmaradása (min. 1 szórás, de nem éri el az MLD diagnózishoz szükséges 2 

szórást). 

A gyenge teljesítmény kritikus értékének meghatározásán kívül még egy támadható pontja 

van ennek a megközelítésnek: a normál intelligenciaövezet határának kijelölése. A 

matematika elsajátításának milyen szintje és tempója várható egy 70-80 körüli IQ-val 

rendelkező gyermeknél? Indokolt-e, hogy ha egy gyermek értelmi fogyatékos címkét kap, 

akkor már nem lehet diszkalkuliásnak is minősíteni? Utóbbi kérdésre mindenképpen nemmel 

kell válaszolnunk, ha elismerjük a számolási zavar részben/lehetséges területspecifikus 

hátterét, ami független az általános kognitív képességektől, ezért lehet ép vagy sérült értelmi 

fogyatékosság esetén is (lsd. Sarkady és Zsoldos (1992/93) vizsgálatai). Az azonban 

elgondolkodtató, hogy származik-e a kettős diagnózisból előnye az érintettnek, jellemezhető-e 

sajátos teljesítmény-profillal a matematika terén és illeszthető-e hozzá sajátos fejlesztési 

módszer (Gyarmathy, 2007). Ugyanez érvényes a hetvenet meghaladó, de átlag alatti IQ-val 

rendelkező gyermekek esetére is. Előnyösebb-e számukra, ha a matematika elsajátításának 

sikertelenségét (ami a legszembetűnőbb kudarcterülete a gyenge értelmi képességűeknek az 

iskola első éveiben) diszkalkuliának tekintik és eszerint határozzák meg sajátos nevelési 

igényüket, vagy mint határeseti értelmi fogyatékos kapnának hatékonyabb fejlesztést, 
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pszicho-pedagógiai támogatást
32

? Ez az alcsoport a tanulási zavarosok 10-40 százalékát teszi 

ki, és jelenlétük biztosan hozzájárul ahhoz, hogy a tanulási zavarosok csoportjának IQ-átlaga 

mindig átlag alatti (<85). 

 

Bárhogyan döntsünk is az első kérdésben, mindenképpen szembe kell néznünk néhány 

módszertani problémával: 

1. A számolási teljesítmény nagyon ingadozó: a használt mérőeszköz típusa (a mért 

képességek köre, a mérés során alkalmazott konkrét feladatok) jelentős hatással van a 

mért teljesítményre, ami ezen túl időben is egyenetlen képet mutat, vagyis elég 

megbízhatatlan összehasonlítási alappal szolgál. 

2. Az IQ mérése sem problémamentes: nem világos még az sem, hogy a teljes IQ, vagy 

csak a performációs-IQ mérvadó. A WISC (alapvetően) verbális feladatai között több 

olyat is találunk, amely számokkal kapcsolatos, ami jelentősen torzíthatja a számolási 

zavarral küzdő gyermekek IQ eredményét (Jármi, 2002): 

a. Matematikai gondolkodás (Arithmetic) több lépéses műveletvégzést igénylő 

szöveges feladatok megoldása számolási zavarban egyértelműen sikertelen, 

ezért az ő esetükben a próba kihagyása, korrigált IQ számítása mindenképpen 

indokolt. 

b. Rejtjelezés (Coding) feladat szám – szimbólum társítás gyorsaságát méri, ami a 

számolási zavarosok számára fokozott kihívást jelenthet. 

c. Ismeretek (Information) próbában numerikus becslést és számokkal 

kapcsolatos tények felidézését igénylő példák is vannak. 

d. Számemlékezet (Digit Span) feladattal mérjük a munkamemória különböző 

komponenseinek (fonológiai hurok, végrehajtó funkciók) kapacitását. A 

numerikus információ feldolgozásának lassúsága számolási zavarosoknál 

torzíthatja az eredményeket. 

Felmerülhet az ACID-profil (kiugróan alacsony értékek fenti feladatokban) diagnosztikus 

jegyként történő értelmezése, de az empirikus adatok (Ackerman, Peters & Dykman, 1971 

idézi Kavale, 2002) azt jelzik, hogy ez nem diszkalkulia-specifikus sajátosság. 

Hasonlóképpen megkérdőjeleződött a PQ>VQ eltérés, vagy a WISC alskáláiban mutatkozó 

nagy szórás diagnosztikai értéke (Watkins, 1999). 

                                                 
32

  A dilemma valóságos, ezt jelzi, hogy azokban az USA államokban, ahol több az értelmi fogyatékos diagnózis, 

ott kevesebb a tanulási zavar (r=-0.24) és fordítva. 
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1. Mivel mindkét összehasonlítandó változót (számolási teljesítmény és az intelligencia) 

csak valamennyi hibával tudjuk mérni, ha ezek különbségi változóját képezzük 

(amikor eltérést számolunk), figyelembe kell vennünk ennek gyenge megbízhatóságát 

(két Cronbach-=0,9 megbízhatóságú változó különbségi változójának 

megbízhatósága már csak 0,75). 

2. Ha a számolási zavarosok egy matematikai teszten szélsőségesen alacsony értéket 

érnek el (ti. ez képezi a diagnózis alapját), akkor a regresszió az átlaghoz azt 

eredményezi, hogy egy másik teszten (így az intelligencia-teszten) kapott érték az 

átlaghoz közelít. A mért diszkrepanciát ez a statisztikai jelenség tehát felfelé torzítja. 

 

A diagnózis felállítását a méréseken kívül két további információ segítheti. A fejlesztésnek 

való ellenállás és a tanári megítélés. Annak ellenére, hogy a tanárok megítélése a diákok 

nyelvi és matematikai képességeit illetően elég differenciálatlan (pl. 240 gyermek közül csak 

kettőnél merült fel, hogy a gyenge nyelvi képesség jó matematikai tudással párosul, fordított 

irányú széttartásra pedig egyáltalán nem volt példa), a tesztben gyenge, vagyis másfél 

szórással az átlag alatt eredményt elérő 15 gyermekből tizet (66,7%) helyesen azonosítottak, 

és az 5,3% téves pozitív jelzés is alacsonynak mondható (Koumoula, Tsironi, Stamouli és 

mtsai., 2004). A matematikát tanító pedagógusoknak továbbá reális képe lehet a diák 

tanuláshoz, teljesítményhez való viszonyáról, feladatviselkedéséről, iskolai önértékeléséről, 

ami hozzájárulhat a mérési eredmények differenciált értelmezéséhez. 

A matematika elsajátításában nehézségekkel küzdő diákok egy része pozitívan reagál 

olyan tanórán belül, vagy korrepetálás keretében megvalósítható pedagógiai intervenciókra, 

mint pl. lassítás, gyakoroltatás, hiányzó ismeretek pótlása, a tanultak valós élettel való 

összekapcsolása, vagy a szöveges feladatok megoldásában alkalmazható stratégiák explicit 

tanítása
33

. Ha fél-egy éves többletoktatás, pedagógiai korrekció ellenére nem javul a diák 

teljesítménye, azt tekinthetjük a klinikai szintű számolási zavar jelének, amely speciális 

fejlesztést igényel (a tanulási zavarok azonosításának dinamikus modelljéről (dynamic 

assessment) részletes áttekintést nyújt Caffrey, Fuchs & Fuchs, 2008). 

Ez a gondolat jelenik meg Csépe Valéria (2008) tanulmányában, amely az SNI 

gyermekek ellátásával kapcsolatos teendőket veszi számba. Amellett érvel, hogy míg a II.2 

ábrán látható 2/a csoportba tartozó gyermekek azonosítása és fejlesztése pedagógusi 

kompetencia és feladat, a 2/b kategória esetében komplex szakdiagnózis szükséges, amely a 

                                                 
33

 Orosz Gyula (2012) előadása jól összefoglalja a pedagógiai lehetőségeket  
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részletes állapotfelmérésen túl kijelöli fejlesztés/rehabilitáció irányát, amit speciálisan erre 

képzett fejlesztő pedagógus végez. Hangsúlyozza, hogy csak az utóbbi 2/b csoportba tartozó 

diákok sajátos nevelési igényűek (SNI), hiszen 2/a esetében a pedagógus az alapellátást 

nyújtja, amikor a diák teljesítményét figyelembe véve egyénre szabottan foglalkozik a 

gyermekkel. 

 

II.2. ábra: A közoktatásban részt vevő gyermekek általános és különleges oktatási és nevelési 

szükségletének megoszlása 

 

Forrás: Csépe (2008), 142.o.  

 

Csépe Valéria felhívja a figyelmet arra, hogy a „diagnosztikai gyakorlat rendezetlensége az 

SNI túlreprezentációját eredményezi”, mert teret ad annak, hogy az SNI „pénzszerző 

címkévé” váljon (2008, 143.o.). Az eddig felsorolt koncepcionális nehézségek mellett a 

standard mérőeszközök, szakmai protokollok hiánya teszi jelenleg lehetetlenné, hogy 

hazánkban megalapozott, professzionális diagnosztikáról beszélhessünk. Ráadásul „a 

diagnózisért felelős szervezetet érdekei a fenntartóhoz kötik, és az SNI-re szánt költségvetési 

kiadások útja ellenőrizhetetlen” (152.o.), így 2010/2011 tanévben  (Központi Statisztikai 

Hivatal, 2012) 52.000 SNI tanulóra (6.9%) 14 milliárd forintot költött az állam 

(270.000Ft/fő). Sürgető szükség van tehát nem csak egy szakmai diagnosztikai protokollra, 

hanem ehhez illeszkedő ellátási- és finanszírozási protokollokra is. 

Az SNI megállapítására jogosult szakértői bizottságok (TKVSZRB) működésének 

átfogó vizsgálata és minőségfejlesztése is elengedhetetlen lenne. A bizottságban dolgozó 

szakemberek nem szigorú kritériumrendszer mentén, hanem egyéni elbírálás alapján hozzák 

meg döntésüket az SNI-ről (ami a klinikai diagnózis felállítására épül). Ennek során olyan 

külső szempontok is érvényesülhetnek, mint pl. a szülők igénye, az iskola nyomása a nehezen 
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tanítható gyermekek eltávolítására, a fejlesztő pedagógusok, illetve ellátó intézmények 

túlterheltsége/szabad kapacitása. Torma Kálmán (2009) kiemeli továbbá a bizottsági tagok 

küldetésértelmezésének hatását a döntési folyamatra. Amennyiben a TKVSZRB-ban dolgozó 

szakemberek, pszichológusok magukat nem hatósági szerepben érzik, hanem segítőként 

definiálják magukat, akkor hajlamosak alacsonyabbra tenni a döntési kritériumszintet. Minden 

döntésben benne van ugyanis a hibázás kockázata: alacsonyabb kritériumszint esetén a 

kihagyás esélye, míg magasabb esetén a téves riasztásé csökken. Az altruista részrehajlás 

súlyosabbnak értékeli a kihagyás következményét, vagyis ha valaki nem kap támogatást, 

pedig szüksége lenne erre. Ebben az esetben a csoportos döntéshozatal is a kevésbé 

kockázatos döntésnek kedvez, amely szintén hozzájárul az SNI túldiagnosztizálási 

gyakorlatához. 

Mindennek súlyos pedagógiai, közoktatási, gazdasági következménye mellett eltörpül, 

de a téma tudományos kutatója számára mégis jelentős az a nehézség, hogy a klinikai minta 

(vagyis számolási zavar diagnózissal rendelkező gyermekek csoportja) rendkívül heterogén, 

összemosódnak a különböző eredetű teljesítményzavarok, ezért sok hamis pozitív esettel kell 

számolni. 
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III. A SZÁMOLÁSI KÉPESSÉGEK MÉRÉSE - A SZÁMOLÁSI 

ZAVAR DIAGNOSZTIKUS ESZKÖZEI, A MINIMATH 

KIDOLGOZÁSA 

A számolási képességek tipikus és atipikus fejlődésére vonatkozó szakirodalmak, elméletek 

áttekintése után ebben a fejezetben a számolási képességek mérésének módszertani 

megfontolásai kapnak helyet. Mind a tipikus fejlődés leírása, mind a fejlődés zavarának 

megragadása kapcsán megfogalmaztuk és hangsúlyoztuk a számolási képességek megbízható 

és érvényes mérésének igényét. A dolgozat empirikus részét képező három vizsgálat fő 

kérdésfeltevése is mérésmetodikai jellegű: sikerült-e olyan számítógépes feladatsort (illetve 

mutatókat) kialakítani, amelyek alkalmasak a számolási képességek differenciált mérésére 

óvodás- és kisiskolás korban. 

A továbbiakban először áttekintem a téma módszertani szempontból releváns 

szakirodalmát, ezután ismertetem és elemzem a diszkalkulia diagnosztikájában alkalmazott 

legfontosabb nemzetközi és hazai diagnosztikus eszközöket, majd rátérek saját fejlesztésű 

tesztünk, a MiniMath kidolgozásának bemutatására. 

 

III.1. A SZÁMOLÁSI BÁZISKÉPESSÉGEK MÉRÉSÉRE ALKALMAS FELADATOK ELMÉLETI 

HÁTTERE 

A numerikus bázisképességeket az I. fejezetben fejlődési aspektusból tárgyaltam. Ebben az 

alfejezetben módszertani hangsúllyal, vagyis ugyanezen képességek mérésére koncentrálva 

foglalom össze a téma szakirodalmát. Célom annak bemutatása, hogy a saját kutatásainkban, 

illetve a számolási zavar különböző (saját fejlesztésű, illetve más hozzáférhető) diagnosztikai 

eszközeiben 

 milyen bázisképességek mérésére alkalmasak az egyes feladatok, 

 milyen mutatókat lehet képezni az egyes feladatokban, 

 hogyan értelmezhetők a kapott eredmények, 

 milyen tudományos kérdések merül(het)nek fel az egyes feladatok kapcsán. 
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III.1.1. Számmegnevezés, számok kiolvasása, tárgymegnevezés 

Az arab számok megnevezésének első lépése a számjegy alakjának felismerése, amit kb. 150 

ezredmásodperc alatt a fusiform gyrus számjegyekre specializált vizuális detektorai végeznek 

(Allison, McCarthy, Nobre, Puce, & Belger, 1994). 

A következő lépés a hármas kód modell értelmében a szám jelentéséhez való 

hozzáférés, hiszen a vizuális-verbális átkódolás elsődlegesen a szemantikus úton történik 

(erről korábban az I. fejezetben a modell ismertetésénél). A számok értelmezése, vagyis a 

számnak megfelelő analóg mennyiségreprezentáció aktivációja a számmegnevezés során tehát 

reflexesen történik. Ezt viselkedéses szinten a távolságfüggő priming-hatás (Deheane, 2004b) 

bizonyítja. Ha az előfeszítő szám (ami csak 50 ezredmásodpercig villan fel a célinger előtt, 

így tudatosan nem dolgozza fel a kísérleti személy) közelebb áll a megnevezendő célszámhoz, 

akkor annak megnevezése gyorsabb, mint távolabbi szám esetén (pl. az 5 hatékonyabb 

előfeszítője a 6 számnak, mint a 2). Neuropszichológiai esettanulmányok
34

 alapján arra 

következtethetünk, hogy létezik egy aszemantikus, vagyis a vizuális-verbális rendszert 

összekötő közvetlen út is, ami a számokat egyik jelrendszerből a másikba alakítja jelentésük 

mérlegelése nélkül, de normál működés esetén ezt kevésbé használjuk. 

A többjegyű számok kiolvasása mindezeken túl a helyérték fogalmának megértését és 

a számok nyelvtanának ismeretét igényli. Power és Dal Martello (1990) transzkódolás 

modellje két operátort feltételez: az első összefűzi a helyi értékre bontott számokat, majd egy 

átíró operátor ejti ki a nullákat, ha a szabály úgy kívánja. Ezek működése gyakorlás hatására 

automatikussá válik, amit a számok kiolvasási idejének lerövidülése jelez. 

A számszavak reprezentációja elkülönül a nem számokat jelölő szavak rendszerétől 

(Márkus, 2007), ahogy arra Deheane (1995) EKP adatai is utalnak. A számok szókategóriája, 

hasonlóan az állatok, eszközök, igék, színek, testrészek szókategóriáihoz, sajátos 

idegcsoportok működésén alapszik, sőt, még a beszédprodukció szintjén is specializált idegi 

hálózatok felelősek a számok megalkotásáért. Deheane egyik afáziás betege (2003, 256.o.) 

például képtelen volt a fonémákat szavakká fűzni, de a számszavak kiejtése során sosem 

hibázott. A számok megnevezésének hatékonysága (pontossága és gyorsasága) tehát lehet 

szelektíven károsodott, vagy megtartott nem-numerikus ingerek (színek, tárgyak) 

megnevezéséhez képest. Előbbi a számfeldolgozó rendszer diszfunkcióját jelezheti számolási 
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 Mr. M. 68 éves akalkuliás beteg, aki agysérülése nyomán elvesztette számérzékét, kiválóan olvas számokat és 

végez szimbolikus számításokat, de képtelen felfogni ezek értelmét (Dehaene, 2003, 244.o.) 
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zavarosoknál, míg utóbbi a nyelvi feldolgozás érintettségére utal például diszlexiásoknál 

(Landerl és mtsai. 2004). 

 Verguts, Fias és Stevens (2005) neuronháló modellje érdekes predikcióval szolgál a 

számmegnevezés fejlődésével kapcsolatban. Korábban már utaltunk a számmegnevezés terén 

mutatkozó távolságfüggő priming-hatásra, ami a számjegyek mentális számegyenesre történő 

fordítására utal
35

. A zsugorított számegyenes-elképzeléssel nehezen összeegyezethető 

azonban, hogy a priming szimmetrikus (a 3 ugyanolyan jó előfeszítője az 5 számnak mint a 7, 

Reynvoet, Brysbaert & Fias, 2002), valamint a megnevezési idő nem nő lineárisan a számok 

nagyságával, 1-9 között végig 455ms körüli (Chochon, Cohen, van de Moortele, & Dehaene, 

1999), nem mutatható ki tehát nagyság-hatás (Butterworth, Zorzi, Girelli, & Jonckheere, 

2001). Verguts és mtsai. (2005) modellje
36

 30.000 próba után tökéletesen illeszkedik ezekhez 

a viselkedéses adatokhoz, de a tanulási fázis elején (kb. 1000 próba után) még jelentős 

nagyság-hatást generált az, hogy a nagyobb számokkal ritkábban találkozott a gép. A szerzők 

felvetik annak lehetőségét, hogy ugyanez a mintázat figyelhető meg arab számok terén még 

kevés gyakorlattal rendelkező gyermekeknél, ugyanis Deheane és Mehler (1992) 

megfigyelése szerint a mindennapokban a számok előfordulási gyakorisága nagyságukkal 

arányosan jelentősen csökken. Annak meghatározása, hogy a tipikus fejlődés mely pontján 

várható nagyság-hatás egyjegyű számok megnevezése során (pl. 6 éves korban, vagy még az 

iskolába lépés előtt), még empirikus vizsgálatra szorul. 

 

III.1.2. Pontszámlálás 

Fontos számolási bázisképesség a nem szimbolikus ingerek (pl. szimultán bemutatott 

ponthalmaz) számosságának meghatározása. Ez háromféle módon történhet: megbecsülhetjük 

a látott ingerek mennyiségét, megszámlálhatjuk az elemeket, vagy támaszkodhatunk 

szubitizációs képességünkre. 

Becslés során a számolás filo- és ontogenetikus alapját képező magrendszer, a közelítő 

mennyiségreprezentáció segít minket. Számlálni tudó gyermekek/felnőttek a klasszikus 

Pontszámlálás feladatban ezt csak akkor használják, ha a ponthalmaz bemutatási ideje 200 

ezredmásodpercnél rövidebb, vagyis számlálásra nincs mód. Whalen, Gallistel és Gelman 

(1999) prominens kutatásában a kísérleti személyeknek a maximális számlálási sebességnél 

                                                 
35

 Emlékezzünk vissza: az analóg mennyiségreprezentáció két markáns jellemzője a távolság- és a nagysághatás 

(Moyer & Landauer, 1967), vagyis minél kisebb két szám közt a relatív különbség, annál nehezebb 

megkülönböztetni őket.  

36 A modell bemutatásától terjedelmi okok miatt kénytelenek vagyunk eltekinteni 
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gyorsabban kellett a célszámnak megfelelő alkalommal megnyomni egy gombot, miközben 

egy mondókát ismételgettek, így biztosan ki lehetett zárni a szubvokális számlálást. A 

válaszok eloszlása a gyűjtőedény-modellnek megfelelően alakult, vagyis a célszám 

függvényében nőtt a szórás. A variációs koefficiens állandósága tehát becslésre utal. Ennek 

megjelenését elsősorban a gyengén/lassan számláló fiatalabb gyermekeknél várhatjuk a gyors 

fényvillanások megszámlálását igénylő feladatokban, bár Mix (1999b) 3-5 éves óvodásokkal 

végzett vizsgálataiban azt találta, hogy szekvenciálisan bemutatott események (mint a 

fényvillanások) számosságának fenntartása a verbális számoláshoz kötött. 

A számlálás szabályait, elveit első osztály végére már biztosan elsajátítják a tipikusan 

fejlődő gyermekek (bővebben erről az első fejezetben), értik a művelet lényegét és helyesen 

használják. Iskoláskorban a számlálás hatékonysága nő, vagyis a számlálási időben, és az 

alkalmazott stratégiák terén mutatkozik fejlődés. Felnőttek szubvokális számlálási ideje (az 

ingerek méretének függvényében) +300-400ms/pont (Jensen, Reese & Reese, 1950), míg 

elsősöknél még ennek kétszeresét (+750ms/pont) mérhetjük (Camos, 2003). Ez a különbség 

az egyesével való számlálás gyorsulásából, illetve hatékonyabb stratégiák (+n, összeadó, 

szorzó stratégia) megjelenéséből és alkalmazásából is fakad. 

A szubitizáció (Kaufman és mtsai., 1949) kis számosságok azonnali, hibátlan, 

számolás nélküli felfogását jelenti. A Pontszámlálás feladatban mért reakcióidő-görbék és 

hibázási gyakoriságok sajátos képet mutatnak: 3-4 elemnél törést tapasztalhatunk ezekben, 

vagyis szinte ugyanannyi ideig tart egy, kettő, három, esetleg négy elem számszerűsítése, és 

hibázás is csak ennél nagyobb ponthalmazok esetében fordul elő. Arról mai napig vitáznak a 

kutatók, hogy hol van a szubitizációs tartomány határa, és milyen mechanizmus áll a jelenség 

hátterében, továbbá vannak, akik magát a jelenséget is megkérdőjelezik, így például 

Balakrishnan és Ashby (1991) nem mutatott ki diszkontinuitást a reakcióidőkben. 

Az egyik versengő magyarázat szerint pontos becslés történik, vagyis a preverbális 

számolás ebben a kis számkörben még gyors és pontos (Gallistel & Gelman, 1992), a 

vizsgálati személyek ezért csak ezután térnek át a lassabb verbális számlálásra. A szerzők azt 

feltételezik, hogy egyénileg eltérő, pontosan hány elemnél történik a váltás, ez mossa el a 

szubitizációs tartomány határát. 

Deheane és Cohen (1994) ezzel szemben minőségileg eltérő folyamatot, az elemek 

szeriális letapogatását nem igénylő, párhuzamos, figyelem előtti (vizuális) feldolgozást 

feltételez a szubitizáció hátterében. Erre neuropszichológiai bizonyíték a szimultánagnóziás 

betegeknél kimutatott disszociáció: ők jó teljesítményt mutatnak a szubitizációs 

tartományban, míg a számlálás deficites (elemeket többször számol, vagy kihagy) a szeriális 
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vizuális exploráció zavara miatt. Piazza, Mechelli, Butterworth és Price (2002) PET 

vizsgálata nem tudta egyértelműen alátámasztani a fenti nézetet, több agyi (parietális, 

okcipitális és frontális) területen mértek fokozott aktivációt nagyobb elemszámnál, de nem 

elkülönülő hálózatok vettek részt a szubitizációban illetve számlálásban. Későbbi fMRI 

vizsgálatukban (M Piazza, Giacomini, Le Bihan, & Dehaene, 2003) azonban megerősítést 

nyert, hogy 3-4 elemnél ugrásszerűen nő meg a figyelmi területek részvétele a feladatban. 

A szubitizációt gyakran a számolás egyik magrendszerével, a korlátozott kapacitású 

tárgy-követő rendszerrel hozzák összefüggésbe, amely a közelítő mennyiségreprezentáció 

mellett a számfeldolgozás területspecifikus neurokognitív alapjának tekinthető (összefoglalja: 

Piazza, 2010, Butterworth, 2010). Fejlődési szempontból ezért elsősorban azokra a 

csecsemőkori képességekre koncentrálnak a kutatások, melyek a két magrendszer 

elkülönülésére utalnak (például Feigenson & Halberda, 2004 kísérletei), másrészt a 

számszavak elsajátításában betöltött eltérő szerepükre (LeCorre & Carey, 2007, 2008, 

Gallistel, 2007). 

Újabban néhány olyan tanulmányt is olvashattunk, amely kisiskolás korban vizsgálta a 

gyermekek szubitizációs képességének változását, és összefüggését más numerikus 

képességeikkel. Pontszámlálás feladatban a szubitizációs tartományban adott válaszok 

reakcióideje kevésbé változik az életkorral, mint a számlálási tartományban (Schleifer & 

Landerl, 2011), de azért fokozatosan terjed ki a szubitizációs tartomány határa, és az itt 

illeszkedő regressziós egyenes meredeksége egyre kisebb (Reeve, Reynolds, Humberstone, & 

Butterworth, 2012). Utóbbi kutatásban a szubitizációs tartomány határát az alapján határozták 

meg, hogy mikor vált az 1-4 tartományban exponenciálisról lineárisra a legjobban illeszkedő 

regressziós egyenes. Továbbá kétféle gyorsasági mutatót mértek: a növekményt a regressziós 

egyenes (y=ax+b) meredeksége jelzi (a), a reakcióidő gyorsaságát pedig a kisebb 

metszéspont (b). Exponenciális függvénynél ugyanez y=be
ax

. Longitudinális kutatásukban a 

szubitizáció hatékonyságában mutatkozó egyéni eltérések a számlálás és a mennyiségi 

összehasonlítás gyorsaságában is stabilan kimutathatók voltak: a leglassabb csoport esetében 

csak 9 éves kortól mutatkozik szubitizáció, míg a leggyorsabb számlálóknál már 7 éves 

kortól. A szubitizáció hiányát azonban nem szabad egyértelműen numerikus deficitként 

értelmezni, mert ez tükrözhet ugyan gyengébb képességeket, de sok egyéb tényező 

befolyásolhatja a számszerűsítés módját ebben a számkörben (Schleifer & Landerl, 2011). 
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III.1.3. Számok összehasonlítása, Numerikus Stroop 

Az egyik leginformatívabb matematikai bázisképesség az egyjegyű számok 

összehasonlításának képessége. Ezt tesztelhetjük Numerikus Stroop feladatban, ahol a 

számpárok értéke mellett fizikai méretüket is variáljuk. Mennyiségi összehasonlítás során 

tehát a fizikai méret ignorálásával kell eldönteni, melyik szám ér többet, vagyis képvisel 

nagyobb mennyiséget, míg fizikai összehasonlítás csak a számok fizikai méretére kell 

koncentrálni. A számok értékének és méretének változtatásával a próbák három típusában 

mérjük a teljesítményt: a kongruens próbákban a nagyobb szám fizikailag is nagyobb (pl. 8-

9), az inkongruens próbákban a nagyobb szám fizikailag kisebb (pl. 6-1), a neutrális 

próbákban mennyiségi összehasonlítás során azonos méretű eltérő számokat (pl. 3-4), fizikai 

összehasonlítás során pedig azonos számokat eltérő méretben (pl. 4-4) mutatunk be. 

Variálhatjuk továbbá az összehasonlítandó számok közötti számtani távolságot (ez lehet kicsi 

(1) vagy nagy (5)). 

A számok összehasonlításának képességét két mutató segítségével ragadhatjuk meg: 

az összehasonlítás gyorsasága, vagyis a helyes válaszok átlagos/medián reakcióideje
37

, 

valamint a távolság-hatás mértéke. Utóbbi arra utal, hogy a távolság-hatás (ami a számok 

analóg reprezentációra való átfordításából fakad) nem csak az életkorral változik (bővebben a 

távolság-hatás fejlődéséről az I. fejezetben), hanem adott életkorban is jelentős egyéni 

variabilitást mutat. Az egyének közötti különbségeket tipikusan fejlődő gyermekeknél sokáig 

csak zajnak tekintették, de újabb kutatások azt bizonyítják, hogy ezek prediktív erejűek, 

vagyis korrelálnak általánosabb matematikai képességekkel (De Smedt, Verschaffel & 

Ghesquiere, 2009; Halberda, Mazzocco & Feigenson, 2008; Holloway & Ansari, 2009; 

Mundy és Gilmore, 2009, Bugden & Ansari, 2011). Holloway és Ansari (2009) 1-2. 

osztályosok esetében talált negatív kapcsolatot a számok összehasonlítása során mutatkozó 

távolság-hatás mértéke és standard matematikai teszt (Woodcock–Johnson III.) számtani 

műveletek elvégzését igénylő feladatai között (Szöveges feladatok: r=-0,22*, Gyors 

műveletvégzés: r=-0,34**). 

Ennek kissé ellentmond, hogy Reeve és mtsai. (2012) longitudinális kutatásában a 

távolság-hatás mértéke egyre csökkent 6-11 éves kor között, de adott életkoron belül nem 

találtak egyéni különbségeket, csak az összehasonlítás gyorsasága mentén lehetett 

klasztereket képezni. 7 éves kortól kezdve ez a képesség viszonylag stabil (rangkorreláció a 
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 A helyes válaszok száma csak közeli nagy számok összehasonlítása során differenciál, vagyis kevéssé 

informatív.  
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11 éves korban mért gyorsasággal =0,53**), és a pontszámlálás gyorsaságához hasonlóan jól 

előrejelzi a későbbi számtani műveletek elvégzésének hatékonyságát, vagyis a 

lassú/közepes/gyors csoportba sorolt gyermekek teljesítménye 9-10 éves korukban jelentősen 

eltér a két- háromjegyű számok összeadása, kivonása, szorzása terén. Fontos kiemelni, hogy 

ezzel szemben sem az általános kognitív képességek (Raven Progresszív Mátrixok), sem a 

feldolgozási sebesség (egyszerű reakcióidő), sem a szimbólumok hozzáférhetősége (szám- és 

betűmegnevezés) terén nem volt kimutatható különbség a csoportok között. 

A Numerikus Stroop paradigmában kimutatható kongruitás-hatás (Paivio, 1975, idézi 

Rubinsten és mtsai., 2002) alatt azt értjük, hogy a kongruens próbákban adott reakcióidő 

rövidebb az inkongruens próbákhoz képest. Ennek Posner (1978, idézi Rubinsten és mtsai., 

2002) alapján két összetevőjét különböztetjük meg: a facilitátoros komponens a kongruens és 

a neutrális próbák közötti eltérésre vonatkozik, és azt jelzi, hogy az irreleváns kongruens 

információ automatikus feldolgozása lerövidíti a válaszadási időt. Az inhibítoros/interferencia 

komponens pedig az inkongruens, interferáló információ figyelmen kívül hagyását, legátlását 

jelzi, ami az inkongruens próbákban lassabb válaszadást eredményez. 

Az eddigi kutatások alapján kisiskolás korban kongruitás-hatást mindenképpen várunk 

mennyiségi összehasonlítás során, amikor az ingerek fizikai mérete száliens, de irreleváns 

dimenzió. Ennek figyelmen kívül hagyása komoly kihívást jelent, főleg gyermekkorban, 

amikor még éretlenebbek a szelektív figyelmi mechanizmusok (Gebuis, Kadosh, de Haan, & 

Henik, 2009; F Soltész, Goswami, White, & Szűcs, 2011). 

Fizikai összehasonlítás során ezzel szemben kongruitás-hatás fiatalabb gyermekeknél 

kevésbé várható, hiszen a számok elsajátításának kezdetén még nem automatikus a számok 

jelentéséhez való hozzáférés, így nem interferál a fizikai méretre vonatkozó információval 

(Girelli, Lucangeli, & Butterworth, 2000). 

 

III.1.4.Összeadás: Összeadási-tábla, Hibakeresés összeadásoknál 

Deheane modellje kapcsán már volt szó a számtani műveletek funkcionális elkülönüléséről, 

de még adott műveleten belül is többféle stratégia áll rendelkezésre a feladat megoldására, 

amelyek eltérően terhelik a számfeldolgozó alrendszereket. Az egyjegyű számok összeadása, 

ha ez az összeadási-tábla tényeinek felidézésével történik, a verbális számformához köthető, 

míg a többjegyű műveletvégzés algoritmusos, és a vizuális arabszám-rendszerhez kapcsolódik 

(Deheane 1992; 2003). Kutatásunkban az összeadásoknál az ingerbemutatás formáját a 

preferált reprezentációhoz igazítottuk annak érdekében, hogy ne legyen szükség átkódolásra, 
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és így a művelet elvégzésének ideje közvetlenül mérhető legyen. Az egyjegyű számok 

összeadásánál szóban adtuk a feladatot és szóban történt a válaszadás, míg nagyobb 

számkörben a művelet elvégzése során a számítógép képernyőjén látta a gyermek a számokat. 

Az összeadási stratégiákról, az összeadási-tábla szerveződéséről az I. fejezetben lehet olvasni, 

ezért itt csak a Hibakeresés összeadásoknál feladatra térek ki. 

Az összeadás képességét ugyanis verifikációs feladatban is mérhetjük: ennek során 

arról kell gombnyomással dönteni, hogy a látott művelet (pl. 14+4=19) eredménye helyes-e, 

vagy helytelen. Amikor a látott végeredmény helyes, akkor feltehetően a számolás – 

összevetés stratégiát alkalmazzák a gyermekek, vagyis kiszámítják a művelet eredményét, és 

ezt összevetik a látott eredménnyel. Mivel a feladatban nem egyjegyű számok összeadása 

szerepel, szinte kizárhatjuk, hogy felidézés – összevetés stratégiával (vagyis a művelet 

eredményének felidézésével), vagy felismerés stratégiával dolgoztak a gyermekek (Campbell 

& Fugelsang, 2001). Utóbbi esetében a szemantikus emlékezetben tárolt emléknyomokkal 

veti össze a válaszadó a látott műveletet (pl. összeadási táblában szereplő 3+4=7 teljes 

adatsorát ismeri fel az egyén). A számolás – összevetés stratégia alkalmazását az jelzi, ha 

megoldási idő a kisebbik összeadandó
38

 nagyságának függvénye. 

A hibás válaszok elutasításához nem feltétlenül szükséges elvégezni a számításokat, 

mégis hosszabb ideig tart a döntés meghozatala (Ashcraft & Stazyk, 1981; Campbell & 

Fugelsang, 2001). A plauzibilitás stratégia alkalmazása esetén az egyén a végeredmény 

kiszámítása/felidézése nélkül is képes gyors ’hibás’ döntést hozni, a művelet eredményének 

közelítő becslése révén, vagy a párossági szabályok (implicit) alkalmazásával. 

A hármas kód modellbe jól illeszkedik a hozzávetőleges számolás és a műveletvégzés 

elkülönülése, amit a neuropszichológiai esettanulmányokban jelentkező kettős disszociációk 

is alátámasztanak (Deheane & Cohen, 1991). A kísérletekben akkor következtethetünk arra, 

hogy az egyén párhuzamos becslés alapján válaszolt, ha a helytelen válasz elutasításának 

gyorsasága a helyes eredménytől való távolságának függvénye (pl. könnyebb a 8+4=21…+9 

távolság, mint a 8+4=13…+1 távolság). De Rammelaere és mtsai. (2001) adatai ugyanis 

kizárják annak lehetőségét, hogy a távolság hatása pusztán a kiszámított/felidézett helyes 

eredmény és a helytelen válasz összevetésének könnyebbségéből fakad
39

. 

Régóta tudjuk, hogy a felnőttek egyjegyű számok szorzatainak verifikációs 

feladatában gyorsabban elutasítják azokat a rossz válaszokat, amelyek megsértik a szorzásra 
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 Példáinkban (pl. 16+2=18) ez mindig a hozzáadandó, ha a személy nem bontja az első tagot tízesekre és 

egyesekre.  
39

 Nem mutatkozott ugyanis problémanagyság-hatás a helytelen feladatokban. 
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vonatkozó párossági szabályokat (Krueger, 1986). A párossági információra szorzásnál már 3. 

osztályos gyermekek is támaszkodnak (vagyis könnyebb a 8×7=57, mint a 8×7=58), pedig 

általában nem tudják explicit módon megfogalmazni a szabályt (Lemarie & Fayol, 1995). A 

szorzás tanulásának kezdetén tapasztalható hibák nagy része az összeadás párossági 

szabályaival van összhangban (Lemarie & Siegler, 1995), vagyis elképzelhető, hogy 

összeadási feladatokban is segítheti a gyermekeket a párossági információ. 

Fontos kiemelni, hogy a plauzibilitási stratégiát akkor választják a felnőttek, ha ez az 

alternatív stratégiáknál hatékonyabb, vagyis gyorsabb megoldást eredményez, mint a válasz 

felidézése/kiszámolása, gyermekeknél ez azonban még nem igaz. Lemarie & Fayol (1995) 

kutatásában a 3. osztályosok még a probléma nehézségétől függetlenül alkalmazták a 

plauzibilitási stratégiát, míg a 4. osztályosok válaszaiban már megfigyelhető volt a felnőttekre 

jellemző adaptív stratégiaválasztás. 

 

III.1.5. Kivonás, Pótlás és bontás, Inverziós algoritmusok 

Ahogyan azt az I. fejezetben már említettem, a gyermekek a felnőttekhez hasonlóan még az 

egyszerű kivonások (melyek az összeadási-tábla tényeinek megfordításai pl. 6-4=2, 15-7=8) 

során is legtöbbször valamilyen algoritmikus stratégiát alkalmaznak, különösen, ha a kivonás 

tízes átlépést igényel (Seyler, Kirk & Ashcraft, 2003). Harmadik osztályosok kivonási 

stratégiáinak vizsgálta során kimutatták, hogy felidézés-alapú stratégiát az esetek 47 

százalékában használtak a gyermekek, aminek nagy része (28%) a vonatkozó összeadás 

felidézésén alapult (ez a felidézés átfordítással), és csak 19 százalékban történt a kivonás 

eredményének direkt felidézése (Barrouillet, Mignon & Thevenot, 2008). Ráadásul még ez 

sem tekinthető valódi felidézésnek, mert elsősorban azokra a példákra korlátozódott, 

amelyekben a kivonandó, vagy a maradék = 1 (pl. 8-1=7, 6-5=1), és valószínűleg a 

számsorban szomszédos számok ismeretén alapult inkább a válaszadás
40

. A szerzők egyrészt 

a lefelé számolás lassúságával (5-9 másodperc) magyarázzák a ’kivonási-tábla’ kiépülésének 

elmaradását, ami megakadályozza a probléma és az eredmény egyidejű aktivációját a 

munkamemóriában, ezáltal az asszociációs kapcsolatok megerősödését. Másrészt a felfelé 

számolás esetén a megoldás inkább az összeadási-tábla tényeit erősíti (pl. ha 8-6 

megoldásának útja 6-7,8, akkor 6+2=8 erősödik). 

Sajnos a pótlás és a bontás műveletei kívül esnek a kognitív pszichológia vizsgálódási 

körén, ezért nem tudjuk, hogy milyen stratégiát alkalmaznak a gyermekek/felnőttek ezeknél a 

                                                 
40

 A duplázós példáknál (pl. 8-4=4) ezzel szemben nem jellemző a direkt felidézés. 
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példáknál. A pótlás feladatok (pl. 3+ =8) a felfelé számolás gyakorlását szolgálják, de a 

gyermekek itt is, és bontás során (pl. 8- =3) is támaszkodhatnak az összeadási-tábla tényeire, 

illetve számolhatnak lefelé, felismerve a feladatokban rejlő kivonást. A matematika oktatás 

első éveiben a gyermekek gyakran találkoznak ezekkel a művelettípusokkal, különösen a tízre 

való pótlással, ezért lehetséges, hogy ebben az életkorban a hiányzó tag felidézése a 

leghatékonyabb stratégia. A tízes átlépést igénylő pótlás/bontás nehézsége a kivonáséhoz 

hasonló, ha azonos megoldási utat követ a gyermek (pl. a 8+  =13 pótlást úgy oldja meg, mint 

a 13-8=  kivonást), de elképzelhető, hogy ezeket a feladatokat egy lépésben, kiegészítéssel 

oldják meg a gyermekek. 

Az inverziós algoritmusok feladat a kivonás fogalmi megértését is teszteli (bővebben 

erről az I. fejezetben). Kisiskolás korban a kétlépéses műveletvégzés, főleg többjegyű 

számokkal (pl. 13+13-4) nagy kihívást jelent, ezért várhatóan mind a hibázások számában, 

mind a reakcióidőben egyértelműen tükröződik, ha az inverzió elvének alkalmazásával, 

számolás nélkül oldja meg a gyermek a példát. A szabály felismerését és használatát segíti 7-9 

éveseknél, ha az inverziós és a kontroll példákat külön-külön, nem keverve mutatják be 

(Stern, 1992). Annak érdekében, hogy az adatok a gyermekek kompetenciáját tükrözzék (érti-

e az inverzió elvét), kutatásunkban két elemmel segítettük meg az inverzió szabályának 

alkalmazását: az instrukció során adott figyelmeztetéssel
41

, illetve három gyakorló inverziós 

példával, amelyeket a tényleges mérés előtt mutattunk be (a válaszokat rögzítettük, de nem 

dolgoztuk fel). 

 

III.1.6. Párossági ítélet 

A matematikában járatos felnőttek számára a párosság (egy szám páros-e vagy páratlan) a 

számok kiugró jellemzője, ezek kategorizálásánál elsődleges szempont. Ha például három 

egyjegyű szám közül ki kell választani azt a kettőt, ami a legközelebbi kapcsolatban áll 

egymással, a felnőttek elsősorban a számok párosságát veszik figyelembe (Miller & Gelman, 

1983). A párossági ítélet megalkotása során a személy szemantikus emlékezetéből hívja elő a 

párossági információt, ami közvetlenül az arab számformához kapcsolódik (Dehaene, Bossini, 

& Giraux, 1993). A direkt felidézés stratégiája mellett/helyett két további megoldási módra 

támaszkodhatnak a kevésbé gyakorlott gyermekek: megvizsgálhatja, hogy a szám osztható-e 

                                                 
41

 „Figyelj, egy csalafinta feladat következik! Olyan műveleteket fogsz látni, amiben mindig van egy összeadás és 

egy kivonás. Mondd meg a végeredményt, de légy résen, mert vannak olyan példák, ahol nem kell elvégezned a 

műveleteket, akkor is tudod a végeredményt!” 
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kettővel, vagy kipróbálhatja, hogy kettesével számolva eljut-e a célszámig. Ezekben az 

esetekben a szám nagysága jelentősen befolyásolja a reakcióidőt, vagyis problémanagyság-

hatás mutatkozik (Berch, Foley, Hill, & Ryan, 1999). 

A kettesével való számolás következménye lehet a páros számok előnye. Az ún. 

párossági hatás értelmében a páros számokkal kapcsolatban gyorsabban tudunk dönteni, míg 

a MARC-hatás (Markedness Association of Response Codes) arra utal, hogy a páratlan 

számokat a bal, a páros számokat a jobb oldalhoz társítjuk (Berch és mtsai., 1999). A mentális 

számegyenes téri kiterjedését bizonyító SNARC-hatást (Spatial-Numerical Association of 

Response Codes), vagyis hogy bal kezünkkel/oldalon gyorsabban hozunk számossággal 

kapcsolatos döntéseket a relatíve kis számokról, míg jobb kezünkkel/oldalon a relatíve nagy 

számokról, Deheane és mtsai. (1993) először szintén párossági feladatban mutatta ki. 

Láthatjuk, hogy több tényező (szám nagysága, párossága, helyes válaszgomb helyzete) 

egyszerre fejti ki hatását, ami azt eredményezi, hogy a fenti jelenségek a különböző 

kutatásokban nem következetesen mutatkoznak. Kutatásunkban a vizsgálati személyek 

párossági ítéletét kevés próbával mértük, ezért csak a robusztusabb, a válaszadó stratégiájára 

is utaló problémanagyság-hatást ellenőriztük, a többi hatás kivédése érdekében pedig a 

válaszgombok helyzetét szisztematikusan variáltuk. 

A páros-páratlan megkülönböztetést a tízes számkörben a magyar diákok már első 

osztályban elsajátítják, ezután elsősorban a reakcióidő terén várható javulás. Berch és mtsai. 

(1999) egészen hatodik osztályig tapasztalta a megoldási idő folyamatos csökkenését a 

párossági feladatokban, de a mintájukban szereplő amerikai diákok a magyaroknál jóval 

később, harmadik osztályban kapnak direkt instrukciókat a párosságról. 

 

III.2. A SZÁMOLÁSI KÉPESSÉGEK MÉRÉSE A SZÁMOLÁSI ZAVAR DIAGNOSZTIKÁJA SORÁN 

A DSM-IV értelmében a számolási zavar diagnózisának felállításához a számolási képesség 

egyénileg, standardizált tesztekkel történő vizsgálata szükséges. Míg az olvasási zavar esetén 

viszonylag egyértelmű, hogy az olvasási teljesítmény a hangos olvasás pontosságát és a 

szövegértés szintjét foglalja magában, a számolás esetén nincs konszenzus a mérendő 

képességek körében és szintjében, ezért ez erősen tesztfüggő. 

Jó példa erre Desoete, Roeyers és DeClercq (2003) vizsgálata, amelyben három 

matematikai képességeket mérő teszt diagnosztikus értékét ellenőrizték. 3. osztályos 

mintájukban 37 gyermek minősült a diszkrepancia- és a fejlesztésnek való ellenállás 

kritériuma alapján MLD-nek. A tesztek a számolási képességek valamilyen szűkebb körét 
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érintették, és ha a Belgiumban alkalmazott súlyossági kritériumot (min. 2 szórás átlag alatt) 

alkalmazták, önmagukban csak korlátozott mértékben, de kombinálva száz százalékosan 

azonosították az MLD-t (III.1 táblázat). 

 

III.1. táblázat: Különböző matematikai képességeket mérő tesztek diagnosztikus értéke – az egyes tesztek 

alkalmazásával helyesen azonosított MLD száma (max. 37) 

Matematikai teszt Teszt 

önmagában 

Kombinálva 

A-val 

Mindhárom 

együtt 

A számok ismerete, számtani műveletek
42

 23   

37 B szöveges feladatok 16 27 

C matematikai tények
43

 17 34 

Desoete, Roeyers és DeClercq (2003) alapján.  

 

A nemzetközi kutatásokban legtöbbször valamilyen standard teljesítményteszttel mérik fel a 

gyermekek akadémikus (olvasás, írás, matematika) képességeit. A WIAT-II (Wechsler 

Individual Achievement Test), a WJ-III (Woodcock Johnson Achievement Test), vagy a PIAT-

R (Peabody Individual Achievement Test) egyszerű számtani műveletek gyors kivitelezését, 

nehéz számtani műveletek (pl. műveletek többjegyű számokkal, hatványozás) írásban történő 

elvégzését, szöveges feladatok, matematikai problémák megértését, megoldását igényli, 

valamint rákérdez konkrét matematikai ismeretekre (pl. matematikai szimbólumokra, 

szabályokra). Ezek az átfogó tesztek több alskálán mérik a számolási képességeket, tartalmuk 

a tantárgyi követelményekhez illeszkedik, az életkori sztenderdek segítségével egyértelműen 

azonosítható a gyenge teljesítmény. Alkalmazásuk korlátjairól, buktatóiról a számolási zavar 

diagnosztikájának nehézsége kapcsán a II. fejezetben már ejtettünk néhány szót. Itt további 

problémákra hívnám fel a figyelmet: 

 a tantárgyi alapú tesztek nagyon érzékenyek az oktatási hiányosságokra; 

 az iskolai példák jelentős matematikai szorongást válthatnak ki a diákokból;  

 a komplex feladatok megoldása többféle területspecifikus és területáltalános 

képességet igényel, ezért sokféle oka lehet a megoldás kudarcának, az alacsony 

pontszám hátterében álló képességdeficitekről nem kapunk semmilyen információt;  

 kompenzáló stratégiák elfedhetik a számolási képességek zavarát, különösen a nem 

időkorlátos feladatokban.  

                                                 
42

 KRT-R (Kortrijk Arithmetic Test Revision; Baudonck és mtsai., 2006) összesen 60 példából áll. A számok 

ismerete valójában számok mennyiségi összehasonlítását igényli.  
43

 TTR (Arithmetic Number Facts Test; De Vos, 1992) 80 összeadás, kivonás, szorzás, osztás, összetett művelet 

eredményére kérdez rá, minden műveletre 1-1 perc jut.    
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Magyarországon standard teljesítményteszt nem áll rendelkezésünkre, a számolási zavar 

azonosítására Dékány Judit diszkalkuliát vizsgáló eljárása (Dékány 1999; Dékány & Juhász 

2007) terjedt el leginkább, amelyet a szerző óriási gyakorlati tapasztalata alapján készített, és 

amely az iskolai felmérőkhöz képest sokkal érzékenyebb a diszkalkuliás gyermekek 

problémáira. Farkasné Gönczi Rita (2007) kis elemszámú felmérése szerint a hazai 

szakemberek kétharmada ezt alkalmazza munkája során, és a diszkalkulia akkreditált 

pedagógus továbbképzési tanfolyamain ezt a módszert ismerhetik meg és sajátítják el a 

hallgatók. 

Az elmúlt évtizedben számos próbálkozás történt a tudományos eredmények 

felhasználásával a számolási képességek mérésének megbízhatóbbá tételére, többféle 

diagnosztikai eszköz került kidolgozásra. Sajnos ezekről magyar nyelvű írásos anyag nagyon 

korlátozottan áll a szakemberek rendelkezésére, Krajcsi Attila (2010) összefoglalója (III.2 

táblázat) ezért különösen jelentős. 

 

III.2. táblázat: Diagnosztikai eszközök a számolási zavar azonosítására 

 

Forrás: Krajcsi (2010), 101.o.  

 

Az idősebbeknél/felnőtteknél használható teszteket (Numerikus Feldolgozás és Számolás 

Teszt ill. az Aritmetikai Kognitív Fejlődési Képességek Teszt) részletesen megismerheti az 

olvasó a fenti tanulmányból, ezek bemutatásától ezért dolgozatomban eltekintek. Butterworth 

(2003) Diszkalkulia Szűrőtesztjére (Dyscalculia Screener) és Dékány Judit (1999) 

vizsgálóeljárására viszont a fejezet végén, a tesztek összehasonlító elemzése során röviden 

kitérek, ugyanis ezek, illetve Márkus Attila (2007) Aritmetikai képességeket felmérő tesztje 

saját tesztünk közvetlen kiindulópontjaként szolgáltak. 
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Ezt megelőzően négy nemzetközi teszt részletesebb leírásával kívánom bővíteni a 

magyar nyelvű ismertetővel rendelkező diagnosztikus eszközök körét. Három ezek közül 

korai matematikai képességeket (early numeracy) mér, vagyis a diszkalkulia-

veszélyeztetettség korai azonosításában, a diszkalkulia prevenciójában nyújthat segítséget, a 

negyedik pedig Von Aster, Weinhold-Zulauf és Horn (2006) neuropszichológiai tesztje 

kisiskolások matematikai képességeinek mérésére, a diszkalkulia azonosítására alkalmas, 

tudományos alapokkal rendelkező teszt. 

 

III.2.1. Nemzetközi diagnosztikai eszközök a számolási zavar (veszélyeztetettség) 

azonosítására 

III.2.1.1. AIMSweb®TEN (Test of Early Numeracy-CBM) 

Szűk keresztmetszetű teszt, amely az iskolába lépés előtti óvodai évben és első osztályban 

alkalmazható (Clarke & Shinn, 2002). Jó pszichometriai mutatókkal, amerikai standarddal 

rendelkezik, és egy több iskolai képességre (olvasás, írás, matematikai fogalmak ill. 

műveletek), nyolc osztályra kiterjedő programcsomag része. A rövid, 5-10 perces, négy 

feladatból álló teszt egy évben három alkalommal elvégezhető (ősz, tél, tavasz), mert már kis 

fejlődésre is érzékeny. A feladatok nem curriculum-függők, a sok verzió (30) segítségével 

pedig monitorozható az oktatás/fejlesztés folyamata. 

 

Szubtesztek (4): az időkorlát minden esetben 1 perc, a teljesítményt az ez idő alatt adott 

helyes válaszok száma mutatja.  

1. Számolás (Oral counting): számolás 1-től addig, ameddig tud (egy perc alatt) 

2. Számmegnevezés (Number identification): 20-as számkörben arab számok azonosítása  

3. Mennyiségi összehasonlítás (Quantity discrimination): 20-as számkörben két arab 

szám közül a nagyobb kiválasztása 

4. Számsorok ismerete (Missing number): 20-as számkörben hármas számsorok egy 

hiányzó tagjának pótlása 
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III.1. ábra: Az AIMSweb®TEN ingeranyagai - minta 

 

         Számmegnevezés                            Mennyiségi összehasonlítás                  Számsorok ismerete 

 
Forrás: http://www.aimsweb.com/products/features/assessments/test-of-early-numeracy/additional-test-of-early-

numeracy-resources  

 

III.2.1.2. TEDI-MATH 

 

A TEDI-MATH (Grégoire, Van Nieuwenhoven & Noël, 2004) az óvoda utolsó előtti évének 

második félévétől a 3. osztály első félévéig alkalmazható (4-8 éves kor között), eredetileg 

belga mérőeszköz, de német, francia, és holland nyelvre is lefordították. Mivel kifejezetten az 

alsó-középső teljesítménytartományban differenciál, alkalmas a diszkalkulia, illetve 

diszkalkulia-veszélyeztetettség korai felismerésére. 

A teszt 28 feladatból áll, melyek közül a gyermek életkorának függvényében kell 

kiválasztani a bemutatásra kerülőket. A teszt felvételének ideje 45-60 perc. A válasz 

helyessége mellett néhány feladatnál a megoldási időt és a megoldás módját is figyelembe 

kell venni, amiből az alkalmazott stratégiára, a gondolkodási folyamatokra lehet következtetni 

(ez a fejlesztés tervezése során hasznos). A teszt összpontszáma mellett a teszt két 

komponensének (számfeldolgozás ill. számtani műveletek) is van külön standardja. 

http://www.aimsweb.com/products/features/assessments/test-of-early-numeracy/additional-test-of-early-numeracy-resources
http://www.aimsweb.com/products/features/assessments/test-of-early-numeracy/additional-test-of-early-numeracy-resources
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III.2. ábra: A TEDI-MATH eszköztára 

 

 

Szubtesztek (Desoete, 2007 alapján): 

1. Számszavak ismerete: számolás előre- és visszafelé, kettesével megadott számtól 

kezdve 

2. Számlálás: sorban/véletlenszerűen elrendezett azonos/heterogén elemek 

megszámlálása, a kardinalitás elvének alkalmazása (pl. hány kalap van a kezemben, ha 

minden képen látható hóembernek volt kalapja) 

3. Számismeret: 

a) Arab számok rendszere: szimbólumok között számok azonosítása, arab számok 

mennyiségi összehasonlítása 

b) Számszavak rendszere: szavak között számok azonosítása, számszavak 

szintaktikájának helyességi ítélete, számszavak mennyiségi összehasonlítása 

c) Tízes számrendszer ismerete: számok megjelenítése pálcikák, érmék segítségével, 

számok helyérték szerinti bontása (pl. hány százas van a 452-ben?) 

d) Transzkódolás: arab számok leírása diktálásra, arab számok kiolvasása 

4. Logikai műveletek számokkal: 

a) Sorba rendezés 

b) Osztályozás 

c) Konzerváció 

d) Bennfoglalás (pl. Beteszek hat korongot a borítékba. Elég korong van benne, ha 

nyolcat akarok kivenni?) 
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e) Additív bontás (pl. Egy juhásznak van hat birkája. Négy birkát terel az egyik 

mezőre, kettőt a másikra. Milyen más módon tudja szétosztani a birkákat a 

mezőkre?) 

5. Számtani műveletek: 

a) Halmazokkal (képeken) 

b) Összeadás, kivonás, szorzás hiányzó tagjainak pótlása (arab számokkal) 

c) Szöveges feladatok 

d) Műveletek fogalmi megértése (pl. Tudod, hogy 29+66=95. Segít ez az információ, 

hogy megtudd mennyi 66+29? Miért?) 

6. Mennyiség-becslés: 

a) Ponthalmazok mennyiségi összehasonlítása (szubitizációs tartományban is) 

b) Számok mennyiségi összehasonlítása (pl. melyik van közelebb a 3-hoz: 8 vagy a 

2?) 

 

III.2.1.3. ENT (Utrecht Early Numeracy Test) 

Az Utrechti Egyetem kutatói (Van de Rijt, Van Luit & Pennings, 1999) által kidolgozott teszt 

4-7 éves gyermekek matematikai kompetenciáját méri. Hollandia mellett számos európai 

országban alkalmazzák, belga, német, angol, görög, szlovén és spanyol gyermekek esetében is 

jól mér annak ellenére, hogy a számok formális oktatásának kezdetében jelentős eltérések 

vannak a nemzetek között. 

A tesztnek számítógépes verziója is van, melynek felvételi ideje a gyermek 

teljesítményétől függően 30-40 perc. Pontozása egyszerű, minden helyesen megoldott példa 

(minden szubteszt 5 példából áll) egy pontot ér, így összesen 40 pont szerezhető. A 

számítógépes változat sztenderdizálása több országban most folyik
44

. 

 

Szubtesztek 

1-4: Piaget elméletén alapuló feladatok, melyek a számfogalom kialakulásához szükséges 

műveletek szintjét mérik 

5-8: Számolási képességeket mérő feladatok  

1. Összehasonlítás: különböző folytonos/mennyiségi dimenziók mentén (pl. deszka 

hosszúsága, gomba magassága, ember kövérsége, indián fejtollainak számossága) 

kisebb/nagyobb döntéseket kell hozni. 

                                                 
44

 A számítógépes teszt bemutatása Antonio Miguel Araujo Hoyos, a számítógépes adaptáció és a spanyolországi 

sztenderdizálás felelősének szíves segítségével és engedélyével történik. 
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2. Osztályozás: egy/több szempont alapján kell osztályokat alkotni (pl. vízben élő 

állatok, oldalra forduló kalapos emberek, öthöz kapcsolódó képek). 

3. Egy az egyhez megfeleltetés: a helyes válaszadás szimultán bemutatott ingerek egy az 

egyhez való megfeleltetését igényli (pl. bizonyos számosságú kocka kiválasztása, 

azonos számosságú tárgyak összekötése). 

 

III.3. ábra: ENT képernyőképek  – a számfogalom kialakulásához szükséges műveletek mérőhelyzetei 

 

     Összehasonlítás                         Egy az egyhez megfeleltetés 

Forrás: ENT képernyőképei 

 

4. Sorbarendezés: az ingerek növekvő/csökkenő sorrendjét kell megállapítani (pl. méret, 

súly, számosság mentén). 

5. Számszavak ismerete: számolás előre- és visszafelé, kettesével megadott számtól 

kezdve. 

6. Számlálás: 

a) Számlálás művelete: véletlen elrendezésű tárgyak számlálása rámutatással. 

b) Számlálás eredménye: kardinalitás elvének ismerete, számlálás rámutatás 

nélkül/eltakart tárgyak számlálása 12-es számkörben. 

7. Számok jelentésének megértése: arab számok, számszavak és mennyiségek 

megfeleltetése mindennapi helyzetekkel (pl. lépj annyit, amennyit a dobókocka mutat) 

összekapcsolva. 

8. Számok elhelyezése számegyenesen (csak a számítógépes változatban): 0-10, 0-20, 0-

100 végpontú számegyeneseken megadott célszám elhelyezése. 
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III.4. ábra: ENT képernyőképek – a számolási képességek mérőhelyzetei 

 

                   Sorbarendezés                                     Számlálás                         Számok jelentésének megértése 

Forrás: ENT képernyőképei 

 

 

III.2.1.4. NUCALC (Neuropsychological Test Battery for Number Processing and 

Calculation in Children
45

) 

Kisiskolások számolási képességeinek felmérésére alkalmas teszt, 11 szubtesztjének felvételi 

ideje 20-30 perc (von Aster és mtsai., 2006). 

 

Szubtesztek (Koumoula és mtsai., 2004 alapján): 

1. Számlálási képességek: számsor produkciója, számolás és rámutatás szinkronizálása, a 

már megszámlált és a még nem megszámlált elemek megkülönböztetése, kardinalitás 

elve (5 db példa: 8-18 elemszámú ponthalmaz leszámlálása ill. 

sorban/random/kanonikus elrendezésben számlálás). 

2. Számolás visszafelé: 23-tól kezdve egyesével. 

3. Transzkódolás/A: arab számok kiolvasása (6 db példa: 15; 57; 138; 305; 1900; 6485) 

– fokozódó nehézségű példák a szám szintaktikai struktúrája alapján. 

4. Transzkódolás/B: arab számok leírása diktálásra (6 db példa: 14; 38; 169; 503; 1200; 

4658) – fokozódó nehézség a számok hosszúságának növekedésével, nullák 

jelenlétével. 

5. Mennyiségi összehasonlítás/A: arab számok összehasonlítása (6 db példa: 13 vs. 31; 

79 vs. 81; 511 and 298; 654 vs. 546; 1007 vs. 1070; 5768 vs. 35201) – fokozódó 

nehézség a számok hosszúságának növekedésével, két szám közötti távolság 

variálásával. 

                                                 
45

 Az eredeti német nyelvű változat ZAREKI (Die neuropsychologische Testbatterie für Zahlenverarbeitung und 

Rechnen bei Kindern). Ennek módosított verziója (ZAREKI-R, Von Aster és mts., 2006) az eredetinél több 

itemet/feladatot tartalmaz, és a számtani műveletek között a szorzást is vizsgálja. 
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6. Mennyiségi összehasonlítás/B: hallott számszavak összehasonlítása (6 db példa: 49 vs. 

51; 389 vs. 612; 546 vs. 465; 800 vs. 108; 2009 vs. 2090; 34601 vs. 9678) – fokozódó 

nehézség lsd. előző. 

7. Számtani műveletek: összeadás (6 db példa: 5+8; 9+7; 4+13; 12+6; 15+12; 13+19) és 

kivonás (6 példa: 17−5; 19−6; 14−6; 15−9; 25−12; 24−17) fejben – fokozódó 

nehézség az operandusok, végeredmény nagyságának növekedésével, összeadásnál az 

operandusok sorrendje (N+k vs. k+N) miatt. 

8. Szöveges feladatok: összeadás és kivonás (4 db példa: 12–5=x; 16=x+4; x-6=7; 

4+(3+4)+(3+4-2)=x struktúrával). 

9. Szám elhelyezése számegyenesen: 0-100 számegyenes négy, változó elhelyezkedésű 

bejelöléssel – kiválasztani, melyik illeszkedik legjobban a célszámhoz (5 db példa: 5; 

32; 48; 62; 86). 

10. Perceptuális mennyiség-becslés: rövid ideig (5mp) bemutatott halmazok 

elemszámának becslése (2 db példa: 57 labda, 89 pohár). 

11. Kontextuális/kognitív becslés (contextual/cognitive estimation): annak megítélése, 

hogy egy adott szám adott kontextusban kevés, átlagos, vagy sok (8 db példa: egy 

könyvszekrény az irodában, két felhő az égen, három ember a buszon, három gyermek 

a családban, négy hűtő a konyhában, négy tanár egyszerre az osztályban, nyolc lámpa 

a szobában, tíz levél a fán). 

 

III.5. ábra: A NUCALC szubtesztjeinek elhelyezése a hármas kód modellben 

Forrás: Von Aster (2000), 47.o.  

 

A transzkódolást, mennyiségi összehasonlítást, számtani műveleteket érintő hat központi 

feladat (3-8 számú) alkotja a teszt gerincét, az ezekben elért eredményt jelzi az A-pontszám. 

Főkomponens-elemzés alapján (Koumoula és mtsai., 2004) ugyanis ezek a feladatok 
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képeznek egy faktort, amely a variancia 53,6%-át magyarázza. A visszafelé számolás és a 

számlálás már a 2. osztályosok számára is könnyű feladat, amit az alacsony hibázási arány 

(13-20%) mellett az is jelez, hogy ezekben már nem fejlődött a diákok teljesítménye 5. 

osztályig. A perceptuális mennyiség-becslés pedig talán a nem-szimbolikus bemenet miatt lóg 

ki. 

4. osztálytól a tesztben plafon-hatás mutatkozik, vagyis a mérőeszköz inkább a 

fiatalabb korosztályban alkalmazható szűrésre. Ez egybevág a tipikus fejlődés menetének 

bemutatása során hangsúlyozott időponttal, vagyis a 4. osztály kitüntetett szerepével. 

Koumoula és mtsai. (2004) görög, Dellatolas és mtsai. (2000), valamint Dos Santos 

(2012), brazil kisiskolások teljesítményét vizsgálták a NUCALC tesztben. A városi és a 

hátrányosabb gazdasági/oktatási helyzetű vidéki tanulók eredménye több feladatban eltért, 

főleg az alacsonyabb osztályfokokon. A szociokulturális/pedagógiai különbségekre 

érzékenynek bizonyult az összes központi feladat
46

, továbbá a kontextuális becslés szubteszt. 

7-8 éveseknél a transzkódolás és a számszavak mennyiségi összehasonlítás, 8-9 éveseknél a 

számtani műveletek és a szöveges feladatok, 9-10 éveseknél pedig a számtani műveletek és a 

kontextuális becslés szubtesztekben értek el alacsonyabb pontszámot a hátrányosabb helyzetű 

tanulók (Dellatolas és mtsai., 2000). 

 

III.2.2. A számolási zavar diagnosztikájában alkalmazott mérőeszközök összefoglaló 

elemzése 

A következő alfejezetben a MiniMath teszt kidolgozásának folyamatáról számolok be. Egy új 

vizsgálóeszköz fejlesztésének első lépése a célkitűzések megfogalmazása – ennek során 

alapvető, koncepcionális kérdések merülnek fel a teszt tartalmával, módszertanával, 

kivitelezésével kapcsolatosan. Mielőtt ismertetném és megindokolnám kutatócsoportunk 

döntéseit e kérdésekben, érdemes ugyanezen szempontok mentén megvizsgálni a fent tárgyalt 

teszteket, eljárásokat, láthatóvá tenni a lehetséges válaszok sokféleségét – vagyis kontextusba 

helyezni a MiniMath alapvetéseit. 

 

III.2.2.1. Tartalmi kérdések 

a. Milyen tudományos alapokra épít a teszt, milyen elméleti keretbe illeszkedik? A DC-

Screener kizárólag a szerző számfeldolgozó modul sérülésére vonatkozó hipotézisén 

                                                 
46

 Az arab számok mennyiségi összehasonlítása csak a görög mintában bizonyult érzékenynek a SES-re 

(Koumoula és mts., 2004). 
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(Butterworth, 2005b) alapul, ezért sikere szorosan összefügg a modell érvényességével. A 

NUCALC kiindulópontja a hármas kód modell (Dehaene, 2003), de a TEDI-MATH és 

Márkus Attila tesztje is illeszkedik ebbe az elméleti keretbe. Ezek további fontos 

előzménye McCloskey és mtsai. (1985) kognitív modellje, Gelman és Gallistel (1978) 

számlálási szabályokra vonatkozó elképzelése, és Fuson (1992) számolási stratégiái. 

Piaget konstruktivista elméletére (1952) hivatkozik az ENT, hiszen a számfogalom 

kialakulásához szükséges műveleteket állítja középpontba, de a TEDI-MATH és a magyar 

szerzők is vizsgálják a számmegmaradás képességét. Tudományosan legkevésébé a 

Dékány-féle diszkalkuliavizsgálat  megalapozott, a pedagógiai gyakorlatban tapasztalható 

tipikus hibák képezik az eljárás kiindulópontját. 

b. A numerikus/nem-numerikus képességek milyen szűk vs. széles körét érinti a teszt? 

Az AIMSweb®TEN és a DC-Screener szűk keresztmetszetű tesztek, hiszen előbbi 

kizárólag a számérzéket, utóbbi pedig ezen kívül a számtani műveletvégzés gyorsaságát 

méri. A NUCALC segítségével átfogóbb képet kaphatunk a számolási bázisképességekről, 

a központi feladatok transzkódolást, mennyiségi összehasonlítást és számtani műveletek 

elvégzését igénylik. A TEDI-MATH és az ENT ezeken kívül számlálási képességeket, 

számokkal kapcsolatos ismereteket és logikai műveleteket is tesztel. A hazai 

vizsgálóeljárások a leginkább széles körűek, hiszen komplex számolási képességeket és 

téri-idői tájékozódást, jobb-bal differenciálást, illetve lateralitást is vizsgálnak. Míg a szűk 

keresztmetszetű tesztek csak a veszélyeztetett gyermekek kiszűrésére alkalmasak, a 

számolási képességek differenciált megismerése a zavar hátterében álló deficitekre is 

enged következtetni, így a fejlesztés kiindulási pontjaként szolgál. 

c. Milyen feladatokat tartalmaz a teszt? Milyen feladatok tartoznak a mérni kívánt 

képességekhez? A NUCALC feladatai (a kontextuális/kognitív becslés kivételével) 

klasszikus mérőhelyzetei a numerikus bázisképességeknek. A DC-Screenerbe az 

elővizsgálatok során (Landerl és mtsai., 2004) legjobban diszkrimináló feladatok kerültek. 

Az kissé vitatható, hogy miért szükséges Numerikus Stroop helyzetben vizsgálni a 

számok összehasonlítását, de még problémásabb a ponthalmaz megszámlálását és a 

számosság arab számmal történő megfeleltetését a számérzék, az analóg 

mennyiségreprezentáció mérőhelyzetének tekinteni. Egyetértek Krajcsi Attilával (2010) 

abban, hogy ez még a szubitizációs tartományban is megkérdőjelezhető. Fontos 

sajátossága Dékány ill. Márkus vizsgálóeljárásainak, hogy ezek során folyamatelemezés 

történik, nem az egyes képességek fejlettségi szintjének megállapítása, számszerűsítése. 
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III.2.2.2. Módszertani kérdések 

d. A tesztfeladatok kidolgozása során milyen szempontokat vettek figyelembe a 

szerzők? A feladatok formájának (pl. verifikációs/produkciós feladat, ingerbemutatás 

módja), a feladathoz tartozó próbák/példák számának (pl. hány próba szükséges 

minimálisan a megbízható méréshez), sorrendjének (pl. nehézségi sorrend, interferencia 

kivédése) meghatározása, esetleges időkorlátok hosszának beállítása, az egyes próbákban 

szereplő számok (pl. milyen számkörben, különleges esetek elkerülése, ismétlés kivédése) 

kiválasztása szisztematikusan, alapos megfontolás után kell, hogy történjen. A 

megvalósítás színvonalának megítélése csak a tesztek pontos ismeretében lehetséges, ami 

sajnos nem áll rendelkezésemre. 

e. Milyen adatokat rögzít, hogyan képez mutatókat a teszt? Az ENT és a NUCALC a 

megoldások helyességét mérik, feladatonként összesítik a helyesen megoldott példák 

számát (5-6 egyre nehezedő példa minden feladatban). A TEDI-MATH is alapvetően a 

helyes válaszok számát méri, de néhány feladata időkorlátos. Az AIMSweb®TEN minden 

feladata időkorlátos (1-1 perc), vagyis a megoldás gyorsasága jelzi a teljesítmény 

színvonalát. A DC-Screener az egyetlen olyan teszt, amely a válaszok reakcióidejét is 

méri (milliszekundumos nagyságrendben). A numerikus feladatok próbáiban (7-7 példa) a 

helyes válaszok reakcióidejének mediánját, vagyis a számok feldolgozásának idejét a 

gyermek általános gyorsaságához viszonyítja, amit egy egyszerű reakcióidő feladatban 

mér (egy jelzőinger megjelenése után azonnal meg kell nyomni egy gombot). A 

hatékonysági mutató (efficiency measure) a reakcióidők különbségének és a helyes 

válaszok arányának hányadosa, vagyis kombinálja a válaszok helyességét és gyorsaságát. 

Ezekben a tesztekben tehát az eredmények jól kvantifikálhatók, és az életkori standardok 

segítségével a gyermekek teljesítménye egyértelműen összehasonlítható. A hazai 

vizsgálóeljárások során a hibák számát és típusát figyeli a diagnoszta, ez alapján alakít ki 

egy összbenyomást a gyermek teljesítményéről. A diagnózist végző szakember tehát a 

feladatok alapján mérlegel, és hoz szubjektív döntést, hiszen a diagnózis felállításának 

nincsen objektív kritériuma. 

f. Hogyan történik a feladatok bemutatása és az adatrögzítés? A DC-Screener és az ENT 

számítógépes teszt, de utóbbinál a válasz helyességének megítélése, rögzítése sok esetben 

(pl. számlálásnál, összekötős válaszadásnál) a vizsgálatvezető segítségével, manuálisan 

történik. A számítógép segítségével objektívebb körülmények között lehet tesztelni, 

ezredmásodperces pontossággal lehet mérni a reakcióidőt, megkönnyíti és meggyorsítja a 

tesztfelvételt és az eredmények kiértékelését (pl. DC-Screener azonnal kiadja a III.6 ábrán 
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látható profilt), kevésbé eszközigényes, mégis attraktívabb a gyermekek számára, mint 

egy papír-ceruza teszt feladatsora. 

 

III.6. ábra: Egy diszkalkuliás gyermek profilja a DC-Screener tesztben 

 

Forrás: Krajcsi (2010), 103.o.  

 

A feladatok számítógépes adaptációja néhány esetben nagy kihívást jelent, főleg ha teljes körű 

komputerizálásra törekszünk. A verbális válaszok reakcióidejének és helyességének rögzítése, 

kódolása voice-key és hangfelismerő operátor segítségével működhet, de ez jelentősen 

megnöveli a tesztelés technikai igényeit, ráadásul gyermekeknél rengeteg zaj (pl. hümmög, 

hangosan gondolkodik, nevet, köhög, suttog) ronthatja a mérés megbízhatóságát. A 

számítógép ugyan egyre kevesebb gyermek számára idegen, a megfelelő gombok lenyomása, 

az egér használata (mozgatás, kattintás, húzás) előzetes gyakorlást igényel. Ha a helyes válasz 

kivitelezése helyett (pl. halmaz számosságának megnevezése) csak két válaszlehetőség 

közötti döntésre van szükség (pl. megfelel-e a halmaz számossága a bemutatott számnak), 

akkor a random válaszadás lehetősége megnő, ami kevés próba esetén az eredmények téves 

értelmezésének veszélyével jár. 

A megoldás módjának elemzése csak magyar vizsgálóeljárások során (illetve a TEDI-

MATH néhány feladatánál) kerül előtérbe. Az elemzési szempontok a megoldás gyorsaságára, 

színvonalára (pl. éretlen stratégiák alkalmazása), a tévesztés okára egyaránt kiterjednek, ezért 

a megbízható kódolás elsajátítása érdekében a diagnoszták intenzív képzésére és sok 

gyakorlásra van szükség. Mennyiségi mutatók helyett minőségi, nehezen összehasonlítható 

adatokat kapunk. 
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III.2.2.3. Kivitelezési kérdések 

g. Mennyire motiváló, vonzó a teszt, kapcsolódik-e a mindennapi élethez?  Az 

óvodáskorban is alkalmazható tesztek közül az ENT kivitelezése illeszkedik legjobban a 

gyermekek életkori sajátosságaihoz. A feladatok játékosak és értelmesek, még a számolási 

feladatok is közel állnak a hétköznapi tevékenységekhez (pl. állatok élőhely szerinti 

osztályozása, megfelelő számú gyertya kiválasztása a gyertyatartóba, társasjátékban 

dobókockával kidobott szám lelépése). A gyermek teljesítményétől függetlenül minden 

próba bemutatásra kerül, bár a feladatokon belül a próbák egyre nehezednek. Mivel csak 

ritkán fordul elő, hogy későbbi, nehezebb példát helyesen megold valaki, ha a 

könnyebbikkel nem boldogul, a sikertelenségből fakadó frusztráció csökkentése 

érdekében megfontolandó két hibázás/kihagyás után a feladat befejezése. Ugyanakkor 

mivel itt minden feladathoz csak öt példa tartozik, ez csak a leggyengébb teljesítményű 

(legfiatalabb) gyermekek esetében jelentene változást. A tesztek másik csoportja 

(AIMSweb®TEN, DC-Screener, NUCALC) teljesen feladatjellegű, steril (nem kapcsolódik 

a mindennapokhoz), pusztán a feladatok egyszerűsége, a megoldás öröme lehet motiváló. 

A TEDI-MATH és a magyar vizsgálóeljárások nehezebb feladatokat is tartalmaznak, de 

ezekben a diagnoszta dönt a bemutatott feladatok köréről, vagyis ezt hozzáigazíthatja a 

gyermek teljesítményéhez, a vizsgálatvégző megértési igénye, személyes érdeklődése (pl. 

hogy gondolkodott a gyermek a feladat megoldása során) pedig jelentős motivációs erővel 

bír. 

 

Láthatjuk, hogy milyen színes a számolási zavar diagnosztikai eszközeinek nemzetközi 

palettája, és a Dékány-féle diszkalkulia vizsgálat számos ponton alapvetően eltér ezektől
47

. 

Nemcsak hazánkban lenne szükség egy olyan sztenderd mérőeszközre, ami tudományosan és 

módszertanilag megalapozott, számítógépes tesztelésre, gyors szűrésre is alkalmas, mégis 

illeszkedik a gyermekek életkori sajátosságaihoz és átfogó képet nyújt a számolási 

képességekről. Dolgozatom további részében egy ilyen teszt kidolgozásának folyamatáról, 

aktuális állapotáról, és a fejlesztések során gyűjtött kutatási eredményekről fogok beszámolni. 

 

 

 

 

                                                 
47

 Jelenleg folyik a vizsgálat megújítása, sztenderdizálása. A Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálat (DPV) 

alapelveiről olvashatunk Csonkáné Polgárdi Veronika (2012) tanulmányában.   



 83 

III.3. A SZÁMOLÁSI KÉPESSÉGEK MÉRÉSE A MINIMATH TESZTBEN 

III.3.1. A MiniMath kialakításának alapelvei 

A számítógépes diszkalkulia-szűrőteszt kidolgozásának első lépését 2004-ben az jelentette, 

hogy az MTA Pszichológiai Intézet Fejlődés-pszichofiziológia Csoportjának vezetője, Prof. 

Csépe Valéria fontos kutatási célként határozta meg a tanulási zavarok azonosításának  

tudományos alapokra helyezését. A matematika területén Szűcs Dénessel és Soltész 

Fruzsinával ekkor kezdtük el a teszt koncepciójának kialakítását. Olyan számítógépes 

szűrőteszt kidolgozását tűztük ki célul, amely illeszkedik a kognitív fejlődés-

neuropszichológia kutatási eredményeihez, kihasználja a számítógépes tesztelésben rejlő 

lehetőségeket, ugyanakkor hasonlóan informatív, mint a Dékány-féle vizsgálóeljárás. A teszt 

kidolgozásának kezdetétől tehát fontos szempontot jelentettek: 

 Tudományos alapok: a teszt kiindulópontjául Dehaene (2003) hármas kód modellje 

szolgált, de a mért képességek meghatározásában, és a mérési helyzetek kialakításában 

építettünk a kognitív fejlődés-neuropszichológia széles empirikus szakirodalmára is. 

 Szűrőteszt: a teszt a számolási képességek alsó-középső tartományában differenciál, a 

mért képességek számolási zavar esetén (a szakirodalom szerint) deficitesek lehetnek. 

 Korai azonosítás: már a matematika formális oktatásának megkezdése előtt 

(óvodáskorban) is alkalmazható a teszt egyik változata, így lehetséges a számolás 

atipikus fejlődésének korai tetten érése. 

 Alapvető számolási képességek: a teszt elsősorban a területspecifikus, vagyis 

numerikus bázisképességeket érinti, amely a számfeldolgozó modul működéséről 

nyújt differenciált képet. 

 Altípusok azonosítása: a számolási képességek átfogó mérése lehetőséget nyújt a 

különböző háttérdeficittel rendelkező altípusok megkülönböztetésére, ami a fejlesztés 

irányának kijelölésében is segíthet. 

 Nem numerikus képességek: a teszt kiterjed olyan téri-vizuális képességek mérésére, 

amelyek Dehaene (2003) hármas kód modellje alapján érintettek lehetnek 

diszkalkuliásoknál. A téri-vizuális deficit összekapcsolása a tanulási zavarokkal 

hazánkban nagy hagyománnyal bír
48

, mind a Dékány-féle diszkalkulia-vizsgálatnak, 

mind a tanulási zavar veszélyét előre jelző óvodáskori szűrőeljárásoknak (pl. MSSST, 

                                                 
48

 Erről a tanulási zavar meghatározása és a diszkalkulia területáltalános magyarázata kapcsán már említést 

tettünk. 
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Sindelar-vizsgálat, Inizan-teszt
49

) fontos eleme ezek ellenőrzése. A téri-vizuális 

feldolgozás gyengesége Márkus Attila (2007) diszkalkuliásokkal végzett kutatásában 

is megerősítést nyert. 

 Módszertani alaposság: a tesztfeladatok kidolgozása során törekedtünk arra, hogy 

kivédjük a módszertani hibákat, torzításokat, maximalizáljuk a mérés megbízhatóságát 

(pl. verbális válaszadást csak a legszükségesebb esetekben igényel a feladat). 

 Reakcióidő mérés: a számítógépes tesztelés egyik legfontosabb előnye, hogy 

ezredmásodperces pontossággal lehet rögzíteni a válasz latenciáját, amely a válasz 

helyessége mellett fontos mutató. Sőt, a bázisképességeket érintő feladatokban a 

reakcióidő hordozza a legtöbb információt a számfeldolgozó rendszer működéséről. 

 Játékosság: törekedtünk arra, hogy a teszt egy számítógépes játék hangulatát idézze. 

A feladatok egy kerettörténetbe ágyazva kerülnek bemutatásra, így ezek megoldása 

valamilyen értelmet nyer. A teszt grafikai megjelenése is játékos, vonzó, de ez nem 

mehet a mérés rovására (pl. képek ne tereljék el a gyermek figyelmét). 

 Adaptivitás: a sikertelenség okozta frusztráció csökkentése érdekében a bemutatásra 

kerülő feladatok, példák illeszkednek a gyermekek életkorához (ennek mentén két 

változata van a tesztnek), tanulmányaihoz (pl. számokat ismeri-e, mely számtani 

műveleteket tanulta) és teljesítményéhez. Az előfeltételek beiktatásával, sorozatos 

hibázás esetén a feladat befejezésével a tesztelés ideje is lerövidül. 

 

III.3.2. A MiniMath feladatgyűjtemény 

Az alapelvek lefektetése után összegyűjtöttük, hogy milyen számolási képességeket 

szeretnénk mindenképpen vizsgálni, és hogy ezeknek milyen mérőhelyzetei vannak. A 

numerikus képességek terén ennek én voltam a felelőse, míg a téri-vizuális területen Soltész 

Fruzsina végezte a gyűjtést, majd a feladatok kidolgozását is, dolgozatomban ezért csak a 

számolási komponensre fókuszálok. Ezeket a tartalmi kérdéseket kutatócsoportunk többször 

megvitatta, majd a koncepció elfogadása után kezdődhetett a feladatok részletes kimunkálása, 

amely kb. fél éves intenzív fejlesztő tevékenységet jelentett részemről, kutatócsoportunk 

tagjaival szoros együttműködésben. 2004 végére elkészült a MiniMath feladatgyűjtemény, a 

                                                 
49

 Ezek a tesztek jól ismertek a hazai szakmai gyakorlatban, ezért bemutatásuktól eltekintek.  Az MSSST 

(Meeting Street School Screening Test) tesztet hazánkban Zsoldos Márta és Sarkady Kamilla (2001) adaptálta, 

sztenderdizálta. Brigitte Sindelar feltáró, fejlesztési irányt is kijelölő vizsgálatát és az erre épülő fejlesztő 

programját Sedlak és Sindelar 2005-ben magyarul megjelent könyvéből ismerhetjük meg. Az Inizan-teszt 

magyar adaptálása pedig Vassné Kovács Emőke (1997) munkája. 

http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp;jsessionid=9169D6C15AEC02F68CC9FDD95D6E3FE1?szerzo=449#&elso=0&vegso=5
http://www.flaccus.hu/opencms/opencms/Konyvesbolt/Temakoronkent/Temakorok.jsp;jsessionid=9169D6C15AEC02F68CC9FDD95D6E3FE1?szerzo=1169&elso=0&vegso=5
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számítógépes teszt programkönyve, aminek terjedelmi és copyright okokból csak a 

tartalomjegyzékét és néhány részletét közlöm az 1-2. számú mellékletekben. 

 

A MiniMath az alábbi tíz képesség-területen méri a teljesítményt: 

1. Számlálás: random elrendezésű ponthalmaz ill. fényvillanások számlálása, számlálási 

szabályok alapján hibakeresés 

2. Transzkódolás: arab szám kimondása, arab szám leírása (többjegyű számok 

kivitelezése is) 

3. Mennyiségi összehasonlítás: halmazok számosságának összehasonlítása, Numerikus 

Stroop, mennyiségi fogalmak ismerete 

4. Számok jelentése: számok elhelyezése számegyenesen, számok sorba rendezése  

5. Számtani műveletek kivitelezése: összeadási tábla, összeadás, kivonás, szorzótábla 

6. Számtani műveletek fogalmi megértése: inverziós algoritmusok, hibakeresés 

összeadásnál és szorzásnál, műveletek értelmezése 

7. Számmegmaradás 

8. Párossági ítélet 

9. Törtek/osztás informális megértése 

10. Számokkal kapcsolatos mindennapi tények 

 

Az első öt számolási képesség mérésével gyakran találkoztunk a diagnosztikai eszközök 

áttekintésénél ill. a számolási képességek tipikus és atipikus fejlődésére vonatkozó empirikus 

szakirodalomban. A 6-8 képességek mérése kevésbé elterjedt a gyakorlatban, jelentőségükkel 

kapcsolatban nincs egyetértés, kutatásuk nem szisztematikus. 

A Törtek/osztás informális megértésének alapjait és fejlődését csak egy-egy szerző 

tanulmányozza (pl. Bethune & Reeve, 2004, Nunes, 2008), érintettsége számolási zavarban 

pedig még egyáltalán nem vizsgált. A MiniMath feladatsorába elsősorban kutatási célból 

került be. 

A Számokkal kapcsolatos mindennapi tények Márkus (2007) feladatsorában szerepelt, 

és vannak arra utaló eredmények, hogy a bizarr válaszok (pl. kenyér súlya= 2g) , az ismeretek 

bizonytalansága (pl. nem tudja, hogy mennyit jelez a hőmérő, ha lázas) a számok jelentéséhez 

való hozzáférés problematikáját, a számok iránti érdeklődés hiányát jelezhetik. Utóbbi 

diagnosztikus jelentőségét óvodáskorban Dékány Judit (1999) is hangsúlyozza. Az ismeretek 

hiánya azonban fakadhat kulturális hátrányból, oktatási elégtelenségből, a kérdés 

eldöntésében remélhetően a MiniMath teszttel gyűjtött adatok segíthetnek. 
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Az életkor függvényében részben eltér a mért képességek köre, néhány esetben pedig a 

feladatok tartalma (pl. milyen számkörre vonatkozik). Az 5-7 éveseknek készült változat a 

számokat nem/részben ismerő, a formális oktatás előtt, vagy kezdetén álló gyermekek 

képességeinek felmérésére szolgál. A 8-11 évesek feladatsora már többjegyű számokkal 

kapcsolatos feladatokat, és komplex számtani műveleteket is tartalmaz. A megadott életkori 

határok csak iránymutatásul szolgálnak, de a felső határon tipikus fejlődés esetén plafonhatás 

várható. 

A teszt kidolgozása során a feladatokat négy kategóriába soroltuk a mért képesség 

mentén, de ezt a struktúrát az empirikus vizsgálatokkal ellenőrizni kell. A feladatkódok, 

amikre a későbbiekben hivatkozni fogunk, ezt a beosztást követik, ezért érdemes néhány szót 

ejteni a kategóriák jelentéséről, a besorolás logikájáról. 

1. Mennyiségi ítéletek (MI): az ide tartozó feladatok nem-szimbolikus ingerek, vagyis 

különböző elemszámú halmazok számosságának megállapítását, ezekkel műveletek 

elvégzését igénylik. MI-feladatok: számlálás, hibakeresés számlálásnál, mennyiségi 

összehasonlítás halmazokkal, számmegmaradás, törtek/osztás informális megértése. 

2. Aritmetikai tények – számismeret (AT): az ide tartozó feladatok számokkal 

kapcsolatos információk ismeretét, ezek felidézését igénylik. AT-feladatok: 

transzkódolás, mennyiségekkel kapcsolatos nyelvi kifejezések megértése, párossági 

ítélet, összeadási- és szorzótábla tényeinek felidézése, hibakeresés összeadásoknál, 

szorzásnál (ha felidézés stratégiát alkalmaz a válaszadó
50

), számokkal kapcsolatos 

mindennapi tények. 

3. Számfogalom – számok jelentése (SZF): az ide tartozó feladatok a számok (arab szám 

formátumban) mennyiségi viszonyainak (kisebb/nagyobb), és sorrendjének 

(ordinalitás) ismeretét igénylik. SZF-feladatok: számok sorrendjének felismerése
51

 ill. 

kialakítása, Numerikus Stroop, számok elhelyezése számegyenesen. 

4. Aritmetikai algoritmusok – számtani műveletek (AA): az ide tartozó feladatok az 

alapvető számtani műveletek fogalmi megértését, és procedurális ismeretét, a számtani 

algoritmus kivitelezését igénylik. AA-feladatok: összeadás, kivonás, inverziós 

algoritmusok, műveleti jelek ismerete, műveletek értelmezése. 

 

                                                 
50

 A későbbiekben érvelünk az Összeadási-tábla feladat átnevezése és átsorolása mellett az 5-7 évesek 

feladatsorában, de itt még az eredeti teszt besorolását ismertetjük. 
51

 A Szám-négyzet céllövölde a tesztben eredetileg téri kóddal szerepel (T5), mert a téri figyelem deficitjére is 

érzékeny, de az alkalmazott inger numerikus jellege miatt számolási (a számok sorozatának felidézését igénylő) 

feladatnak is tekinthetjük. 
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A III.3 – III.4 táblázat összefoglalja a két korosztály feladatait, az egyes feladatokban mért 

képességeket, és a feladatok kerettörténetét, a válaszadás módját. A szürke hátterű feladatok 

csak adott korosztály feladatsorában szerepelnek, a fehér hátterű feladatok mindkettőben. A 

k/n jelölés a kódokban (pl. AT/1k) azt mutatja, hogy a feladatnak van kisebb ill. nagyobb 

számkörre vonatkozó változata. A feladatok sorrendje a táblázatban a kerettörténet tematikáját 

követi, de a téri-vizuális feladatokkal kiegészülve a bemutatás sorrendje ettől némileg eltér. 

 

III.3. táblázat: A MiniMath feladatai 5-7 éveseknek 

 Feladat neve Kódja Mért képesség Feladat leírása 

1. Szubitizáció/számlálás: 

szimultán bemutatás 

10-es számkörben 

MI/1 Mennyiségi ítélet: szimultán 

bemutatott vizuális ingerek 

számosságának meghatározása: 

szubitizáció vs. számlálás 

Tűzijáték: rádió-

bemondóként 

bemondani, hány 

rakéta van az égen 

2. Szubitizáció/számlálás: 

szekvenciális bemutatás 

10-es számkörben 

MI/2 Mennyiségi ítélet: szekvenciálisan 

bemutatott vizuális ingerek 

számosságának meghatározása: 

szubitizáció vs. számlálás 

Tűzijáték: bemondani, 

hány rakéta villant fel 

3. Szubitizáció/számlálás: 

modalitásváltás 

10-es számkörben 

MI/3 Mennyiségi ítélet mint cselekvési 

cél: szekvenciálisan bemutatott 

ingerek számosságának 

meghatározása, munkamemória 

Tűzijáték: annyit 

robbantani (gombot 

nyomni), ahány rakéta 

felvillant 

4. Számmegnevezés vs. 

tárgymegnevezés 

10-es ill. 100-as 

számkörben 

SZÁMOK 

AT/1k Aritmetikai tények: arab számok 

ismerete, arab szám-számszó 

transzkódolás vs. más szemantikai 

kategóriához való hozzáférés  

numerikus feldolgozás sebessége 

Tűzijáték: bemondani, 

milyen tárgy ill. szám 

van az égen 

     

(5.) Számfelismerés 

10-es számkörben 

AT/0k Aritmetikai tények: számjegyek, 

számszavak felismerése 

Számbújócska: gombot 

nyomni, amikor számot 

hall ill. lát 

5. Számszó-számjegy 

megfeleltetés 

10-es számkörben 

SZÁMOK 

AT/3k Aritmetikai tények: számszó-arab 

szám transzkódolás (kivitelezés 

nélkül puszta felismerés), 

számjegyek absztrakt sémája, 

vizuális figyelem: szeriális 

keresés 

Számbújócska: 

rákattintani a 

megnevezett számra 

     

6. Nyelvi kifejezések 

(sok, kevés, több, kevesebb, 

semmi) 

AT/10 Aritmetikai tények: 

mennyiségekkel kapcsolatos 

nyelvi kifejezések megértése 

Gyerekek 

eperszedésen: 

megfelelő kép 

kiválasztása 

rákattintással 

7. Halmazok számosságának 

összehasonlítása 

10-es számkörben 

MI/7 Mennyiségi ítélet: relációs ítélet 

halmazokon: 

szubitizáción/számláláson alapuló 

összehasonlítás, távolság- és 

nagysághatás 

Gyerekek 

kiránduláson: 

rákattintani, ahol 

több/kevesebb inger 

van 

8. Szám-négyzet céllövölde 

SZÁMOK 10-es 

számkörben 

SZF/0k 

(eredetileg 

T5) 

Számfogalom: számok, 

mennyiségek és azok 

sorrendjének ismerete, téri 

figyelem 

Gyerekek 

céllövöldében: 

növekvő sorrendben 

rákattintani a számokra 

     

9. Számok összehasonlítása: 

mennyiségi és fizikális 

SZF/2 Számfogalom: analóg 

reprezentáció aktiválódása, 

Gyorsasági feladat: 

dönteni, melyik szám 
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nagyság 

SZÁMOK 10-es 

számkörben 

távolság-hatás, Numerikus Stroop ér többet ill. van 

nagyobbra írva 

(gombnyomással) 

     

10. Hibakeresés számlálásnál MI/5k Mennyiségi ítélet: számlálás 

szabályainak ismerete: egy-az-

egyhez megfeleltetés, 

kötetlen/kötött sorrend, 

kötetlen/kötött irány, kardinalitás 

ill. végrehajtó funkció 

Tomi számolni tanul: 

helyességi ítélet 

(gombnyomással) 

11. Számmegmaradás MI/6k ennyiségi ítélet: 

számmegmaradás, számfogalom 

(Piaget) 

Tomi varázsol, hogy 

több katonája legyen: 

jelezni, hogy sikerült-e 

(gombnyomással) 

     

12. Törtek 

(1/2, 1/4) 

MI/8 Mennyiségi ítélet: törtek 

informális megértése, folytonos 

ill. diszkrét mennyiségek részekre 

osztása ill. törtrészének megértése 

Építkezés irányítása: 

megfelelő kép 

kiválasztása 

(rákattintással) 

     

13. Összeadó-tábla 

20-as számkörben 

AT/6 Aritmetikai tények: összeadó-

tábla (ha felidézés), műveletek: 

egyjegyű számok összeadása, 

tízes átlépés, probléma-nagyság 

hatás 

Matek: verbálisan 

bemutatott összeadás 

végeredményét 

megmondani 

14. Műveleti jelek 

SZÁMOK 

AA/0 Aritmetikai algoritmusok: 

műveletek, aritmetikai tények: 

műveleti jelek, összeadó- ill. 

szorzótábla 

Matek: megfelelő 

műveleti jel 

kiválasztása 

rákattintással 

15. Összeadás 

30-as számkörben 

SZÁMOK 

 

AA/1k Aritmetikai algoritmusok: 

összeadás művelete (összeadó-

tábla is) 

Számológép: összeadás 

végeredményét szám-

gombok segítségével 

kivitelezni 

16. Kivonás AA/2 Aritmetikai algoritmusok: 

kivonás, pótlás/bontás 

Számológép: 

kivonások 

végeredményét, ill. 

bontást számgombok 

segítségével kivitelezni 

 

 

III.4. táblázat: A MiniMath feldatgyűjtemény feladatai 8-11 éveseknek 

 Feladat neve Kódja Mért képesség Feladat leírása 

1. Szubitizáció/számlálás: 

szimultán bemutatás 

10-es számkörben 

MI/1 Mennyiségi ítélet: szimultán 

bemutatott vizuális ingerek 

számosságának meghatározása: 

szubitizáció vs. számlálás 

Tűzijáték: rádió-

bemondóként bemondani, 

hány rakéta van az égen 

2. Szubitizáció/számlálás: 

szekvenciális bemutatás 

10-es számkörben 

MI/2 Mennyiségi ítélet: 

szekvenciálisan bemutatott 

vizuális ingerek számosságának 

meghatározása: szubitizáció vs. 

számlálás 

Tűzijáték: bemondani, 

hány rakéta villant fel 

3. Szubitizáció/számlálás: 

modalitásváltás 

10-es számkörben 

MI/3 Mennyiségi ítélet mint 

cselekvési cél: szekvenciálisan 

bemutatott ingerek 

számosságának meghatározása, 

munkamemória 

Tűzijáték: annyit 

robbantani (gombot 

nyomni), ahány rakéta 

felvillant 

4. Számmegnevezés vs. 

tárgymegnevezés 

AT/1n Aritmetikai tények: arab 

számok ismerete, arab szám-

Tűzijáték: bemondani, 

milyen tárgy ill. szám van 
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10-es ill. 10 000-es 

számkörben 

számszó transzkódolás vs. más 

szemantikai kategóriához való 

hozzáférés  numerikus 

feldolgozás sebessége 

az égen 

     

5. Többjegyű számok 

kivitelezése 

(2-, 3-, 4-jegyű) 

AT/2n Aritmetikai tények: számok 

szemantikája, számszó-arab 

szám transzkódolás, ’0’ 

szerepének ismerete 

Számháború: szám 

kivitelezése 0, 1, 2 szám-

gombok segítségével 

6. Párossági ítélet 

10-es számkörben 

AT/9n Aritmetikai tények: párosság 

(előhívás vagy művelet) 

Számháború: szám alapján 

csapattagságról/párosságról 

döntés (gombnyomással) 

7. Számszó-számjegy 

megfeleltetés 

1000-es számkörben 

AT/3n Aritmetikai tények: számszó-

arab szám transzkódolás 

(kivitelezés nélkül puszta 

felismerés), ’0’ szerepe, 

vizuális figyelem: szeriális 

keresés 

Számháború: megnevezett 

számra kattintás (ki esett 

ki) 

     

8. Írott számszó-számjegy 

megfeleltetés 

1000-es számkörben 

AT/4n Aritmetikai tények: írott 

számszó-arab szám 

transzkódolás 

Gyerekek tombolán: 

társítás megfelelő arab 

számra kattintással 

     

9. Nyelvi kifejezések 

(sok, kevés, több, 

kevesebb, semmi) 

AT/10 Aritmetikai tények: 

mennyiségekkel kapcsolatos 

nyelvi kifejezések megértése 

Gyerekek eperszedésen: 

megfelelő kép kiválasztása 

rákattintással 

10. Halmazok számosságának 

összehasonlítása 

10-es számkörben 

MI/7 Mennyiségi ítélet: relációs ítélet 

halmazokon: 

szubitizáción/számláláson 

alapuló összehasonlítás, 

távolság- és nagysághatás 

Gyerekek kiránduláson: 

rákattintani, ahol 

több/kevesebb inger van 

11. Szám-négyzet céllövölde 

SZÁMOK 25-ös 

számkörben 

SZF/0n 

(eredetileg 

T5) 

Számfogalom: számok, 

mennyiségek és azok 

sorrendjének ismerete, téri 

figyelem 

Gyerekek céllövöldében: 

növekvő sorrendben 

rákattintani a számokra 

12. Soralkotás 

100-as számkörben 

SZF/3n Számfogalom: arab számok 

kötött sorrendjének 

ismerete/sorba-rendezés 

Gyerekek 

eredményhirdetésen: 

számok sorba-állítása 

rákattintással ill. hiányzó 

tag pótlása szám-gombok 

segítségével 

     

13. Számok összehasonlítása: 

mennyiségi és fizikális 

nagyság 

10-es számkörben 

SZF/2 Számfogalom: analóg 

reprezentáció aktiválódása, 

távolság-hatás, Numerikus 

Stroop 

Gyorsasági feladat: 

dönteni, melyik szám ér 

többet ill. van nagyobbra 

írva 

(gombnyomással) 

14. Számok helye a 

számegyenesen 

20-as számkörben 

SZF/1n Számfogalom: becslés, 

mennyiségreprezentáció 

(szimbolikus-analóg) – 

Aritmetikai tények: tájékozódás 

a számegyenesen 

Vonalzó: szám helyének 

bejelölése a 

számegyenesen 

(rákattintással), adott 

helyhez tartozó szám 

kiválasztása (rákattintással) 

     

15. Mindennapi tények AT/11n Aritmetikai tények: számokkal 

kapcsolatos mindennapi tények 

ismerete, felidézése ill. becslése 

Mennyit mutat a… 

hőmérő, lázmérő, mérleg, 

óra (számok kivitelezése 

szám-gombok 

segítségével) 
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16. Törtek 

(1/2, 1/4) 

MI/8 Mennyiségi ítélet: törtek 

informális megértése, folytonos 

ill. diszkrét mennyiségek 

részekre osztása ill. törtrészének 

megértése 

Építkezés irányítása: 

megfelelő kép kiválasztása 

(rákattintással) 

17. Műveleti jelek AA/0 Aritmetikai algoritmusok: 

műveletek, aritmetikai tények: 

műveleti jelek, összeadó- ill. 

szorzótábla 

Matek: megfelelő műveleti 

jel kiválasztása 

rákattintással 

     

18. Összeadó-tábla 

20-as számkörben 

AT/6 Aritmetikai tények: összeadó-

tábla (ha felidézés), műveletek: 

egyjegyű számok összeadása, 

tízes átlépés, probléma-nagyság 

hatás 

Matek: verbálisan 

bemutatott összeadás 

végeredményét 

megmondani 

19. Összeadás 

1000-es számkörben 

AA/1n Aritmetikai algoritmusok: 

összeadás művelete (összeadó-

tábla is)   

Számológép: 

könnyű/nehéz/komplex 

összeadás végeredményét 

szám-gombok segítségével 

kivitelezni 

20. Kivonás AA/2 Aritmetikai algoritmusok: 

kivonás, pótlás/bontás 

Számológép: kivonások 

végeredményét ill. bontást, 

pótlást szám-gombok 

segítségével kivitelezni 

21. Inverziós algoritmusok AA/3n Aritmetikai algoritmusok: 

összeadás-kivonás inverziója, 

stratégia-felismerés és 

alkalmazás 

Számológép: a+b-b ill. 

a+b-(b+1), a+b-(b-1) 

típusú műveletek 

végeredményének 

kivitelezése szám-gombok 

segítségével (számolás 

nélkül, amikor lehet) 

22. Szorzótábla AT/5n Aritmetikai tények: szorzótábla, 

műveletek: szorzás, számtani 

algoritmusok: ×1, ×10, 

kommutativitás, probléma-

nagyság hatása 

Matek: verbálisan 

bemutatott szorzás 

eredményét megmondani 

     

23. Hibakeresés 

összeadásoknál 

20-as számkörben 

AT/7n Aritmetikai tények: párossági 

szabály ill. becsült nagyság 

implicit működése 

összeadásnál, összeadás 

(kivitelezés nélkül) 

Dolgozat-javítás: 

helyességi ítélet 

összeadásokról 

(gombnyomással) 

24. Hibakeresés szorzásoknál AT/8n Aritmetikai tények: szorzótábla 

előhívása, automatikus 

aktivációk gátlása, implicit 

szabályok alkalmazása 

(távolság, párosság) 

Dolgozat-javítás: 

helyességi ítélet 

szorzásokról 

(gombnyomással) 

25. Műveletek értelmezése AA/4n Aritmetikai algoritmusok: 

szorzások ill. összeadások 

mennyiségi összehasonlítása, 

szabályok alkalmazásával 

Gyorsasági feladat: 

dönteni, melyik művelet 

végeredménye 

nagyobb/egyenlő 

(gombnyomással) 
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III.3.3. A számítógépes tesztelés első lépései: elővizsgálatok a MiniMath kísérleti 

verziójával 

2005-2007 között két kutatást végeztünk a MiniMath néhány kiválasztott feladatával, 

amelyekről a IV-V. fejezetben részletesen beszámolok. 2005-ben egy keresztmetszeti 

vizsgálatban 3. és 5. osztályos, 36 tipikusan fejlődő tanuló számolási képességeit 

hasonlítottuk össze, majd a következő év tavaszán első osztályosokkal (15 fő) is gyűjtöttünk 

adatokat. A viselkedéses mérések mellett pszichofiziológiai vizsgálatot is végeztünk: számok 

összehasonlítása során az eseményhez kötött agyi potenciálok mérését és az adatok 

feldolgozását Soltész Fruzsina és Szűcs Dénes kutatótársaim végezték (Szűcs, Soltész, Jármi 

& Csépe, 2007), a viselkedéses mérések módszertanának kialakításáért, lebonyolításáért és 

feldolgozásáért pedig én voltam felelős. 2007-ben számolási zavaros gyermekek képességeit 

is teszteltük ugyanezekkel a feladatokkal, néhány papír-ceruza teszttel kiegészülve. 

Kutatásaink elsődleges célja a teszt tartalmi kialakításának tudományos megalapozása 

volt, másrészt annak ellenőrzése, hogy módszertanilag alkalmasak lehetnek-e a MiniMath 

feladatai a számolási képességek tipikus fejlődése esetén a fordulópontok megragadására, 

továbbá a számolási zavar diagnosztizálására. 

Az elővizsgálatokban hét
52

 feladatot használtunk, amelyeket Presentation® 

szoftverrendszerben Soltész Fruzsina programozott (a továbbiakban erre a feladatsorra 

kísérleti verzió néven utalok). A kísérleti verzió tartalmilag nem, de a megjelenítésben és a 

válaszadás módjában több ponton is eltér a programkönyvben leírtaktól: a feladatok nincsenek 

kerettörténetbe ágyazva, az ingerek grafikus megjelenítése a lehető legegyszerűbb, és a 

legtöbbször szóbeli válaszadás történik, melyet voice-key segítségével rögzítettünk. Így a 

kísérleti verzió közelebb áll a kognitív pszichológia kutatási módszereihez, mint a MiniMath, 

az ezzel gyűjtött adatok ezért közvetlenül összevethetők más kutatási eredményekkel, a 

tartalmi kérdések megválaszolását nem nehezítik módszertani eltérések. Arra is kíváncsiak 

voltunk, hogy a verbális válaszok rögzítése és feldolgozása milyen nehézségekkel jár a 

különböző életkorokban és feladatokban, ténylegesen szükséges-e ennek kiküszöbölése a 

nagy elemszámú mérések során. 

A kísérleti verzió feladatainak kiválasztásánál fontos szempont volt egyrészt a 

szakirodalmi megalapozottság (empirikus és elméleti), másrészt hogy 3-5. osztályosok között 

                                                 
52

 A Számok összehasonlítása (kisebb/nagyobb-e, mint a célszám), illetve a Numerikus Stroop feladattal is 

dolgoztunk az elővizsgálatokban, de előbbi feldolgozása a pszichofiziológiai mérésekkel együtt történt, utóbbi 

pedig nem szolgált érvényes adatokkal.    
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várhatóan differenciáljanak, de kiterjedjenek a legelemibb számfeldolgozási folyamatokra is. 

A kísérleti verzió feladatsorát az empirikus fejezetben részletesen ismertetjük, itt csak 

felsoroljuk a feladatokat: Számmegnevezés vs. tárgymegnevezés (AT/1n), Pontszámlálás 

(MI/1), Összeadási-tábla (AT/6), Hibakeresés összeadásoknál (AT/7n), Kivonás, pótlás és 

bontás (AA/2), Inverziós algoritmusok (AA/3n), Párossági ítélet (AT/9n). 

Végül az elővizsgálatok azon elemeire térnék ki röviden, melyek bemutatásától 

dolgozatomban le kellett mondanom. Keresztmetszeti vizsgálatunk ismertetésénél csak a 3. és 

az 5. osztályosok eredményeit hasonlítom össze, az első osztályosok adatai ebben az 

elemzésben nem szerepelnek. Ennek fő oka az, hogy csak kevés olyan feladat ill. példa volt az 

idősebbek feladatsorában, amely változtatás nélkül elsősöknél is alkalmazható, így velük 

együtt a direkt összehasonlítások köre jelentősen leszűkülne. Az eredmények ráadásul 

triviálisak, a matematikatanulás ilyen kezdeti fázisában teljesítményük jóval elmarad az 

idősebbekétől, még a legegyszerűbb feladatokban is. Adataik teljes körű, részletes közreadása 

nélkül egy-két alkalommal utalok csak ennek a vizsgálatnak az eredményeire. 

Nem számolok be továbbá (csak) a számolási zavaros gyermekeknél alkalmazott 

papír-ceruza Számegyenes-feladatok eredményeiről, bár hasonló feladat a MiniMath 

feladatsorában is szerepel. Hortobágyi Nóra (2009) Számegyenesen való tájékozódás 

diszkalkuliás gyermekeknél című szakdolgozatában 124 fős tipikusan fejlődő 4-5. osztályos 

adatai alapján részletesen elemzi a feladatokat, az alkalmazott stratégiákat, a megoldáshoz 

szükséges numerikus és nem-numerikus (téri figyelem) képességek relatív fontosságát, majd a 

számolási zavarral küzdő gyermekek sajátosságait. 

 

III.3.4. A számítógépes program kidolgozása: a MiniMath 2.0 fejlesztése 

A programkönyv alapján a teszt számítógépes verziójának kidolgozása az ELTE Informatika 

Karán már 2005-ben elkezdődött. Az 5-7 évesek tesztjének prototípusát, a MiniMath 1.0-t 

Magyar Tímea és Sárközi Zita dolgozta ki, a grafikai munkákat Miksztai-Réthey Brigitta 

készítette. A prototípus azóta többször átalakult (pl. nyitóoldal, logolás, adatok összesítése, 

előfeltételek vizsgálata), fejlesztése mára már egy kézbe került (Magyar Tímea). A MiniMath 

2.0 program 2011-ben készült el, jelenleg ennek kipróbálása zajlik, amely során a vizsgált 

gyermekek tesztviselkedését és érzelmi válaszait is rögzítjük, elemezzük. A mért 

teszteredmények, és a megfigyelt reakciók alapján történik a program technikai és tartalmi 

fejlesztése. Ennek szempontjait és a programmal gyűjtött első empirikus adatokat a VI. 

fejezetben részletesen ismertetem. 
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2013 végére terveink szerint elkészül a MiniMath diagnosztikai tesztje, amelyben 

elsősorban azok az ún. központi feladatok kapnak helyet, melyek a számolási zavar korai 

előrejelzésére alkalmasnak tűnnek, és amely automatikusan képzi a diagnosztika 

szempontjából releváns teljesítmény-mutatókat. Ennek a verziónak a sztenderdizálása, illetve 

az idősebb korosztály tesztjének hasonló menetben történő kidolgozása tartozik hosszú távú 

céljaink közé. 
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IV. ALAPVETŐ SZÁMOLÁSI KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSÉNEK 

VIZSGÁLATA 3. ÉS 5. OSZTÁLYOS GYERMEKEKNÉL
53

 

IV.1. A KUTATÁS KÉRDÉSFELTEVÉSEI 

Kutatásunk első fázisában tipikusan fejlődő 3. és 5. osztályos gyermekek alapvető számolási 

képességeit hasonlítottuk össze a MiniMath kísérleti verziójának alkalmazásával. 

Vizsgálatunk elsődleges célja annak ellenőrzése volt, hogy a MiniMath feladataival, a 

reakcióidő szintjén megragadható-e a számokkal kapcsolatos alapvető ismeretek 

megszilárdulása, illetve az alapvető számolási képességek automatizálódása, amit a tipikus 

fejődés nemzetközi szakirodalma alapján ebben az időszakban várunk (lsd. I. fejezet 

konklúziója). A kutatás kérdésfeltevései elsősorban a két életkori csoport adatainak 

összehasonlításával válaszolhatók meg, de több teoretikus jellegű hipotézist is 

megfogalmaztunk a III.1. alfejezetben bemutatott szakirodalmak alapján. 

 

A reakcióidő életkorfüggő változásával kapcsolatos hipotéziseink: 

1. Nem mutatkozik eltérés a 3. és 5. osztályosok között a szubitizáció, az egyjegyű 

számok megnevezése, és párosságának megítélése terén, mert ezek a funkciók már a 

fiatalabb korosztályban is automatizálódtak. 

2. Az 5. osztályosok gyorsabbak a számlálás, a többjegyű számok kiolvasása, és a 

számtani műveletek (összeadási tábla, összeadás, kivonás, pótlás/bontás, többlépéses 

műveletek) elvégzése terén. 

 

Az egyes számolási feladatokban mutatkozó reakcióidő-mintázatokkal (a reakcióidő változása 

a számok nagyságának függvényében) kapcsolatban a következő elvárásaink ill. kérdéseink 

voltak: 

1. Az egyjegyű számok megnevezése és párosságának megítélése során nem várható 

nagyság-hatás (vagyis a reakcióidő nem nő a szám nagyságának függvényében), mert 

az egyjegyű arab számok verbális kódjának, illetve párosságának felidézése 

aszemantikus/automatikus, vagyis nem igényli a szám átfordítását mennyiségi kódjára 

                                                 
53

 Erről a kutatásról beszámoltunk cikkünkben: Jármi, Soltész & Szűcs (2012) Alapvető számolási képességek 

fejlődésének vizsgálata 3. és 5. osztályos gyermekeknél. Gyógypedagógiai Szemle.40, 305-329.o. Ez a fejezet a 

cikknek némileg kiegészített változata. 
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(lsd. Dehaene, Bossini & Giraux, 1993; Butterworth és mtsai. 2001, Verguts és mtsai., 

2005). 

2. A pontszámlálás feladatban tapasztalható reakcióidő-görbén 3-4 elemnél, a 

szubitizáció és a számlálás határán törés várható: míg a reakcióidő a szubitizációs 

tartományban szinte állandó, a számlálási tartományban az elemszám növekedésével 

lineárisan nő (lsd. Kaufman és mtsai., 1949; Jensen és mtsai., 1950; Reeve és mtsai., 

2012). 

3. A reakcióidő-mintázatok (részben) informálnak a számtani műveletvégzés során 

alkalmazott stratégiákról. Összeadás és kivonás során a számok nagyságának, a 

művelet nehézségének függvényében vizsgáltuk a felidézésen alapuló stratégiák 

használatát (lsd. Siegler, 1988a; Geary & Widaman, 1992; Fuson, 1992; Seyler és 

mtsai., 2003; Barrouillet és mtsai., 2008), verifikációs feladatban (összeadásoknál) a 

plauzibilitási stratégia (lsd. Lemaire & Fayol, 1995; Campbell & Fugelsang, 2001), 

illetve inverziós feladatoknál pedig az inverzió elvének alkalmazását (lsd. Stern, 1992; 

Bryant és mtsai., 1999). 

 

IV.2. A VIZSGÁLAT ALANYAI 

A vizsgálati mintát két budapesti általános iskola harmadikos és ötödikes diákjai alkotják. A 

vizsgálat megkezdése előtt szülői belegyezést kértünk, illetve rövid írásos tájékoztatást 

nyújtottunk a szülők és a tanárok számára a vizsgálat céljairól, módszereiről és eljárásáról. 

Az első vizsgálati ülésen, melynek elsősorban szűrő funkciója volt, 20-20 fő vett részt. 

A tipikus fejlődés tanulmányozása érdekében a mintába kerüléshez két kritériumnak kellett 

teljesülnie: a gyermeknek nincs ismert tanulási-, illetve viselkedészavara (tanári interjú 

alapján), és az általános kognitív képességeket mérő teszteken teljesítménye legalább a 

normál övezetbe tartozik. Ez alapján három főt kellett kiejteni, egy fő pedig nem vett részt a 

vizsgálat második ülésén. A mintába végül a harmadik osztályosok közül 17 fő (életkor: 9.3-

10.4 év; átlag: 9.77; szórás: 0.37), az ötödikesek közül 19 fő (életkor: 11.1-12.3 év; átlag: 

11.59; szórás: 0.4) került, a nemek eloszlása 18-18 fiú, illetve lány. 

 

IV.3. A VIZSGÁLAT MENETE 

Az adatgyűjtés 2005 tavaszán történt, tanítási időben, az iskolák által rendelkezésünkre 

bocsátott helyiségekben. A két üléses vizsgálatokat három kiképzett vizsgálatvezető 
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végezte,
54

 mindkét ülés kb. 40-50 percig tartott. Az első ülésben a gyermekek általános 

kognitív képességeit mértük, a második alkalommal került sor a számolási feladatokra. 

 

IV.4. MÉRŐESZKÖZÖK 

A szűréshez a Snijders-Oomen nonverbális intelligencia-teszt (SON-R 5,5-17) három próbáját 

(Mozaik, Emlékezés képekre, Képrendezés), a fókuszált figyelmet mérő Toulouse-Pieron 

Figyelem  Tesztet, valamint a munkamemória különböző komponenseinek kapacitását tükröző 

Számterjedelem tesztet alkalmaztuk. További nem-numerikus kontroll feladat volt még a 

Tárgymegnevezés próba, amelyben tíz mindennapi tárgy sematikus rajzát mutattuk be 

számítógépen, a gyermekeknek pedig minél gyorsabban meg kellett nevezniük a látott tárgyat. 

A rajzokat Snodgrass és Vanderwart (1980) 260 képi ingeréből választottuk ki úgy, hogy 

komplexitásuk az egyjegyű számokéhoz hasonló legyen, továbbá amelyek kutatásaik szerint 

egyértelműen felismerhetőek, megnevezhetőek. 

A számolási feladatok a MiniMath kísérleti verziójának feladatai (a feladatok 

bemutatási sorrendjét és az instrukciók pontos leírását lásd a 3. számú mellékletben): 

1. Számmegnevezés, számkiolvasás: egy- és többjegyű arab számok (10db) kimondott 

számszavakká történő transzkódolása. 

2. Pontszámlálás: szimultán bemutatott vizuális ingerek (1-10) számosságának 

meghatározása szubitizáció (1-3), és számlálás (4-10) segítségével. 

3. Összeadási-tábla: hallott egyjegyű számok összegének megnevezése (12db). 

4. Hibakeresés összeadásoknál: helyes/hibás összeadások (pl. 14+5=17) helyességéről 

döntéshozás (16db), válaszadás gombnyomással. 

5. Kivonás: egy- és többjegyű kivonások eredményének megnevezése (6db). 

6. Pótlás és bontás: pótlás (4+… =6) és bontás (5-…=2) feladatok eredményének 

megnevezése (6db). 

7. Inverziós algoritmusok: A+B-B típusú inverziós, illetve A+A-B típusú számolásos 

feladatok eredményének megnevezése (8db) az inverzió elvének alkalmazása, illetve 

számolás segítségével. 

8. Párossági ítélet: egyjegyű számok párosságáról döntéshozás (1-10), válaszadás 

gombnyomással. 

 

                                                 
54

 Köszönet Lányi Andrea, Molnár Linda és Mezőffy Bálint lelkiismeretes munkájáért, akik pszichológia szakos 

hallgatókként vettek részt az adatgyűjtésben.  
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IV.5. EREDMÉNYEK 

Az adatelemzés első lépése a papír-ceruza tesztek kiértékelése volt, melyek leíró statisztikáit a 

IV.1 táblázat mutatja be. Ezek szerint a vizsgált gyermekek kognitív képességei a normál 

övezetbe tartoznak, a két csoport között ebben a tekintetben nincs különbség. Az egyetlen 

szignifikáns eltérés a Figyelem Tesztben a letapogatott tételek száma terén mutatkozott 

(t=5,139;p<0,01). 

 

IV.1. táblázat: Kognitív képességek összehasonlítása 3-5. osztályos gyermekeknél 

 Csoport Átlag Szórás Stat. próba Szign. 

SON-IQ 
3. oszt. 108,8 13,95 F=0,043 

n.s. 
5. oszt. 111,8 15,31 t=0,594 

Pieron N** 
3. oszt. 64,29 11,21 F=0,346 

p<0,01 
5. oszt. 86,10 13,90 t=5,139 

Pieron T% 
3. oszt. 96,61 3,24 F=0,000 

n.s. 
5. oszt. 96,30 3,66 t=0,264 

Számismétlés előre 
3. oszt. 6,29 0,91 F=0,011 

n.s. 
5. oszt. 5,84 1,01 t=1,394 

Számismétlés visszafelé 
3. oszt. 4,17 1,07 F=1,923 

n.s. 
5. oszt. 4,52 1,34 t=0,854 

Tárgymegnevezés 

(msec) 

3. oszt. 694,39 131,07 F=2,405 
n.s. 

5. oszt. 671,44 119,44 t=1,384 

 

A számolási feladatokban elsőként a válaszok helyességét rögzítettük az Adminisztrációs lap 

(lsd. 4. számú melléklet) adatai alapján, amelyre a vizsgálatvezető a mérés során felvezette a 

hibás válaszokat. A reakcióidő-adatokat a számítógépen logfájlokban gyűjtöttük, amelyekből 

először a téves voice-key aktivációkat kellett kiszűrni. Ebben segítségünkre voltak az 

Adminisztrációs lapok, amelyeken a vizsgálatvezető feltüntette, ha a gyermek pl. köhögött, 

hümmögött, megismételte a feladatot, vagyis ha feltehetően valamilyen zaj reakcióidejét is 

rögzítettük. A kérdéses esetekben visszahallgattuk a hangfájlokat, amiből megtudtuk, melyik 

voice-key aktiváció az érvényes. Az adatok összesítése során végül a reakcióidőket 

hozzárendeltük az elvégzett próbákhoz (hiszen eredetileg mindenki más sorrendben végezte el 

a próbákat). A statisztikai elemzéseknél az IBM SPSS Statistics 20.0 verzióját alkalmaztuk. 

Az eredményeket feladatonként haladva mutatjuk be, a hipotéziseknél megfogalmazott 

kérdésekre koncentrálva. 
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IV.5.1. Hibaelemzés 

A számolási feladatokban a tipikusan fejlődő gyermekek várakozásunknak megfelelően 

összességében kevés hibát ejtettek. Az inverziós algoritmusok, különösen az A+A-B típusú 

számolásos feladatok jelentették a legnagyobb kihívást mindkét korosztály számára, ami a 

magasabb hibaszámban (14% ill. 17%) is megmutatkozott. A többi feladat összesen 90 

próbájában a 3. osztályosok 59 hibát ejtettek, az 5. osztályosok pedig 66 alkalommal 

válaszoltak rosszul, ami mindkét csoportnál 0.39%-os hibaarányt jelent. 

A két csoport hibaszámát feladatonként Mann-Whitney U-próbával hasonlítottuk 

össze. Ez alapján a három- illetve négyjegyű számok (147, 479, 1834 számok) kiolvasása volt 

jelentősen nehezebb a fiatalabb korosztálynak (U=112.5;p<0.05). Fontos megjegyezni, hogy a 

hibázó gyermekek azonnal kijavították válaszukat ebben a feladatban. Tendenciaszerű eltérést 

találtunk még a kivonás helyességében, de fordított irányban, vagyis a harmadikosok ejtettek 

kevesebb hibát (U=113.5;p<0.1), és az esetek felében nem is helyesbítettek a gyermekek. 

 

IV.5.2. Reakcióidő-elemzés 

A reakcióidő-adatok ismertetése során (az alacsony hibaszám ellenére) csak a helyes válaszok 

reakcióidejének elemzésére szorítkozunk. Az adatok eloszlásának normalitását Kolmogorov-

Smirnov teszttel ellenőriztük, amit a legtöbb esetben egy-egy szélsőséges adat elhagyásával 

biztosítani lehetett
55

. Abban a két részfeladatban, ahol a normalitás feltétele sérült (Kivonás – 

könnyű kis számkörben (Z=1.72;p<0.05), Inverziós algoritmusok – inverzió (Z=1.257;p<0.1)), 

a csoportok összehasonlítására a Mann-Whitney U-próbát, a többi esetben a Welch-féle d-

próbát alkalmaztuk. Az egyes feladatokban mért reakcióidő-mintázatot vegyes 

varianciaanalízisekkel vizsgáltuk, ahol az egyik független változónk az osztályfok volt, a 

másik pedig a feladat próbái/részfeladatai, így a mintázatokban mutatkozó esetleges 

csoportkülönbségeket is azonosítani tudtuk. 

A nem-numerikus kontrollfeladatban (Tárgymegnevezés) nem találtunk különbséget a 

két életkori csoport átlagos reakcióideje tekintetében (F=0.611;n.s.), a számolási feladatokban 

tehát a mért reakcióidő adatokkal dolgozhattunk.
56

 

                                                 
55

 A stem and leaf diagramok és a v.sz.-ek tesztmagatartásáról további információkkal szolgáló adminisztrációs 

lapok áttekintése alapján a pontszámlálásnál 7 adatot, a kivonásnál 3 esetet, a pótlás/bontás feladatban 4, a 

párossági ítéletnél pedig 1 adatot távolítottunk el. 
56

 A számolási feladatban mutatkozó reakcióidő-eltéréseket számolás-specifikusan értelmezhető. Második 

vizsgálatunkban erre a kérdésre még visszatérünk. 
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Számmegnevezés: Az egyjegyű számok megnevezése még a tárgyak megnevezésénél is 

gyorsabban megy a gyermekeknek (átlagosan 492ms az ötödikeseknek ill. 530ms a 

harmadikosoknak), függetlenül a számok nagyságától (F=0.994;n.s.). A varianciaanalízis 

ugyan tendenciaszerű eltérést jelez a két csoport reakcióidő-mintázatában (F=3.102;p<0.1), az 

összevont mutatók (a tíz próba átlaga) összehasonlítása során ez teljesen eltűnik (d=1.35;n.s.). 

 

IV.1. ábra: Reakcióidő-görbék 3-5. osztályos gyermekeknél – számmegnevezés és számok kiolvasása 

feladatban 

 
 

Számok kiolvasása: A többjegyű számok kiolvasása a 3. osztályosoknak lassabban megy 

(F=10.904;p<0.01), és a számok nehezedésével egyre nő a két csoport között a különbség 

(számjegyek száma×osztályfok F=4.884;p<0.05). A kétjegyű számok kiolvasási sebessége a 

kontrasztelemzések szerint mindkét csoportnak kisebb, mint az egyjegyűeké 

(F=9,753;p<0,01; számjegyek száma×osztályfok F=0,767;n.s), az ötödikesek előnye 

szignifikáns (t=2,512;p<0,05). A hibázások gyakoribbá válásával párhuzamosan a három- és a 

négyjegyű számok kiolvasása 3. osztályban jelentősen lassabb (d=2.93; p<0.01 és 

d=3.19;p<0.01). 

A Számmegnevezés ideje egyik csoportban sem korrelál (parciális korrelációt 

számítottunk, mert a Tárgymegnevezés idejét kontrolláltuk) a többjegyű számok 

kiolvasásának idejével (rpar=0,08-0,26;n.s). Utóbbiak a harmadikosoknál erősen együtt járnak 

(rpar=0,72-0,84;p<0,01), az ötödikeseknél azonban függetlenek egymástól (rpar=0,16-

0,31;n.s.). 
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Pontszámlálás: A gyermekek reakcióidő-mintázata
57

 alapvetően várakozásainknak 

megfelelően alakult. A szubitizációs tartományban (1-3 ponthalmazok) a gyermekek átlagos 

reakcióideje nem éri el az egy másodpercet (795ms ill. 824ms), míg ezen kívül (4-10 

ponthalmazok) jelentősen lassabb a válaszadás (2362ms ill. 2849ms; t=19,338;p<0.01). 

 

IV.2. ábra: Reakcióidő-görbék 3-5. osztályos gyermekeknél – pontszámlálás feladatban 

 

Pontonként vizsgálva a reakcióidő-növekedést, a következő eredményeket kapjuk: 

 1-2 pont között nincs emelkedés (F=1.79;n.s.), de 2-3 között már szignifikáns a kb. 

160ms eltérés (F=18.32;p<0.01). 

 3-4 pont között az emelkedés jelentős (F=35.71;p<0.01), de mértéke eltér a két 

osztályfokon (elemszám×osztályfok F=7.218;p<0.01): míg az ötödikeseknél ez 

140ms, a harmadikosoknál 360ms. 

 4-5, 5-6, 6-7 pontok között az emelkedés lineáris, minden hozzáadott elem 500ms 

reakcióidő-növekedést eredményez (F=73.53, 50.15, 23.01;p<0.01). 

 7-8, 8-9, 9-10 pontok között csak a 8-9 között van eltérés (F=15.95;p<0.01, és F=0.01, 

0.27;n.s.). 

Bár a gyermekek ritkán hibáznak (összesen 30 esetben, ami 4% hibaaránynak felel meg), 

ennek eloszlása nem egyenletes: 1-4 elemnél egyetlen hiba sem fordul elő, a legtöbb téves 

válasz pedig 7-10 elemnél figyelhető meg. 

 

                                                 
57

 Az elemzés első lépéseként a két sorozat eredményét összevontuk, így minden ponthalmaz-méretnél (1-10) 

egy átlagos reakcióidő került további feldolgozásra. Ha helytelen válasz, vagy mérési hiba miatt az egyik adat 

hiányzott, az összevont mutató valójában csak egy válasz eredménye.  
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A pontszámlálás feladatban az 5. osztályosok gyorsabbak, mint a 3. osztályosok 

(F=7,330;p<0.01), ami elsősorban a 4-6, illetve tendenciaszerűen a 7-8 ponthalmazok 

gyorsabb számlálásából fakad. A szubitizációs tartományban nincs különbség a csoportok 

válaszidejében (d=0,631; n.s.). 

 

Összeadási tábla: Mindkét korosztálynak hasonlóan nehezedik a feladat (összeadás 

típusa×osztályfok F=2.323;n.s.): a duplázós összeadások a legegyszerűbbek (505ms ill. 

811ms), ezután következnek a tízes átlépést nem igénylő könnyű példák (808ms ill. 1260ms), 

a tízes átlépést igénylő nehéz feladatokban pedig mindenki jelentősen lassabban válaszol 

(1466ms vs. 2335ms). A 3. osztályosok minden összeadás-típusnál jelentősen lassabbak 

(F=8.285;p<0.01), nekik több mint másfélszer annyi időre van szükségük a válaszadáshoz, 

mint az 5. osztályosoknak. 

 

IV.3. ábra: Reakcióidő-görbék 3-5. osztályos gyermekeknél – összeadási tábla feladatban 

 

 

Hibakeresés összeadásoknál: bár mindkét csoportnál igen szoros korrelációt mutat a helyes 

és a hibás összeadások azonosításához szükséges reakcióidő (r=0.85-0.93; p<0.01), a 

válaszadás gyorsasága jelentősen eltér a két feladatban. 

A helyes összeadások felismerése jelentősen könnyebb mind a 3. osztályosoknak 

(2911ms ill. 3180ms; t=2.46;p<0.05), mind az 5. osztályosoknak (2140ms ill. 2528ms; 

t=3.925;p<0.01). A helyes összeadásoknál a megoldási idő a hozzáadandó nagyságával 

együtt nő mindkét csoportnál (F=12,843;p<0.01). 3. osztályban a feladat megoldása általában 

lassabb (F=4,967;p<0.05), a +1 próba jelent csak kivételt (d=1.433;n.s.). 
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A hibás összeadások azonosítása során a hozzáadandó nagysága ugyan 

összefüggésben áll a reakcióidővel (F=4.99;p<0.01), de ez a kapcsolat nem lineáris, a +3 és a 

+4 próbák könnyebbségéből fakad (F=9.97 és F=14.35;p<0.01). 

 

IV.4. ábra: Reakcióidő-görbék 3-5. osztályos gyermekeknél – hibakeresés összeadásoknál feladatban 

 

A megadott eredmény távolsága a helyes választól nem befolyásolja a hiba felismeréséhez 

szükséges időt (F=1.571;n.s.). A gyermekek ugyanolyan gyorsan válaszoltak a +/-2 

próbákban, mint amikor végeredmény kisebb volt a kiindulási számnál (F=2.33;n.s.), és 

gyorsabban, mint nagy távolság (+/-6) esetén (F=4.51;p<0.05), illetve mint amikor a +/-1 

feltételnél a párossági szabály megszegése segítette a válaszadást (F=3.69;p<0.1). 

A 3. és az 5. osztályosok reakcióidő-mintázatában nincs eltérés (távolság×osztályfok 

F=0.204;n.s.), az ötödikesek 700ms körüli előnye a +/-1 próba kivételével jelentősnek 

mondható, vagyis a két csoport között van különbség (F=8.55;p<0.01). 

 

Kivonás: Az 5. osztályosok előnye az egyjegyű számokkal végzett könnyű kivonásokra 

korlátozódik, de ez is csak tendenciaszerű eredmény (1306ms ill. 1888ms; U=107;p<0.1). 

Nagyobb számkörben jelentősen lassabban számolnak a gyermekek mindkét korosztályban 

(2173ms ill. 2658ms), ennek eltérése nem szignifikáns (d=1,479;n.s.). A tízes átlépés a nehéz 

kivonások megoldása során tovább nehezíti a feladatot és 3780ms körüli reakcióidőt 

eredményez a gyermekeknél (3766ms ill. 3786ms; d=0,370;n.s.). Érdemes itt újra 

megjegyezni, hogy az ötödikesek ebben több hibát vétettek, mint a harmadikosok. 
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IV.5. ábra: Reakcióidő-görbék 3-5. osztályos gyermekeknél – kivonás  feladatban 

 

Pótlás és bontás: Első lépésben összevontuk a tízes átlépést nem igénylő könnyű feladatokat a 

pótlás/bontás tízre példákkal, mert ezek megoldási ideje teljesen azonos volt. A tízes átlépés 

azonban jelentősen megnehezíti a feladatot, lelassítja a válaszadást (F=90,689;p<0.01), 

különösen a 3. osztályosok számára (művelet típusa×osztályfok F= 7,194;p<0.01). 

A könnyű próbákban megegyezik a két csoport teljesítménye (1447ms. ill. 1653ms; 

d=1.454; n.s.), míg a nehéz pótlás/bontás terén szignifikáns eltérés mutatkozik az ötödikesek 

javára (2384ms ill. 3294ms; d=2.561; p<0.05). 

 

Inverziós algoritmusok: A gyermekek többsége (70-80%) felismerte, és alkalmazta az 

inverzió elvét a feladat megoldása során
58

, ebben nincs különbség a két korosztály között 

(Khi²=0.473;n.s.). 

Összehasonlítottuk az inverzió elvét felismerő (26 fő) és nem felismerő gyermekek 

(9fő) hibaszámát mindkét feladattípusban, és ugyan ebben nem mutatkozott szignifikáns 

eltérés (az inverziós feladatokban 0.11 ill. 0.67; U=75.5;n.s., a számolásos feladatokban 0.81 

ill. 1.33; U=81.5;n.s.), de csak az inverzió elvét nem felismerők között fordult elő A+A-B=A 

típusú hiba. 

A reakcióidő-elemzések egyértelműen azt mutatják, hogy az inverzió elvét felismerő 

gyermekek a szabályt alkalmazzák az inverziós példákban, ami jelentősen lerövidíti 

válaszadási idejüket (2837ms ill. 5943ms; Z=3.888;p<0.01), főleg nagyobb számkörben 

(3375ms ill. 7500ms; Z=3.458;p<0.01). A másik csoportnál nincs különbség az inverziós és a 
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számolásos feladatok reakcióidejében egyik számkörben sem (4102ms ill. 5260ms; 

Z=1.481;n.s.), vagyis mindig számolással oldották meg a feladatot. 

 

Mindezzel egybecseng, hogy az inverziós példákban azonos a két évfolyam reakcióideje 

(2995ms ill. 3266ms; U=154;n.s.), míg a számolásos feladatokban tendenciaszerűen 

gyorsabbak az 5. osztályosok (5350ms ill. 6528ms; d=1,938;p<0.1). Fontos kiemelni, hogy 

csak a nagyobb számkörben könnyebb a műveletvégzés az ötödikeseknek (6704ms ill. 

8246ms; d=2,353;p<0.05), az egyjegyű számoknál nincs eltérés a csoportok között (4190ms 

ill. 4540ms; d=0,711;n.s.). 

 

IV.6. ábra: Reakcióidő-görbék 3-5. osztályos gyermekeknél – inverziós algoritmusok feladatban 

 

Párossági ítélet: Az egyjegyű számok párosságának megítélése könnyű feladatnak számít a 

reakcióidő adatok alapján, átlagosan még 1 másodpercre sincs szüksége a gyermekeknek a 

döntés meghozatalához, kevés hibát ejtenek (próbák 2,8%-a hibás), és a számok nagyságának 

nincs kimutatható hatása a reakcióidőre (F=1.045;n.s.). 

Az ötödikesek teljesítménye jobb, gyorsabban adnak választ ebben a feladatban 

(813ms ill. 973ms; F=4.407;p<0.05). 

 

Az egyes feladatokban mért átlagos reakcióidők összehasonlítása alapján elmondhatjuk, hogy 

a vizsgálatba beválogatott elemi matematikai feladatok reakcióidő-mutatója alkalmas a 3. és 

az 5. osztályosok matematikai készségeiben feltételezett különbségek azonosítására 

(F=7.12;p<0.01; feladat×osztályfok F=0.84;n.s.). 

Érdemes feladattípusonként is elvégezni az elemzést (IV.2 táblázat), hiszen az egyes 

részfeladatokban eltérő stratégiát alkalmaznak a gyermekek, így ezek nehézsége nagyon 

különböző lehet. Az évfolyamok közötti különbség természetesen itt is megmutatkozik 
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(F=7.78;p<0.01), és bár a két csoport reakcióidő-mintázata alapvetően azonosnak mondható 

(feladattípus×osztályfok F=1.49;n.s.), néhány részfeladat nehézségi szintjében van eltérés. 

 

IV.2. táblázat: Az egyes részfeladatok nehézsége a reakcióidő adatok alapján, és az egyes részfeladatokban 

(feltételezhetően) alkalmazott megoldási stratégiák – 3-5. osztályos gyermekeknél 

RI
59

 (ms) Számolási feladat Feltételezett stratégia 

500  Egyjegyű számok megnevezése felidézés, aszemantikus út  

650 Duplázós összeadás  felidézés 

750 Többjegyű számok kiolvasása helyérték, szemantikus út 

800  Pontszámlálás 1-3 elem szubitizáció 

900 Párossági információ felidézés 

1000 Könnyű összeadás  felidézés 

1550 Könnyű pótlás/bontás  felidézés átfordítással (?) 

1600 Kis számkörben könnyű kivonás felidézés átfordítással (?) 

1900 Nehéz összeadás  felidézés (?) 

 

2400 Nagy számkörben könnyű kivonás  számolás 

2550 Pontszámlálás 4-10 elem egyesével (?) számlálás 

2550 Hibakeresés összeadásoknál (helyes) számolás-összevetés 

2800 Hibakeresés összeadásoknál (hibás) számolás-összevetés 

2850 Nehéz pótlás/bontás számolás (kiegészítés) 

 

3150 Inverziós algoritmus inverzió alkalmazása 

3800 Nehéz kivonás számolás 

4400 Kis számkörben többlépéses művelet számolás 

 

7500 Nagy számkörben többlépéses művelet számolás, helyérték 

A szürke kiemelés jelzi, mely feladatokban mutatkozik eltérés a két csoport között. 

 

IV.6. MEGVITATÁS 

Ebben az alfejezetben kísérletet teszünk a reakcióidő adatokban kimutatott életkorfüggő 

változások értelmezésére, ami kiegészítő információk híján (pl. a viselkedés megfigyelése, 

utólagos beszámoló a megoldás módjáról) néhol spekulatív, de koherens keretbe foglalja 

szerteágazó eredményeinket. 

 

IV.6.1. Számmegnevezés, számkiolvasás 

Az egyjegyű számok megnevezési ideje a vizsgált gyermekeknél kb. 520 ezredmásodperc. Ez 

a gyorsaság megközelíti a felnőttek 455 ezredmásodperces eredményét (Chochon és mtsai., 
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1999), amit a kutatók az fMRI adatok alapján a számok aszemantikus úton történő 

megnevezésével magyaráztak. Ugyanakkor hipotézisünknek megfelelően már 

harmadikosoknál sem mutatható ki nagyság-hatás, vagyis a megnevezési idő független a 

számok nagyságától
60

, és nincs eltérés a két életkori csoport reakcióidejében sem. Mindezek 

alapján azt mondhatjuk, hogy az egyjegyű számok megnevezése harmadik osztályra teljesen 

automatizálódott, aszemantikus úton történik. 

A többjegyű számok kiolvasásának ideje mindkét csoportnál jelentősen meghaladja az 

egyjegyű számok megnevezését, de a feladat fokozatosan nehezedik. A kétjegyű számok 

kiolvasása már részben aszemantikus úton történhet, főleg az ötödikeseknél. A három- és 

négyjegyű számok esetében a harmadikosok jobban lelassulnak és többet hibáznak, mint az 

ötödikesek. A tízes számrendszer megértése, a számok nyelvtanának elsajátítása még zajlik a 

vizsgált időszakban, csak százas számkörben beszélhetünk a számkiolvasás részleges 

automatizálódásáról. 

 

IV.6.2. Pontszámlálás 

A pontszámlálás reakcióideje a szubitizációs (1-3) és a számlálási tartományban (4-10) 

blokkonként összehasonlítva jelentősen eltér, továbbá a reakcióidő görbe meredekségében és 

a hibák eloszlásában is mutatkozik diszkontinuitás, ami szubitizációra utal. Felmerül azonban 

a szubitizációs tartomány határának kérdése: a gyermekek hibátlan teljesítményének határa 

négynél van, és az ötödikeseknél a reakcióidő-görbe is négyig laposabb. Utóbbi életkori 

különbség könnyen magyarázható Gallistel és Gelman (1992) elképzelésének megfelelően: 

egyéni eltérések vannak abban, mikor történik váltás a preverbális számolásról a verbális 

számlálás stratégiájára. Lehetséges, hogy a fiatalabbak bizonytalanabbak, ezért hajlamosak 

már kisebb elemszámnál váltani. 

A számlálási tartományban egy-egy elem hozzáadása mindkét osztályfokon kb. 500 

ezredmásodperccel növeli a reakcióidőt, ami megegyezik Landerl és mtsai. (2004) 8-9 

évesekkel végzett vizsgálatának eredményével. A lineáris emelkedés megszűnik azonban hét 

elem után, ami valószínűleg a nyolc és a tíz elemszámú ponthalmaz elrendezéséből fakadhat: 

a gyermekek (részben) kettesével számlálhattak, ami gyorsítja a válaszadást. 
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 Ellenőriztük azt is, hogy van-e olyan szám, amelynek megnevezési ideje kiugrik a többi közül (pl. a szám 

fokozott fonológiai nehézsége miatt, vagy mert a voice-key eltérően érzékeny a számnevek kezdőhangjaira), de 

nem találtunk ilyen eltérést. 
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A szubitizációs tartományban nincs életkori eltérés, 4-8 pont között azonban van
61

, 

ami megfelel azon hipotézisünknek, mely szerint a számlálás hatékonysága kisiskoláskorban 

is jelentősen javul. A legnagyobb elemszámoknál a gyermekek többet hibáznak, a hibátlanul 

számlálók között viszont már nincs kimutatható életkori különbség. 

 

IV.6.3. Számtani műveletek: összeadás 

Egyjegyű számok összegének megnevezése könnyű feladat mindkét vizsgált életkorban. A 

duplázós összeadások a legkönnyebbek, jelentősen gyorsabban (egy másodpercen belül) 

születnek meg a válaszok, mint ami a problémanagyság alapján várható lenne (McCloskey, 

1992). A tízes átlépést nem igénylő összeadások megoldási ideje is egy másodperc körüli, ami 

egyértelműen a válaszok direkt felidézését jelzi. 

A tízes átlépést igénylő példák megoldása az előzőeknél sokkal lassabb. Ezt 

magyarázhatjuk problémanagyság-hatással, vagyis az összeadási tábla tényeinek nagyság 

mentén történő szerveződésével, a nagyobb számokkal kapcsolatos adatok hosszabb 

emlékezeti keresési idejével, a kevésbé gyakorolt példák rosszabb hozzáférhetőségével. A 

másik lehetőség, hogy fentiek miatt a gyermekek egy része bizonytalan az előhívott válasz 

helyességét illetően, ezért inkább kiszámolja az eredményt, vagyis a lassabb algoritmusos 

stratégiára vált (Siegler, 1988a). 

A két osztályfokon mért reakcióidők között jelentős eltérés van, a felidézés 

hatékonysága tehát javul a vizsgált időszakban. A két csoport reakcióidejének mintázata az 

egyes részfeladatokban teljesen azonos, amiből arra következtethetünk, hogy mindhárom 

feladattípusnál azonos stratégiát, vagyis felidézést alkalmaznak (a tízes átlépésnél is). 

A verifikációs feladat jelentősen nehezebb, több időt vesz igénybe, mint az egyjegyű 

számok összeadása. A helyes eredmény felismerése gyorsabb, mint a helytelenek elutasítása, 

ami megfelel a korábbi kutatások tapasztalatainak (Ashcraft & Stazyk, 1981; Campbell & 

Fugelsang, 2001). A válaszadáshoz a gyermekek valószínűleg a számolás-összevetés 

stratégiát alkalmazzák, erre utal, hogy a reakcióidő a hozzáadandó szám nagyságával 

arányosan nő. Az ötödikesek jobb teljesítményének magyarázata, hogy feltehetően 

gyorsabban számolnak (kivéve a +1 példát). 

A helytelen összeadások terén kapott reakcióidő-mintázat első pillantásra nehezen 

értelmezhető. A számolás-összevetés stratégia alkalmazása ellen szól, hogy a reakcióidő nem 

nő a hozzáadandó szám nagyságával. A plauzibilitási stratégia használata sem nyert azonban 
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megerősítést, hiszen közelítő becslés esetén a helyes eredménytől való nagyobb távolságnál 

gyorsabban kellett volna válaszolni, mint közeli rossz válasz esetén. Az összeadás párossági 

szabályát megszegő rossz választ sem azonosítják gyorsabban a gyermekek. 

Ez a zavaros kép fakadhat a két stratégia ’vegyes’ alkalmazásából, de ezzel nehezen 

összeegyeztethető, hogy a két életkori csoport reakcióidő-mintázata teljesen azonos. 

Megvizsgálva azonban a +3 és a +4 példákat – melyekben jelentősen gyorsabban válaszolnak 

a gyermekek –, azt látjuk, hogy ezek között szerepel egy-egy duplázós jellegű feladat (13+3, 

14+4), amiben számolás helyett felidézés alapú stratégia használata segíthette a gyors 

megoldást. 

Összességében úgy tűnik, hogy a harmadikos és az ötödikes gyermekek egyaránt a 

számolás/felidézés-összevetés stratégiát alkalmazzák mindkét részfeladatban, aminek 

hatékonysága jobb a magasabb osztályfokon. Párhuzamos becslésre, illetve a párossági 

információ figyelembe vételére nem utalnak az adatok. Ennek egyik lehetséges magyarázata, 

hogy nem elég nehéz a húszas számkörön belüli összeadás a gyermekeknek. 

 

IV.6.4. Számtani műveletek: kivonás, pótlás, bontás 

Az egyjegyű számokkal végzett fenti műveletek megoldása során úgy tűnik, hogy a 

gyermekek az algoritmusos stratégia helyett inkább az összeadási-tábla tényeire 

támaszkodnak. Első lépésként le kell fordítani a bemutatott példát az összeadási-tábla 

adatainak megfelelő formátumra, ezután kerül felidézésre az eredmény. A gyermekek 

reakcióideje ezért lehet nagyobb, mint az egyszerű összeadásoknál. Az ötödikesek előnye itt 

már nem mutatkozik meg, vagyis az összeadástól eltérően ezekben a feladatokban a két 

életkori csoport teljesítménye azonos. 

Nagyobb számkörben – akkor is, ha nem szükséges tízes átlépés a megoldáshoz – a 

kivonás mindkét csoportnak jelentős nehézséget okoz: a fejben történő kivonás 

algoritmusának alkalmazása lassú, az ötödikeseknél különösen bizonytalan, talán mert ők 

inkább az írásbeli kivonás eljárásában gyakorlottak.
62

 

A két csoport teljesítménye a kis számkörben végzett, tízes átlépést igénylő 

pótlás/bontás terén tér el jelentősen, az ötödikesek közel egy másodperccel gyorsabban 

számolnak. Valószínűleg ez abból fakad, hogy a példákat kiegészítéssel oldják meg (nem 

kivonással), és ennek kivitelezésében hatékonyabbak. 
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Az összeadás és a kivonás műveletének fogalmi megértését tükrözi az inverzió 

elvének alkalmazása az A+B-B típusú feladatokban, ami – mindkét vizsgált korosztályban – a 

gyermekek 70-80 százalékára jellemző. Rákérdezésre ők részben vagy egészben explicitté 

tudták tenni az alkalmazott szabályt (pl. „ott nem kell számolni, ahol a plusz és a mínusz kiüti 

egymást”), de a magyarázatokból nem mindig derül ki, hogy az alacsonyabb színvonalú 

identitás alapú inverzió (ha hozzáadunk, majd elveszünk belőle ugyanaz marad), vagy az 

absztraktabb kvantitatív inverzió (ha hozzáadunk, majd elveszünk belőle ugyanannyi marad) 

elvének a felismerése áll a teljesítmény mögött (Bryant és mtsai., 1999). 

Sem az inverziót alkalmazók arányában, sem az inverziós példák megoldási 

sebességében nincs különbség a két életkor között, vagyis az inverzió szabályát ugyanolyan 

hatékonyan alkalmazzák. 

A kétlépéses műveletvégzés a legnehezebb, leghosszabb időt igénybe vevő feladat már 

egyjegyű számokkal is (az átlagos reakcióidő a 4 másodpercet is meghaladta). 

Hipotézisünkkel ellentétben sem a reakcióidő, sem a hibázás terén nem találtunk életkori 

eltérést a kisebb számkörben. Kétjegyű számokkal viszont a harmadikosok jelentősen 

lassabban végzik a műveleteket, ebben a számkörben kevésbé járatosan mozognak. A 

többjegyű számok összeadása és kivonása (főleg több lépésben) a számok automatikus 

kiolvasását és a helyérték biztos ismeretét is feltételezi a műveletek végrehajtása mellett, ami 

a harmadikosoknál – a számok kiolvasása feladat tanulsága alapján – még nem alakult ki. 

 

IV.6.5. Párossági ítélet 

Az egyjegyű számok párosságának megítélése már a harmadikosoknál is gyors (egy 

másodpercet sem vesz igénybe), pontos, és a reakcióidő nem nő a számok nagyságával. 

Mindebből arra következethetünk, hogy a vizsgált gyermekek direkt felidézéssel dolgoztak, a 

párosság megítélése harmadik osztályra már automatizálódott. Ennek ellenére van különbség 

a harmadikosok és az ötödikesek reakcióideje között, vagyis az összeadási tábla tényeihez 

hasonlóan a párossági információ előhívása is hatékonyabbá válik a fejlődés ezen 

időszakában. Ezt elsősorban a gyakorlással, és ezen keresztül az asszociációs kapcsolatok 

erősebbé válásával, az aritmetikai tények jobb hozzáférhetőségével – mind a verbális, mind az 

arab számok rendszerében – magyarázhatjuk. 
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IV. 7. ÖSSZEGEZÉS 

Keresztmetszeti vizsgálatunk eredményei szerint MiniMath feladatok alkalmasak lehetnek a 

számolási képességek differenciált mérésére kisiskolás korban. A teljesítmény legfontosabb 

mutatója ezekben a bázisképességeket mérő feladatokban a reakcióidő, melyet 

ezredmásodperces pontossággal szükséges rögzíteni. A vizsgált életkorban fejlődés figyelhető 

meg 1) a számlálás hatékonyságában, 2) a tízes számrendszer megértésében, ami lehetővé 

teszi a százas számkörön túl a többjegyű számok kiolvasásának automatizálódását, illetve a 

többjegyű számokkal való műveletvégzést, 3) az aritmetikai tények (összeadási tábla, 

párosság) felidézésének hatékonyságában, és 4) a húszas számkörön belül az összeadás, 

illetve a pótlás/bontás (kiegészítéssel) műveletének kivitelezésében. 

Nem mutatkozott életkorfüggő változás a legalapvetőbb bázisképességek terén: a 

szubitizáció, és az egyjegyű számok megnevezése (illetve kisebb mértékben a kétjegyű 

számok kiolvasása) harmadik osztályra már teljesen automatizálódott. Másrészt két olyan 

feladatot azonosítottunk, melyek még az ötödikeseket is komoly kihívás elé állítják: a fejben 

történő kivonás, illetve az inverzió elvének alkalmazása. Mindkettő jelentős szemantikai 

elaborációt igényel. 
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V.  ALAPVETŐ SZÁMOLÁSI KÉPESSÉGEK VIZSGÁLATA 

DISZKALKULIÁS GYERMEKEKNÉL 

V.1. A KUTATÁS KÉRDÉSFELTEVÉSEI 

Az előző fejezetben ismertetett keresztmetszeti vizsgálatunkban tipikusan fejlődő 3-5. 

osztályos gyermekek számolási képességeit tanulmányoztuk a MiniMath kísérleti verziója 

segítségével. A kutatás második szakaszában 4-6. osztályos diszkalkuliás gyermekek 

teljesítményét elemeztük ezzel a feladatsorral. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy 

megmutatkozik-e ill. milyen formában a diszkalkuliás gyermekek számolási deficitje a 

numerikus bázisképességeket mérő feladatokban a hibázások száma és/vagy a reakcióidő 

terén. 

 

V.2. A VIZSGÁLAT ALANYAI 

A diszkalkuliás (DC) minta kiválasztásának módja a II. fejezetben ismertetett definíciós és 

diagnosztikai nehézségek miatt korántsem egyértelmű. Szakmai döntésünk során leginkább 

azt tartottuk szem előtt, hogy egy szűrési céllal fejlesztett teszt feladatsorát próbáljuk ki. A 

MiniMath ugyanis csak akkor tekinthető a jelenlegi diagnosztikai eljárás potenciális 

alternatívájának, ha a klinikai diagnózissal rendelkező gyermekek ezen is megbízhatóan eltérő 

profilt mutatnak. Természetesen egy teszt diagnosztikus értékének meghatározása során 

további tényezőket is figyelembe kell venni, így pl. ellenőrizni kell azt is, hogy nem túl 

érzékeny-e a teszt, vagyis nem produkál-e túl sok hamis pozitív esetet. A teszt jellege miatt 

azonban inkább a kihagyás veszélye nagyobb, még akkor is, ha szándékaink szerint csak a 

tiszta diszkalkuliásokat azonosítja, vagyis szűkebben mér, mint a jelenlegi gyakorlat. Első 

lépésként azt kell tehát ellenőrizni, hogy nem túl egyszerűek-e a feladatok még a komoly 

számolási zavarral küzdők számára is. 

A nemzetközi gyakorlattól eltérően ezért a DC csoportot nem olyan gyermekek 

alkották, akik egy matematikai teszten/feladatban a leggyengébben teljesítettek, hanem 

klinikai mintával dolgoztunk. Ennek heterogenitását, amely a hazai diagnosztikai gyakorlat 

megbízhatatlanságának és szubjektivitásának eredménye, két módszerrel próbáltuk 

kiküszöbölni. Egyrészt minden alanyunkat Dékány Judit saját vizsgálóeljárása alapján 

minősítette diszkalkuliásnak (az akkori ELTE GYFK Gyakorló Gyógypedagógiai Szolgáltató 

Intézmény Gyakorló Logopédiai Intézetében), másrészt alkalmaztuk a fejlesztésnek való 
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ellenállás kritériumát. A mintába került diszkalkuliások eszerint az eredeti diagnózist 

megerősítő szakvéleménnyel is rendelkeztek, amelyet egy éves (sikertelen) fejlesztés után 

állított ki a vizsgáló bizottság. 

A hamis pozitív esetek kivédése egyben azt is eredményezte, hogy DC mintánk elég 

súlyos nehézségekkel küzdő gyermekekből tevődik össze, akiknek (a MAWGYI-R Számolási 

Gondolkodás szubtesztje alapján) számolási kora átlagosan 4,5 évvel (2,5 év – 6 év) marad el 

biológiai életkorától, vagyis a 4-6. osztályos gyermekek számolási teljesítménye közelítőleg a 

7-8 évesekének felel meg. 

A mérés érvényességének érdekében a zavar súlyossága mellett két további tényező 

mentén szűkítettük a DC mintát: 

1. Osztályfok: arra törekedtünk, hogy életkorilag is viszonylag homogén mintánk legyen, 

ezért csak közel azonos osztályfokon tanuló gyermekeket válogattunk be. A hazai 

diagnosztikai gyakorlat és a számolási képességek tipikus fejlődésének kutatási adatai 

alapján egyaránt a 4-6. osztály tűnik kitüntetett időszaknak. A legtöbb tanulási 

zavarral küzdő gyermek ekkor kerül kivizsgálásra és kap diagnózist. Ekkor már a 

matematikai alapok elsajátításának hiányát nem lehet puszta fejlődési lassúságnak 

tulajdonítani, másrészt ez a hiány felső tagozatba lépve már komoly nehézségeket 

okoz a komplexebb, a természetes számkörön túlmutató műveletek megértésében, a 

matematika és más természettudományok tantárgyi követelményeinek teljesítésében 

(pl. fizikai, kémiai egyenletek, szöveges feladatok megoldása). A tipikusan fejlődő 

gyermekek számolási bázisképességei ekkorra megközelítik a felnőttek szintjét, ennek 

elmaradása ezért diagnosztikus értékű. 

 Volt néhány olyan idősebb diszkalkuliás tanuló, akinek számolási kora nem 

tért el a 4-6. osztályos DC csoportétól, ezért elvégeztük velük a méréseket. Mivel 

azonban a számokkal kapcsolatos tapasztalatuk, gyakorlottságuk jelentősen 

meghaladja egy ötödikes diákét, nem vonhatók egyszerűen össze a fiatalabb DC 

csoporttal
63

. 

2. Komorbid zavar: arra törekedtünk, hogy viszonylag tiszta DC mintával dolgozzunk. 

Elsősorban az ADHD okozta számolási zavar torzító hatását igyekeztünk kivédeni, 

ezért ilyen kettős diagnózissal rendelkező gyermekek nem kerülhettek a mintába. 

                                                 
63

 A rendelkezésünkre álló három főből nem tudtunk külön alcsoportot képezni alacsony elemszámuk, és eltérő 

életkoruk miatt, ezért végül adataik kihagyása mellett döntöttünk.    
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Társuló tanulási zavar (diszlexia, diszgráfia) három főnél állt fenn
64

, míg egy-egy fő 

szorongásos, illetve beilleszkedési- és magatartási zavarral is küzdött. Bár a DC 

csoport jelentős részének volt a számolási zavaron kívül más tünete is, minden esetben 

a diszkalkulia tekinthető a vezető/legsúlyosabb problémának. 

 

Vizsgálatunkban a DC csoportot így 11 fő alkotta, 5 fiú és 6 lány. Életkoruk átlagosan 12 év 2 

hónap (szórás: 1;2 év), 4-6. osztályos tanulók. 

Az életkor, nem, és IQ mentén illesztett kontroll (KO) csoport tagjait keresztmetszeti 

vizsgálatunk 5. osztályos résztvevői közül válogattuk. A 10 fős csoport 5-5 lányból és fiúból 

áll, életkoruk átlagosan 11év 6hó (szórás: 3,7hó). 

A két csoport életkorilag homogénnek tekinthető (F=7,23;p<0,05;d=1,51;n.s.) annak 

ellenére, hogy a DC csoportban hárman osztályismétlés miatt túlkorosak. Intelligenciájuk 

(SON-IQ) átlagosan 98,9 (szórás: 8,24), ami statisztikailag nem tér el (F=1,43;n.s.;t=1,51;n.s.) 

a DC csoport 92,27 átlagától (szórás: 9,72). 

 

V.1. táblázat: A diszkalkuliás (DC) és a kontroll (KO) csoport jellemzői 

 Diszkalkuliás (DC) minta Kontroll (KO) minta 

Elemszám 11 10 

Nemi eloszlás 5 fiú, 6 lány 5 fiú, 5 lány 

Életkor 12;2 év (1;2év)  11;6 év (0;4év) 

Osztályfok 4. osztály: 2 fő  

5. osztály: 10 fő 5. osztály: 6 fő 

6. osztály: 3 fő  

Intelligencia MAWGYI-R alapján, korrigált IQ  

92,27 (9,72) 

SON teszt alapján, nonverbális IQ 

98,9 (8,24) 

 

A DC minta intelligenciáját a rendelkezésünkre álló szakértői vélemények alapján 

kalkuláltuk, amelyben feltüntették a MAWGYI-R egyes szubtesztjeinek eredményét is. 

Kutatásunkban korrigált IQ-val számoltunk, vagyis az összpontszámból kihagytuk a 

Számolási Gondolkodás szubteszt eredményét, és ezt a többi verbális szubteszt átlagával 

helyettesítettük. Így két torzító tényezővel kell számolnunk: a két csoport intelligenciáját nem 

                                                 
64

 Egyiküknél a szakértői vélemény szerint beszédészlelés- megértés elmaradása, a szövegértés gyengesége is 

fennállt, ezért logopédiai osztályban folytatta tanulmányait, de vizsgálatunkban a nyelvi feladatokban jól 

teljesített, ezért bent maradt a mintában. 
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azonos mérőeszközzel mértük, és a DC csoportban több esetben 2-3 évvel korábban elvégzett 

vizsgálat adataival számoltunk. Elsősorban gyakorlati okokból (a kiválasztott DC esetek 

könnyebb bevonása, szervezés megkönnyítése) tekintettünk el a DC csoport intelligenciájának 

SON-teszttel történő mérésétől, így sikerült egy ülésben elvégezni a vizsgálatot. Alanyaink 

intelligenciájának pontos mérése a kutatás kérdésfeltevése szempontjából nem nagyon 

lényeges, elsősorban mint illesztési szempont volt fontos. 

 

V.3. A VIZSGÁLAT MENETE 

A DC csoport alanyainak kiválasztását Dékány Judit végezte. A Logopédiai Intézetben 2006 

őszén kontrollvizsgálaton résztvevők közül tájékoztatta az ismertetett kritériumoknak 

megfelelő gyermekek szüleit a kutatásról. Az érdeklődő szülőket telefonon kerestük meg 

2007 februárjában, részletesen tájékoztattuk őket a kutatás céljáról, menetéről, és 

beleegyezésük megerősítése esetén egyeztettük a vizsgálat időpontját. A beleegyezési arány 

50% alatti volt, elsősorban szervezési nehézségek, az utazás során felmerülő költségek, 

családi problémák, időhiány, túlterheltség miatt nem sikerült minden kiválasztott alany 

bevonása. 

A vizsgálatra az ELTE-PPK Pszichológiai Intézetének épületében, egy zajmentes 

szobában (a szülő jelenlétében) került sor 2007 márciusában, a délutáni órákban. Az ülések 

60-70 percet vettek igénybe, fáradás esetén 10-15 perc szünetet tartottunk közben. A mérések 

lebonyolításában Pálfay Andrea pszichológia szakos hallgató volt segítségemre, aki 

szakdolgozatának keretében (részben) fel is dolgozta a felvett adatokat. 

 

V.5. MÉRŐESZKÖZÖK 

A DC gyermekek vizsgálata során szinte ugyanazokat a mérőeszközöket alkalmaztuk, mint az 

első elővizsgálatban. Az ülés első részében vettük fel a rövid papír-ceruza teszteket (Trail-

Making-A, Toulouse-Pieron Figyelem Teszt, Számterjedelem teszt), majd a MiniMath kísérleti 

verziójának feladatsora, a számítógépes Számolási feladatok (7db) illetve a Tárgymegnevezés 

következtek. Végül a MAWGYI-R Számolási Gondolkodás szubtesztje segítségével mértük a 

gyermekek számolási korát. 

Előző vizsgálatunktól annyiban tértünk el tehát, hogy 

 nem alkalmaztuk a SON-tesztet az intelligencia mérésére, 
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 mértük a DC gyermekek számolási korát (MAWGYI-R Számolási Gondolkodás 

szubteszt), 

 a számolási feladatok között nem szerepelt a Hibakeresés összeadásoknál, 

 alkalmaztuk a Trail-Making-A tesztet (Arbuthnott & Frank, 2000), amely 1-25  közötti 

számok vizuális letapogatását igénylő gyorsasági teszt, fő mutatója a megoldás ideje, 

 egy mennyiségi összehasonlítást igénylő kísérletben is mértük a DC gyermekek 

teljesítményét,
65

 

 egy papír-ceruza Számegyenes feladatsorral is kiegészítettük a számolási feladatsort. 

Ennek feladatai: egy-egy szám elhelyezése/leolvasása beosztás nélküli 

számegyenesről, illetve beosztással rendelkező skáláról, tíz szám elhelyezése egy 

beosztás nélküli számegyenesen 0-1000 tartományban (részletesen a vizsgálat ezen 

részéről lsd. Hortobágyi, 2009). 

 

V.5. EREDMÉNYEK 

Az adatfeldolgozás módja, a statisztikai elemzés előző vizsgálatunkat követi (lsd. IV.5. 

alfejezet). Az V.2 táblázat az általános kognitív képességeket mérő feladatok eredményét 

mutatja be. 

 

V.2. táblázat: Kognitív képességek összehasonlítása a DC és KO csoportban 

 Csoport Átlag Szórás Stat. 

próba 

Szign. 

Trail-making (sec) KO 36,1 12,16 F=10,39**  

n.s. DC 41,36 5,12 t=1,28 

Pieron N KO 87,5 16,71 U=40 n.s. 

DC 92,09 30,13 

Pieron T% KO 95,6 2,86 U=34 n.s. 

DC 93,27 5,65 

Számismétlés előre* KO 6,1 0,99 U=18 p<0,05 

DC 5,09 0,70 

Számismétlés visszafelé* KO 4,5 1,30 U=15 p<0,05 

DC 3,09 0,70 

Tárgymegnevezés 

(msec)** 

KO 690,0 99,17 F=2,15  

p<0,01 DC 939,66 228,83 t=2,85 

 

                                                 
65

 A kísérletet néhány ülés után kivettük a protokollból, ennek okára az V.6.7. alfejezetben térek ki részletesen. 
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A DC csoport fókuszált figyelme sem kapacitásában (Pieron N), sem minőségében (Pieron 

T%) nem marad el a kontrolltól (U=40 ill. U=34; n.s.). A jó figyelmi teljesítmény jelzi, hogy 

valóban nem került a mintába figyelemzavarral (is) küzdő gyermek. 

A téri-vizuális letapogatást, keresést igénylő feladatban (Trail-Making-A) sem voltak 

jelentősen lassabbak a DC gyermekek (t=1,28; n.s.) annak ellenére, hogy a megoldás a 

számok sorrendjének ismeretét igényli. A DC gyermekeknek nem okozott nehézséget a 

számsor felidézése, hiba nélkül, gyorsan dolgoztak. 

A munkamemória numerikus tesztjének (Számterjedelem) mindkét részében 

gyengébben teljesített a DC csoport (U=18 ill. U=15; p<0,05), vagyis 1-1 elemmel kevesebb 

számot sikerült helyesen visszaismételniük, mint a kontrollnak. 

 

A Számolási feladatok adatainak elemzése során néhány módosításra szükség volt: 

1. A számolási zavaros gyermekeknél több hibára számítottunk, ezért részletesebb 

hibaelemzést is végeztünk (amit feladatonként mutatunk be), a reakcióidő 

elemzésekben azonban továbbra is csak a helyes válaszok reakcióideje szerepel. 

2. Az adatok eloszlásának normalitását itt is Kolmogorov-Smirnov teszttel ellenőriztük, 

de az alacsony elemszám miatt, illetve az atipikus fejlődés ezen jellemzőjének 

megragadása érdekében soha nem hagytunk el szélsőséges adatot. Ahol a normalitás 

feltétele sérült, ott a csoportok összehasonlítására Mann-Whitney U-próbát, a többi 

esetben kétmintás t-próbát, vagy Welch-féle d-próbát alkalmaztuk a 

szóráshomogenitás feltételének teljesülésének függvényében. Az egyes feladatokban 

mért reakcióidő-mintázatot itt is vegyes varianciaanalízisekkel vizsgáltuk, ahol az 

egyik független változónk a csoporttagság volt (DC vagy KO), a másik pedig a feladat 

próbái/részfeladatai, így a mintázatokban mutatkozó esetleges csoportkülönbségeket is 

azonosítani tudtuk. 

3. A nem-numerikus megnevezési feladatban (Tárgymegnevezés) jelentősen eltér a két 

csoport reakcióideje (t=2,85; p<0,01). Nem tudjuk, hogy az ingerfeldolgozás/kódolás, 

a szemantikus emlékezetben történő keresés/felidézés, vagy a válasz artikulációs 

kódjának kidolgozása/aktiválása lassabb-e a DC csoportban, de ezek közül egy vagy 

több folyamat lassúsága a számolási feladatokban megmutatkozhat. Azokra a 

feladatokra nagyobb eséllyel, súllyal van torzító hatással ez az általános feldolgozási 

lassúság, amelyek megoldása hasonló lépéseket igényel, és viszonylag gyorsak. A 

Számmegnevezés, Számkiolvasás, Összeadási-tábla, Párossági ítélet feladatokban 

tehát két mutatóval dolgoztunk: egyrészt a mért reakcióidővel, másrészt a 
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tárgymegnevezés idejéhez viszonyított reakcióidővel (az ún. aránymutatóval), ami a 

számfeldolgozás hatékonyságát jelzi. Mindkét adattal elvégeztük az elemzéseket, 

kitérve arra, hogy a feladat szerkezete alapján melyik eredményt tekinthetjük 

mérvadóbbnak. 

 

Számmegnevezés, számok kiolvasása: Mind az egyjegyű (F=9,04;p<0,05), illetve kétjegyű 

számok (F=24,3;p<0,01) megnevezésének, mind a három- és négyjegyű számok 

(F=7,08;p<0,01 ill. F=88,4;p<0,01) kiolvasásának gyorsaságában eltérés mutatkozik a két 

csoport között, a DC tanulók minden esetben lassabban válaszolnak. Nagysághatás nem 

mutatkozik, vagyis a megnevezendő szám nagysága nem áll kapcsolatban a reakcióidővel 

(egyjegyű számoknál F=1,81;n.s., kétjegyűeknél F=1,44;n.s.). A DC csoport számára 

jelentősebben nehezedik a feladat a számjegyek növekedésével (számjegyek száma×csoport 

F=41,68; p<0,01), ami a négyjegyű számok kiolvasásának fokozott nehézségéből fakad (ez az 

egy kontraszt szignifikáns: F=41,42;p<0,01). A gyengébb teljesítmény csak a reakcióidőkben 

tükröződik, a DC gyermekek szinte hibátlanul teljesítették a feladatot (Két tévedés fordult elő 

és két alkalommal javította magát egy gyermek). 

 

V.1. ábra: Reakcióidő-görbék és aránymutató a DC és KO csoportban – számmegnevezés és számok 

kiolvasása feladatba 

 

 

Ebben a feladatban mindenképpen jelentősebb az aránymutatóval készült elemzés, hiszen a 

Tárgymegnevezés feladat a Számmegnevezés direkt kontrollja. Az aránymutató 

alkalmazásával eltűnik a különbség az egy- és kétjegyű számok megnevezésének idejében 

(t=0,31 ill. t=0,19; n.s.), valamint a háromjegyű számok kiolvasási idejében (t=0,36; n.s), és 



 118 

csak a négyjegyű számok esetében mutatkozik különbség a két csoport között (t=6,02; 

p<0,01). A DC gyermekek reakcióidő terén tapasztalt lassúsága tehát nem számspecifikus az 

egy-háromjegyű számok megnevezése esetén, csak a négyjegyű számoknál találunk 

számfeldolgozási deficitet. 

 

Pontszámlálás: Mindkét csoportban csak elvétve fordult elő téves válasz (próbák 3,8 ill. 4,2 

százalékában a DC ill. KO csoportban), ezért csak a reakcióidők elemzésére szorítkozunk.  

A két csoport reakcióidő-mintázata azonos, az elemszám függvényében nő a 

reakcióidő (F=68,49;p<0,01; próba×csoport F=1,73;n.s.). A DC gyermekek lassabban 

válaszolnak (F=5,21;p<0,05), ami a páronkénti összehasonlítások alapján a 2-6 tartományra 

korlátozódik. Nincs jele a szubitizációs tartomány és a számlálási tartomány határán 

diszkontinuitásnak, már 2 elemtől kezdve lineáris emelkedés tapasztalható (y = 295,72x + 

512,87; R²=0,94
66

) a DC csoportban. A 3-6 tartományban fektetett regressziós egyenes 

meredeksége (y = 340,42x + 1177,8; R²=0,98) megegyezik a KO csoportéval (y = 338,25x + 

465,94; R²=0,94), vagyis a DC gyermekek lassabb válaszideje nem a növekmény eltéréséből 

fakad. 

 

V.2. ábra: Reakcióidő-görbék és aránymutató a DC és KO csoportban – a pontszámlálás feladatban 

 

 

Annak érdekében, hogy lássuk, mennyiben magyarázható a 2-6 tartományban tapasztalható 

eltérés általánosabb feldolgozási lassúsággal, elvégeztük az elemzéseket aránymutató 

alkalmazásával is. A statisztikai próba alátámasztja, amit a grafikonról is leolvashatunk: a két 

csoport közötti különbség így teljesen eltűnik (F=2,56;n.s.; elemszám×csoport F=3,65;n.s.). 
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 A regressziós egyenes képletét (y=ax+b), valamint az illeszkedés jóságának mutatóját (R²) közöljük.  
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Összeadási tábla: Az összeadások elvégzésének helyességében nagy egyéni eltérések 

figyelhetők meg a DC csoporton belül. 2 fő csak azokra a példákra válaszolt jól, amelyek 

ötnél kisebb számok összeadását igényelték (2+2, 4+2, 3+4), ezt is lassan, néhol javítással 

tették. 6 fő adott végig helyes választ, 2 fő egy-egy nehéz példánál tévedett, míg 1 főnek 

kiegyensúlyozatlan volt a teljesítménye, a próbák egyharmadában hibázott. 

 

V.3. ábra: Reakcióidő-görbék és aránymutató a DC és KO csoportban – az összeadási tábla feladatban 

 

 

Az egyjegyű számok összeadásának reakcióidejében jelentős eltérés mutatkozik 

(F=15,89;p<0,01). A DC csoport a duplázós példákra a kontrollhoz hasonló gyorsasággal 

válaszol (U=19;n.s.), de mind a könnyű (U=5;p<0,01), mind a nehéz összeadások 

(U=4;p>0,01) nagyobb nehézséget okoznak nekik, mint a KO csoport tagjainak (feladat 

típusa×csoport F=8,42;p<0,01). A DC gyermekeknél már a könnyű példák megoldása is 

másfél másodpercig tart, a tízes átlépéséhez pedig 3 másodperc szükséges. 

Az aránymutató alkalmazása indokolt ebben a feladatban a szemantikai emlékezet 

részvétele és a verbális válaszadás miatt, de az így kapott eredmények fentiekkel 

megegyezők. (F=5,25; p<0,05; feladat típusa×csoport F=5,44;p<0,05; duplázós t=0,69;n.s.; 

könnyű d=2,44;p<0,05; nehéz t=2,38; p<0,05). 

 

Kivonás, pótlás, bontás: A DC csoportban csak 2 fő oldotta meg hibátlanul a kivonásokat 

(egyikük javítással), az összeadásban gyengén teljesítő két gyermek itt is csak az egyjegyű 

számok kivonásával boldogult, de a többieknél is jelentős hibázási arányt találunk (20%). 
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Legtöbben a 78-50 példát nem tudták megoldani, ami jelzi az analógiák felismerésének 

hiányát. A KO csoport teljesítménye nagyon hasonló, ők a próbák 15 százalékában jutottak 

helytelen megoldásra, elsősorban a nagyobb számokkal történő műveletvégzés során. 

A pótlás-bontás feladatban az összeadáshoz hasonló teljesítmény-mintázatot láthatunk 

a DC gyermekeknél a helyes válaszok számát tekintve: 6 fő megoldása hibátlan, a két 

gyengén számoló gyermek itt is csak a legkönnyebb példákkal boldogult, 2 főnek pedig a 

tízes átlépése okozott gondot, így a hibázások tekintetében nincs különbség a DC és a KO 

csoport között. 

 

V.4. ábra: Reakcióidő-görbék a DC és KO csoportban – a kivonás és pótlás/bontás feladatokban 

 

 

A DC gyermekek mindegyik feladatban jelentősen lassabbak (F=52,38;p<0,01; pótlás 

d=3,27;p<0,01; bontás d=7,91;p<0,01; könnyű kivonás d=9,74;p<0,01; nehéz kivonás 

t=2,55;p<0,05), és eltérés figyelhető meg a két csoport reakcióidő-mintázatában (feladat 

típusa×csoport F=6,33; p<0,01). A DC csoportnak a pótlások elvégzése megy a 

leggyorsabban, míg a KO csoport tagjainak a bontások és a könnyű kivonások jelentik a 

legkisebb nehézséget. Felfigyelhetünk arra, hogy a DC gyermekeknek a kivonások során a 

tízes átlépése nem növeli a megoldási időt. 

 

Inverziós algoritmusok: Az inverzió elvét a DC csoportnak csak egy tagja fogalmazta meg, 

míg a KO csoportnak 80 százaléka. Érdemes megjegyezni, hogy egy DC gyermek 

szabályként azt említette, hogy „mindig kétszer kell a számoknak szerepelni”. Ez alapján az 

inverziós példákban legtöbbször gyorsan jó választ ad, az inverzió elvének megértése nélkül. 
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A KO csoport kevesebbet hibázik az inverziós feladatoknál (4%), mint a számolásos 

példáknál (12%). A DC csoport hibaszáma 30% az inverziós példákban (két fő hibátlan 

teljesítményével: az inverzió szabályát felismerő és egy jól számoló gyermek), és majdnem 

eléri az 50%-ot a kontroll példákban (ahol csak 1 fő teljesít hibátlanul). Egyjegyű számokkal 

kapcsolatos példáknál a hibázási arány 27%, kétjegyűek esetében 47% a DC gyermekeknél. 

 

V.5. ábra: Reakcióidő-görbék a DC és KO csoportban – az inverziós algoritmusok feladatban 

 
 

A két csoport közötti különbség a reakcióidők terén is megfigyelhető (F=12,23;p<0,01): a DC 

gyermekek jelentősen lassabbak az inverziós példákban (inverzió kis számkörben 

d=2,89;p<0,05; inverzió nagy számkörben d=9,32;p<0,05), ahol a KO csoport tagjainak 

többsége nem is számol. A két csoport által alkalmazott stratégia eltérését az is alátámasztaná, 

ha a KO csoportban kisebb lenne az eltérés a kis ill. nagy számkörre vonatkozó példák 

megoldási idejében, mint a DC csoportban, de ez statisztikailag azonos (inverziós 

példák×csoport F=2,01;n.s). 

Az egyjegyű számokkal való műveletvégzés terén a reakcióidő adatok jelzik a DC 

csoport gyengébb teljesítményét (számolás kis számkörben d=2,67;p<0,05). A kétjegyű 

számokkal végzett műveletek során a helyes válaszok gyorsasága viszont nem tér el 

jelentősen (számolás nagy számkörben d=2,01;n.s.; számolásos példák×csoport F=0,04;n.s), 

csak ezek aránya (U=12;p<0,01). 

 

Párossági ítélet: A párosság megítélése két DC gyermeknek okozott jelentős nehézséget: a 10 

próbából 4 hibát ejtettek, vagyis teljesítményük nem tér el jelentősen a véletlenszerű 
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válaszadás esetén várhatótól. A reakcióidő-elemzésekből ezt a két gyermeket kihagytuk. A 

többiek (a KO mintához hasonlóan) a próbák három százalékában hibáznak. 

A párosság megítélése a DC csoport többi tagjának sem olyan könnyű, mint a 

kontrollnak (t=5,34;p<0,01), nekik átlagosan 1381ms (szórás: 240,2) kell a válaszadáshoz, 

míg a KO csoport átlaga egy másodpercen belül van (818,8ms; szórás: 165,6). Nincs 

különbség a két csoport reakcióidő-mintázatában
67

 (F=16,99; p<0,01; próba×csoport 

F=0,84;n.s.), egyik csoportnál sem mutatkozik nagysághatás, vagy párossági hatás (F=0,61; 

n.s.). 

 

V.6. ábra: Reakcióidő-görbék a DC és KO csoportban – a párossági ítélet feladatban 

 

Az aránymutató alkalmazásával eltűnik a két csoport közötti különbség (t=1,79;n.s), vagyis a 

reakcióidőkben mutatkozó eltérés nem szám-specifikus folyamatnak köszönhető. Az 

aránymutató alkalmazását ugyan megkérdőjelezheti, hogy ebben a feladatban választásos, 

gombnyomásos választ kell adni, de a kódolás módja és az emlékezeti keresés szükségessége 

a kontrollfeladathoz mégis hasonlóvá teszi. 

 

V.6. EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA 

V.6.1. Diszkalkuliás mintánk sajátosságai 

 

Kutatásunkban súlyos számolási zavarral, a matematikai gondolkodás terén átlagosan 4,5 éves 

lemaradással küzdő 4-6. osztályos gyermekek alapvető számolási képességeit hasonlítottuk 

                                                 
67

 Az ábrán látható két kiugró érték (a 3 ill. 6 megítélésénél) egy-egy DC gyermek lassúságából fakadt. Az 

alacsony elemszám és az atipikus minta miatt az extrém értékeket itt sem hagytuk ki.   
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össze életkor, nem és intelligencia mentén illesztett tipikusan fejlődő gyermekek 

eredményeivel. A hamis pozitív esetek kivédése érdekében nagyon szigorú kritériumok 

mentén klinikai mintából, vagyis diszkalkulia diagnózissal rendelkező gyermekek közül 

válogattuk ki vizsgálati alanyainkat, akik nem rendelkeznek komorbid ADHD diagnózissal. 

Így a DC mintát 11 fő alkotta, ami korlátozza az eredmények alapján megfogalmazott 

következtetések általánosíthatóságát. 

A számolási zavar empirikus szakirodalmában nem ritka az ilyen kis elemszámú 

kutatás. Szigorú DC kritériumot alkalmazva és/vagy a társuló ADHD eseteket kizárva sokan 

hasonlóan kicsi mintán végeztek reakcióidő-méréses vizsgálatot az elmúlt években. 

 

V.3. táblázat: Reakcióidő-méréses DC kutatások a közelmúltból 

Szerzők Év Elemszám DC kritérium Nemz. Életkor 

Osztályfok 

Mérőhelyzet 

Landerl, 

Bevan, 

Butterworth 

2004 10 tiszta DC 

11 DC+DL 
<3 szórás  

 

angol 8-9 év Bázisképességek széles köre 

Rousselle, 

Noël 

2008 18 tiszta DC alsó 15 perc. belga 3. osztály Hibakeresés összeadásnál 

Van 

Loosbroek,  

Dirkx és mtsai. 

2009 14 klinikai  

diagnózis,  

ADHD 

kizárva 

belga 8-10 év Számok írása diktálásra  

Soltész, Szűcs 2009 7 lsd. jelen 

kutatás 

magyar 16-18 év Mennyiségi összehasonlítás 

Landerl, Kölle 2009 51 <1,5 szórás osztrák 2-4. 

osztály 

Mennyiségi összehasonlítás 

Costa, Silva, 

és mtsai.  

2011 14 (MLD) <1 szórás brazil 8-11 év Mennyiségi összehasonlítás, 

számtani műveletek, 

neuropszichológiai tesztek 

Mazzocco, 

Feigenson, 

Halberda
68

 

2011 
 

 

10 DC 
 

9 gyenge telj. 

alsó 10 perc. 
 

11-25 perc.  

USA 14-15 év 

(longitud.) 

Bázisképességek DE 

időkorlátos mérőhelyzetben 

 

Ezen vizsgálatok közül elsősorban Landerl és mtsai. (2004) gyakran idézett adataira fogok 

utalni az értelmezés során, a többi kutatásban ugyanis a mért képességek köre csak kis 

részben fed át jelen vizsgálattal. Ebből a kutatásból tudjuk azt is, hogy a tiszta DC és a 

diszlexiával társuló DC gyermekek (utóbbira kettős deficit néven fogok utalni) profilja 

ugyanolyan volt a bázisképességeket mérő feladatokban, ezért sem a mintavételnél, sem az 

elemzések során nem tértünk ki arra, hogy társul-e olvasási zavar. 

Többször hivatkozok Márkus Attila (2007) átfogó diszkalkulia kutatására, amelyben öt 

év alatt 56 DC diák vett részt. Ez a minta azonban életkorát (7-23 évesek), klinikai 

                                                 
68

 A kutatócsoport longitudinális kutatásában (Mazzocco & Myers, 2003) részt vevő gyermekek 9. osztályban 

mért adatait és az előző évek tanulmányainak eredményét is összefoglalja a cikk.  
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diagnózisát (társuló ADHD, diszlexia, diszfázia), és számolási képességét tekintve nagyon 

heterogén, és utóbbiak vizsgálata során a szerző elsősorban hibaelemzést végzett. A kutatás 

fókuszában álló neuropszichológiai vizsgálatok eredménye a mi munkánk kiindulópontjaként 

is szolgált, de érvényességét gyengíti, hogy a kontroll csoport összetétele változó volt, és 

semmilyen téren nem lett illesztve a DC csoporthoz. 

 

V.6.2. Általános kognitív képességek 

DC mintánk intelligenciája átlagos (korrigált IQ=92,2), egy-egy főnél mértek 80-as PQ-t ill. 

VQkorr-t, a legalacsonyabb teljes IQkorr pontszám 84 volt. Nem tudni, hogy ez az eredmény 

mennyire jellemzi a teljes magyar DC populációt, összehasonlító adatok ugyanis nem állnak 

rendelkezésünkre. Fontos azonban itt megjegyezni, hogy Shalev, Manor és Gross-Tsur (2005) 

longitudinális diszkalkulia-kutatásukban azt találták, hogy többek között az intelligencia is 

meghatározza a számolási zavar fennmaradását. Hat év után az eredetileg kiszűrt diákok 40 

százaléka minősült továbbra is diszkalkuliásnak. Ők az első mérésnél súlyosabb számolási 

deficitet mutattak, gyakrabban küzdöttek társuló figyelemzavarral és helyesírási problémával, 

továbbá alacsonyabb volt a korrigált intelligenciájuk (94 vs. 101,1). Elképzelhető tehát, hogy 

a fejlesztésnek való ellenállás kritériumának bevezetésével nem, vagy nem csak a komolyabb 

számolási deficittel küzdő, hanem a gyengébb értelmi képességű, ezért például kompenzáló 

stratégiák elsajátítására kevésbé képes gyermekek kerültek mintánkba. 

A fókuszált figyelmi teljesítménye a csoportnak jó, vagyis mintánk ADHD 

szempontjából valóban tiszta DC csoport. Valószínűleg a gyengébb figyelem, amit Márkus 

(2007) kutatásában tapasztalt, abból fakadt, hogy mintájának közel egyharmadánál ADHD is 

jelen volt. Soltész és Szűcs (2009) kiszűrt mintájának eredménye viszont a figyelem 

minőségének mutatóját tekintve a mienkhez hasonló (Pieron T%=96). Sajnos a kapacitás 

mutatót nem közlik, pedig kiugró meglassúbbodást mutat náluk a Trail-Making-A teszt 

megoldási ideje (88,1 másodperc), ami sem Márkusnál (2007, pontos adatok nem elérhetők), 

sem jelen vizsgálatban (41 másodperc) nem mutatkozott. 

Gyengébb teljesítményt találtunk viszont a munkamemória működését mérő 

Számterjedelem tesztben. A DC területáltalános megközelítése sokféle tünetet magyaráz 

munkamemória-deficittel, ami rengeteg kutatást inspirál(t), mind tipikusan fejlődő (pl. Siegel 

& Ryan, 1989, Lemaire, Abdi & Fayol, 1996), mind számolási zavarral küzdő gyermekeknél 

(pl. McLean & Hitch, 1999; Bull, Johnston & Roy, 1999; D’Amico & Guarnera, 2005, 

Gathercole, Alloway, Willis & Adams, 2006; Schuchardt, Maehler & Hasselhorn, 2008). A 
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téma kiterjedt szakirodalmának bemutatására itt nem vállalkozhatunk, de eredményeinket 

ezen kutatásokból kirajzolódó kép kontextusába helyezzük. A munkamemória komponensei 

közül leginkább a végrehajtó funkció szerepe bizonyított olyan feladatokban, melyek a hosszú 

távú memóriával való interakciót (információ előhívása és manipulációja, vagy egyidejűleg új 

információ feldolgozása), szempontváltást, illetve az irreleváns információk legátlását 

igénylik
69

. A fonológiai hurok korlátozott kapacitása elsősorban azokra a gyermekekre 

jellemző, akiknél diszlexia is jelen van a számolási zavar mellett. Az ellentmondó 

eredményeknek módszertani okai is vannak: meghatározó a DC minta összetétele komorbid 

tanulási zavar és intelligencia tekintetében, továbbá az, hogy milyen változók mentén illesztett 

a kontroll csoport. Hangsúlyozzuk, hogy a két részpróba a munkamemória különböző 

komponenseinek kapacitását méri (pl. Miyake, Friedman és mtsai., 2000, id. Racsmány, 

Lukács, Németh & Pléh, 2005), ezért a két mutató nem összevonható, a próbák eredménye 

külön értelmezendő. 

A Számismétlés előre a verbális munkamemória, vagyis a fonológiai hurok 

mérőhelyzete. Ebben a próbában a DC gyermekek átlagosan öt elemet tudtak helyesen 

megismételni, ami a (magyar) 8-10 évesek teljesítményének felel meg (Racsmány és mtsai., 

2005). Az alacsony elemszám miatt lehetséges, hogy a három olvasási zavarral is rendelkező 

DC alany rontja le a csoport eredményét. Ez megfelelne Landerl és mtsai. (2004) adatainak, 

akik ebben a feladatban a kettős deficittel rendelkező gyermekek (tendenciaszerű) hátrányát 

mutatták ki a tiszta DC csoporthoz képest, akik egyáltalán nem különböztek a kontrolltól. 

A Számismétlés visszafelé a fenntartott információ manipulációját is igényli, ezért a 

központi végrehajtót terheli. A vizsgált DC gyermekek ebben a részpróbában is gyengébben 

teljesítettek, ami egybecseng a számolási képességek kialakulásában és használatában a 

központi végrehajtó szerepét hangsúlyozó szakirodalmi eredményekkel (pl. Kucian, Von 

Aster, Loenneker, Dietrich & Martin, 2008; Soltész és mtsai., 2007). Ezzel szemben Landerl 

és mtsai. (2004) ugyanazt a mintázatot találták mindkét részpróbában, vagyis csak a tiszta 

diszlexiás ill. kettős deficittel rendelkező gyermekeknek volt kisebb a végrehajtó kapacitása. 

A korábbi magyar kutatások alapján sem igazán tisztul a kép. Márkus (2007) 

eredményei csak végrehajtó diszfunkcióra utalnak
70

, annak ellenére, hogy DC mintájának fele 

diszlexiás is. Soltész és Szűcs (2009) pedig egyik részpróbában sem talált eltérést idősebb, 
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 A téri-vizuális vázlattömb szerepét, ezen belül is inkább a téri képességekét több tanulmány bizonyítja, de ezt 

jelen kutatásban nem mértük.  
70

 További végrehajtó funkciókat (szempontváltást, tervezést) igénylő feladatokban is: Trail-Making-B tesztben, 

és a Rey-Osterrieth komplex ábra tesztben, de emlékezzünk arra, hogy a komorbid ADHD-val küzdő gyermekek 

aránya mintájában jelentős.   
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tiszta DC csoportjukban. A kontroll csoport egyik kutatásban sem volt illesztett az 

intelligencia mentén, Márkus (2007) esetében pedig életkor mentén sem. Ennek pedig jelentős 

szerepe van, hiszen a munkamemória serdülőkorig fejlődik. Racsmány és mtsai. (2005) 12 

éves korig a fonológiai hurok folyamatos kapacitás növekedését mutatta ki mind a 

Számterjedelem tesztben, mind az Álszóismétlés tesztben, ezután viszont növekedés nem 

várható tipikus fejlődés esetén. Lehetséges tehát, hogy a Soltész és Szűcs (2009) mintájában 

szereplő 17 évesek addigra behozták lemaradásukat, vagyis korábban a gyengébb teljesítmény 

a munkamemória fejlődésének megkésettségéből fakad. 

Több kutatás (Siegel & Ryan, 1989; McLean & Hitch, 1999) felhívja a figyelmet arra, 

hogy mivel a Számterjedelem teszt numerikus információ fenntartását és manipulációját 

igényli, számolási zavarosoknál a csökkent teljesítményt a számfeldolgozás deficitje is 

okozhatja. Ez derült ki saját korábbi vizsgálatomban (Jármi, 2002), ahol Álszóismétlés teszttel 

és Corsi-kocka teszttel is mértem 10 év körüli DC gyermekek munkamemória kapacitását. 

Előbbi verbális feladat, a fonológiai hurok mérőhelyzete (részletesen a magyar tesztről 

Racsmány és mtsai., 2005), utóbbinak azonos sorrendű próbája téri információ (a megérintett 

kocka téri pozíciója) fenntartását igényli, ezért a téri-vizuális vázlat téri terjedelmét méri, míg 

a téri pozíciók fordított sorrendű felidézése a visszafelé számismétlés nem-numerikus 

kontrollja lehet (részletesen a tesztről Racsmány, Albu, Lukács & Pléh, 2007). Míg a 

tipikusan fejlődő gyermekeknél a mért terjedelmet nem befolyásolta az inger jellege, a DC 

csoportban 1-1,5 elemmel kisebb kapacitást találtam számok esetén, így csak ennél a 

feltételnél mutatkozott a csoportok között eltérés. 

Costa és mtsai. (2011) életkor, intelligencia mentén illesztett kontrollhoz hasonlította 

8-11 éves MLD gyermekek teljesítményét (az IQ kovariáns is), és tendenciaszerű eltérést 

talált a Számterjedelem teszt mindkét próbájában, míg a Corsi-kocka tesztben megegyezett a 

két csoport teljesítménye. 

Lehetséges tehát, hogy a súlyos számolási zavarral rendelkező DC mintánk gyengébb 

teljesítménye a Számterjedelem tesztben területspecifikus sérülésből, például a számszavak 

verbális feldolgozásának lassúságából fakad. Mivel jelen kutatásban nem történt párhuzamos 

mérés nem-numerikus ingerekkel, ez csak feltételezés marad. Bármi álljon is a háttérben, 

mindenképpen indokolt a teszt elvégzése a számolási zavar előrejelzése, illetve diagnosztikája 

során, mint ahogy ez jelenleg meg is valósul a magyar gyakorlatban. Az eredmények 

értelmezését nagyban elősegíti, ha más verbális terjedelmet, valamint végrehajtó funkciót 

mérő feladatban is teszteljük a gyermekek képességeit. 
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V.6.3. Általános megnevezési gyorsaság 

Kutatásainkban a számfeldolgozó rendszer működéséről egyszerű számolási feladatokban 

mért reakcióidő adatokon keresztül szeretnénk képet kapni. Ám még ezen feladatok 

megoldása is igényli számos más, nem matematika-specifikus kognitív alrendszer részvételét 

(pl. a vizuális, vagy auditoros ingert feldolgozó szenzoros-, a válasz kivitelezését végző 

motoros-, az alrendszereket összehangoló végrehajtó rendszer), a teljes reakcióidő ezért több 

komponens feldolgozási idejéből áll össze. Annak kiderítésére, hogy a reakcióidő esetleges 

megnyúlása a számfeldolgozó rendszer lassúsága miatt történik-e, olyan kontroll feladatban is 

mérjük az alanyok reakcióidejét, amelynek megoldása a lehető legtöbb részt vevő nem-

numerikus feldolgozó alrendszert érinti. Ehhez az általános feldolgozási gyorsasághoz 

viszonyítjuk a számolási feladatok megoldási idejét. 

Ezt a megközelítést alkalmazza Butterworth (2003) is: a DC-Screener méri egy inger 

megjelenése után egy gomb megnyomásának reakcióidejét, majd a hatékonysági mutató 

számítása során ezt kivonja a numerikus feladat reakcióidejéből (részletesen a tesztről a III. 

fejezetben). 

Mi ezzel szemben a Tárgymegnevezés feladatot alkalmaztuk kontrollként, ugyanis a 

legtöbb numerikus feladatunk a vizuális inger feldolgozását, a hozzá tartozó verbális kód 

szemantikai emlékezetben történő keresését, előhívását, és verbális válaszadást is igényli. Az 

általunk képzett aránymutató továbbá nem a két reakcióidő különbségét, hanem hányadosát 

jelenti, mert ez a módszer a mutatók normalizálását is végzi, jobban mutatja a rendszer relatív 

lassulását (Krajcsi, Racsmány, Igács & Pléh, 2007). 

Landerl és mtsai. (2004) által alkalmazott kontroll feladat szerkezetében és 

nehézségében is a mienkhez hasonló, a Színmegnevezés átlagos reakcióideje 8-9 éves 

tipikusan fejlődő gyermekeknél kutatásukban 800ms körüli, ami megfelel nálunk az 

elsősöknél mért Tárgymegnevezés gyorsaságának (770ms). Mivel csak a tiszta diszlexiás 

gyermekek színmegnevezési idejében mutatkozott jelentős eltérés (950ms), ezt kovariánsként 

csak a Számmegnevezés feladat esetében vették számításba. 

Az általunk vizsgált DC gyermekek viszont jelentősen lassabban válaszoltak a 

Tárgymegnevezés során. Ennek hátterében a DC egyik vezető tünetéből, az aritmetikai tények 

rögzítésének, hozzáférésének, felidézésének problémájából kiindulva az emlékezeti 

folyamatok gyengeségét sejthetjük, összhangban a DC területáltalános megközelítésével (pl. 

Geary, 1993). Temple és Sherwood (2002) négy fős DC mintán hasonló eredményeket kapott 

Szín- és Tárgymegnevezési feladatban, de felhívják a figyelmet arra, hogy nem jogos a 
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szemantikus emlékezet információihoz való hozzáférés nehezítettségével magyarázni a 

számolási nehézségeket, hiszen a szemantikus emlékezetben a numerikus és a nem-numerikus 

információk funkcionálisan és anatómiailag is elkülönülnek (Thioux, Seron & Pesenti, 1999). 

Az is lehetséges, hogy olyan általános feldolgozási gyorsaság (a bemenet 

feldolgozásának, vagy a válaszadásnak a sebessége) terén van különbség a két csoport között, 

ami egyszerű reakcióidő feladatban is megnyilvánulna. Erre utalnak Krajcsi és mtsai. (2007), 

valamint tendenciaszerűen Costa és mtsai. (2011) adatai is. Ha azonban a feldolgozási 

sebességet az intelligencia/g-faktor egyik összetevőjének (lsd. Carroll (1993) faktoranalitikus 

elméletét), vagy meghatározójának (lsd. Anderson (1992) minimális kognitív felépítés 

modelljét) tekintjük, magyarázatra szorul, hogyan lehetséges az általános feldolgozás 

sebességének markáns eltérése két azonos intelligenciájú csoportban. Ennek jelen mintánkban 

valószínűleg mérésmetodikai oka van, de azért jelezzük a feldolgozási lassúság mechanikus 

értelmezésének veszélyét. 

A további kutatásokban szükséges lenne a DC-Screenerhez hasonlóan egyszerű 

reakcióidő mérés beépítése, kiegészítve ezt döntéses helyzetben történő méréssel, mint 

például a megjelenő inger színének függvényében bal, vagy jobb oldali gomb megnyomása. 

Utóbbi azoknak a feladatoknak lehetne direkt kontrollja, melyek ilyen válaszadást igényelnek 

(jelen kutatásban a Párossági ítélet feladat). 

 

V.6.4. Számmegnevezés, számok kiolvasása 

Tipikusan fejlődő gyermekeknél 5. osztályban az egyjegyű és a kétjegyű számok 

megnevezése nagyon gyors, automatikus, nem mutatkozik nagyság-hatás, amit többen az arab 

számok direkt, vagyis a mennyiségreprezentációt kikerülő átkódolásával (Chochon és mtsai., 

1999; Van Loosbroek és mtsai., 2009) magyaráznak. Mindez az általunk vizsgált DC 

gyermekekre is igaz, a megnevezési időkben tapasztalt eltérés ugyanis teljesen eltűnt az 

aránymutató alkalmazásával. 

A három- és négyjegyű számok kiolvasása már többnyire igényli a szám jelentésének 

aktiválását a helyértékre való bontás során, amit a megnövekedett reakcióidő jelez. Ezres 

számkörben ennek hatékonysága a DC csoport tagjainál is megfelelő, négyjegyű számoknál 

azonban már komoly kihívást jelent (csak) nekik. 

A kapott eredményeket elsősorban fejlődési késésként értelmezhetjük. Fiatalabb 

mintáján Landerl és mtsai. (2004) kétjegyű számok megnevezése terén mutatott ki szám-

specifikus (a Színmegnevezési időt kontrollálva) lassulást, de ez még a kontroll gyermekek 
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számára is nehezebb feladat volt, mint az egyjegyű számok megnevezése. A háromjegyű 

számoknál ők nem a válasz latenciáját, hanem a szám kiolvasásának idejét mérték, és ezt is 

hosszabbnak találták a DC csoportokban (20mp vö. kontroll 15mp). 

Van Loosbroek és mtsai. (2009) ugyanilyen életkorú DC gyermekeknél számok 

diktálása során mért nagyobb latenciát. Sajnos nem kontrollálták a nyelvi képesség (szókincs, 

olvasás) terén kimutatott deficitet, így ez a mutató önmagában nem túl informatív. 

Érdekesebb eredményük, hogy a számok leírásának latenciája hosszabb volt nagyobb számok 

esetén, és míg ez a nagyság-hatás tipikusan fejlődő gyermekeknél csak többjegyű számoknál 

mutatkozott, DC gyermekeknél már a tízes számkörön belül megjelent. Úgy tűnik, hogy az 

általuk vizsgált DC gyermekeknél nem történt meg még tízes számkörben sem az 

aszemantikus útra való áttérés, ami elméletük szerint tipikus fejlődés esetén fokozatosan a 

többjegyű számokra is kiterjed. 

Ezt a gondolatmenetet kiegészíteném azzal, hogy a többjegyű számok egyre jobban 

terhelik a szintaktikai értelmező alrendszert, ami lassabb, és néhol téves transzkódolást 

eredményezhet DC gyermekeknél. Márkus (2007) vizsgálatában a gyermekek felénél 

tapasztalt transzkódolási hibát, bár ez inkább a kevésbé begyakorolt írott számszó kiolvasása, 

illetve arab szám írott számszóvá történő átkódolása terén jelentkezett (társuló diszlexiától 

függetlenül is). Az arab számok kiolvasása, diktálása során csak elvétve, és csak olyan három- 

ill. négyjegyű számok esetén fordult elő hibázás, melyben 0 szerepelt. 

Összességében vizsgált DC mintánkban az arab számok feldolgozásának hatékonysága 

(gyorsasága, helyessége, módja) ezres számkörön belül megfelelő, ennél nagyobb számok 

esetében a szintaktikai elemzés lassabb, amit a 0 értelmezése tovább nehezít. Számjegyre 

vonatkozó lexikai hibát (pl. 5 -„hét”) viszont Márkus (2007) vizsgálatához hasonlóan mi sem 

észleltünk. 

 

V.6.5. Pontszámlálás 

A számlálási képesség deficitjére, és a biztos alapok hiányának súlyos következményeire utal 

a diszkalkulia szakirodalmában elsősorban Geary (2004; Geary & Hoard, 2002). 

Kutatásaikban (Geary, Hoard & Hamson, 1999; Geary, Hamson & Hoard, 2000) a számlálási 

szabályok megértését vizsgálják az óvodáskor végén, illetve az iskola első éveiben 

(részletesen a számlálási szabályokról az I. fejezetben). A Hibakeresés számlálásnál  
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feladatban
71

 a számlálás fogalmi éretlenségét jelzi például, hogy a DC gyermekek még 2. 

osztályban is hisznek az egymásutániság elvében, továbbá nehézségük van a hibajel 

fenntartásában a számlálás folyamatának monitorozásával párhuzamosan, vagyis kevésbé 

jelzik, ha az első elemet kétszer számolja a megfigyelt személy (Geary és mtsai. 2000). 

A kutatások másik iránya Pontszámlálás feladatban méri idősebb DC gyermekek 

teljesítményét. Ekkor már nem a számlálás pontossága iránymutató (lsd. DC csoportunkban is 

csak elvétve fordult elő hibázás), sokkal inkább ennek gyorsasága, valamint a reakcióidő-

görbe mintázata. 

A Pontszámlálás gyorsasága a számolási modul működéséről ad képet Butterworth 

(2003) szerint, így ez a DC-Screener egyik központi feladata azzal a módosítással, hogy 

valójában a képernyőn látható ponthalmaz számosságának és egy arab szám értékének 

azonosságát kell megítélni, és gombnyomással válaszolni. A szerző elsősorban a szubitizáció 

deficitjét feltételezi a számolási modul sérülése esetén, ami a számlálás fejlődését is 

akadályozza. 

A reakcióidő-görbe mintázatát vizsgálta Landerl és mtsai. (2004): minden alanynál 

kiszámolták a legjobban illeszkedő egyenes meredekségét és metszéspontját, külön-külön a 

szubitizációs (1-3) és a számlálási (4-10) tartományban. Csak utóbbiban találtak (p=0,06 

szinten) szignifikáns eltérést a regressziós egyenes meredekségében. Félrevezető, hogy a 

szerzők a diszkusszióban a szubitizáció deficitjére is utalnak, pedig ez az „ábrán jól látható” 

eltérés valójában nem szignifikáns. 

Ha a számlálás gyorsaságát figyeljük, akkor DC csoportunknál mi is jelentős 

lelassulást tapasztaltunk, igaz, ez csak a 2-6 tartományra korlátozódik. Ezt valamilyen nem-

numerikus, a Tárgymegnevezés feladatban is részt vevő alrendszer lassúságával 

magyarázhatjuk, hiszen az aránymutató alkalmazásával a különbség eltűnik. 

A reakció-görbe vizsgálata tovább árnyalja a kirajzolódó képet: 

1. A DC csoportban nincs jele diszkontinuitásnak 3-4 elem körül, úgy tűnik, mintha ők 

nem szubitizálnának. Megjegyezzük azonban, hogy az 1-2 elemszámú próbák közötti 

jelentős eltérés, amely mindkét csoportnál (!) megfigyelhető
72

, szinte lehetetlenné 

teszi, hogy érvényes következtetéseket fogalmazzunk meg a szubitizációs tartományra 

vonatkozóan. 

                                                 
71

 A gyermek egy bábut/másik gyermeket figyel számlálás közben, és minden próbában  jeleznie kell, hogy az 

helyesen vagy helytelenül számlált-e (Briars & Siegler, 1984).  
72

 Erre a problémára a következő fejezetben visszatérünk, de későbbi adataink tükrében azt feltételezhetjük, hogy 

alanyaink gyanúsan könnyűnek tartják a feladatot, és ez a megtorpanás a kevés ismétlés és a korlátozott 

elemszám miatt a csoport átlagában is megmutatkozik.       
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2. A 3-6 tartományban a két csoport növekménye megegyezik (+340ms/elem), ami 

összhangban áll az aránymutatóval végzett elemzések eredményével, vagyis a 

számlálás algoritmusának kivitelezése a DC gyermekeknél megfelelő, valamilyen 

általánosabb deficit lassítja a válaszadást. 

Két olyan képesség hatását kizárhatjuk, amelyek ugyan fontos szerepet játszanak a 

számlálásban, de a Tárgymegnevezés feladat nem érinti őket: adataink alapján tévedés lenne a 

munkamemória, vagy a téri-vizuális figyelem deficitjére következtetni. Ismét felmerülhet a 

szemantikai emlékezet információihoz (itt a számszavakhoz) való hozzáférés nehezítettsége. 

Ez egybevág azzal, hogy a DC gyermekek lassabban számolnak (Landerl és mtsai., 2004), és 

hogy kevesebb számot tudnak megismételni a Számterjedelem feladatban, de  továbbra is 

komoly ellenérv a számok, számszavak elkülönülő rendszere (lsd. fentebb Temple és 

Sherwood (2002) felvetése). 

Kevéssé valószínű, hogy az általános feldolgozási sebesség hatását értük tetten, mert 

ennek hatása nem korlátozódna a számlálási tartományra. Érdemes azonban az alkalmazott 

stratégiák mentén átgondolni a kapott eredményeket. Az, hogy ki milyen számkörben 

szubitizál, összefügg a matematikai képességekkel (Schleifer & Landerl, 2011). Ennek egyik 

értelmezése, hogy a szubitizáció hatékonysága döntő a matematikai képességek fejlődésében 

(Fuchs, Geary és mtsai., 2010), azonban fordított irányú okság is fennállhat. A matematikai 

képességek, a matematika terén megtapasztalt sikerek, vagy kudarcok befolyásolhatják azt, 

hogy a személy adott feladatban mennyire bízik válasza helyességében, szükségesnek tartja-e, 

hogy ellenőrizze felmerülő válaszát, vagy hogy mer-e kevésbé begyakorlott stratégiákat 

alkalmazni. A gyengébb teljesítményű DC diákok esetleg hajlamosabbak a bizonytalanságra, 

a fokozott ön-ellenőrzésre, és a jól begyakorolt stratégiákhoz való ragaszkodásra. Mindez 

ahhoz vezethet, hogy még akkor is számlálnak, amikor szubitizációs képességükre is 

támaszkodhatnának. Ezt az elképzelést a fejezet végén részletesen megvitatom, kitérve ennek 

a beállítódásnak a hátterére, következményeire, és a matematikai szorongás konstruktumához 

való viszonyára. 

Összességében a vizsgált DC gyermekek számlálási sebessége valamilyen nem-

numerikus feldolgozási folyamat lassúsága miatt marad el a tipikusan fejlődő gyermekekhez 

képest, illetve úgy tűnik, hogy a teljes számtartományban (egyesével
73

) számlálnak, nem 

támaszkodnak szubitizációs képességükre. 

                                                 
73

 Mivel statisztikai próbát ennek ellenőrzésére nem végeztünk, csak zárójelben jegyezzük meg, hogy csak a 

kontroll csoportnál figyelhető meg néhány lépcső a reakcióidő-görbén (3-4, 7-8, 9-10 között), ami kettesével 

való számlálásra utal.  
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V.6.6. Számtani műveletek 

Egyjegyű számok összeadása terén két főnél tapasztaltunk olyan súlyos problémát, ami a 

helyes megoldások számában is tükröződik: ők csak ötös számkörön belül oldották meg jól az 

összeadásokat. A csoport többi tagjánál a megoldások sebességében figyelhetünk meg 

jelentős elmaradást, ami az aránymutatóval végzett elemzésben is változatlan, vagyis 

numerikus tényező áll a hátterében. 

A DC csoport tagjai a duplázós (pl. 2+2) példákat felidézéssel oldották meg, aminek 

hatékonysága megfelel az életkoruk alapján elvártnak. A könnyű (összeg<10) példáknál 

tapasztalható megnyúló reakcióidő azt mutatja, hogy ezeknél már nem alkalmazták olyan 

gyakran a felidézést, mint a tipikusan fejlődő kortársaik, akik valószínűleg minden esetben 

emlékezetükre támaszkodtak (lsd. a Tárgymegnevezés gyorsaságával azonos a válaszadási 

idejük). A DC gyermekek számára a tízes átlépése a nehéz példáknál komoly gondot okozott, 

többet hibáztak, és válaszadási idejük arra enged következtetni, hogy nem direkt felidézéssel, 

inkább dekompozíciós stratégiát alkalmazva, vagy számolással (időnként ujjaik segítségével) 

jutottak el a helyes megoldásig. 

Mindez összhangban áll azzal a felfogással, mely szerint a számolási zavar a számtani 

műveletek terén érhető leginkább tetten (pl. Geary, 1993; Geary & Hoard, 2002; Shalev & 

Gross-Tsur, 2001), és ennek fő összetevője az aritmetikai tények (összeadási-, szorzótábla) 

elsajátításának, előhívásának deficitje, éretlen stratégiák alkalmazása. Algoritmikus stratégia 

kivitelezése felidézés helyett a komplex műveletvégzésnek is akadálya, hiszen komoly terhet 

ró a munkaemlékezetre. Megjegyezzük, hogy Butterworth (2003) szerint a műveletvégzés 

lassúsága önmagában nem diagnosztikus értékű, a DC-Screenerben ha csak az összeadás 

(idősebbeknél szorzás) terén mutatkozik deficit, míg a számfogalom érintetlen, akkor ezt 

elsősorban oktatási hiányosságokkal magyarázza. 

Adataink teljes mértékben megfelelnek Márkus (2007) kutatási eredményeinek, aki a 

DC gyermekek egyharmadánál (még 20 év felettieknél is) figyelt meg hibás műveletvégzést 

20-as számkörön belül összeadásnál, és gyakran észlelt ujjakon számolást tízes átlépésnél. A 

duplázós összeadásoknál (és szorzásoknál) azonban minden esetben gyors, helyes válasz 

született. Landerl és mtsai. (2004) a DC csoportban több hibázást, és jelentősen lassabb 

válaszadást (6 mp vs. 2,7mp) tapasztalt egyjegyű számok összeadásánál (duplázós példák 

ezek között nem szerepeltek). 

A Kivonás műveletének elvégzése a hármas-kód modell szerint, agytérképező 

vizsgálatok eredményével összhangban a mentális számegyenes igénybevételével történik 
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(összefoglalja Dehaene, Piazza, Pinel & Cohen, 2003), A DC gyermekek lassú (5-6mp) 

válaszadása, gyakori tévesztése ezért nem meglepő, minden kutatásban következetesen 

megjelenik (pl. Landerl és mtsai., 2004; Márkus, 2007; Costa és mtsai. 2011; Mazzocco és 

mtsai., 2011). A könnyű példáknál a tipikus fejlődésű gyermekek (feltehetőleg) részben az 

emlékezetükre támaszkodva válaszolnak, itt a DC csoport reakcióideje a kontroll négyszerese. 

A nehéz példákat mindkét csoport valamilyen kivonási stratégiát alkalmazva, algoritmusosan 

oldja meg, és mégis eltér a két csoport reakcióideje, tehát a művelet végrehajtásának 

sebessége és pontossága (amit a magasabb hibaszám jelez) is érintett számolási zavarban, nem 

pusztán a több időt igénybe vevő algoritmusos stratégia fokozott használatára korlátozódik a 

deficit. 

A pótlás/bontás (20-as számkörben) vizsgálata izgalmas eredményekkel szolgált, de 

mivel ezzel a feladattal kapcsolatban (legjobb ismereteink szerint) nincs számolási zavarra 

vonatkozó szakirodalmi adat, az értelmezés során csak óvatosan merünk következtetéseket 

levonni. A tipikusan fejlődő gyermekek a tízes átlépést nem igénylő példákban feltehetően 

segítségül hívták az összeadási tábla tényeit, vagyis részben felidézéssel dolgoztak a pótlások, 

és a bontások során, bár nehezen illeszthető a képbe, miért nem az összeadási tábla 

tartalmához hasonlóbb helyzetben (a pótlásoknál) gyorsabb a válaszadás. 

A DC gyermekek reakcióidő-mintázata algoritmusos stratégia alkalmazására utal, ami 

különbözhet a két feladattípusban, hiszen ezek megoldási sebessége jelentősen eltér. Eszerint 

például a pótlások során elvégzett kiegészítés (felfelé számol a célszámig) könnyebb a DC 

gyermekeknek, mint a bontások lefelé számolással történő megoldása. A számok bontásának 

(pl. 5= 1+4, 2+3, 1+1+1+2) gyakoroltatása a számfogalom fejlesztésének egyik fontos eleme, 

ezért a DC diákoknak a pótlás ismerősebb feladattípus lehet. Az is lehetséges, hogy a hiányos 

összeadások kevésbé keltenek szorongást a DC gyermekekben, mint a kivonások, ami ott 

tovább ronthatja teljesítményüket. 

A számtani műveletvégzés deficitje az Inverziós algoritmusok feladatban is 

megmutatkozik. A többlépéses műveletek komplexitása olyan kihívást jelent a DC gyermekek 

számára, hogy csökkent teljesítményük a helytelen válaszok számában is megragadható. 

Különösen igaz ez, amikor többjegyű számokat kell összeadni, majd kivonni. Ez az eredmény 

jól demonstrálja, hogy az egyszerű műveletvégzés lassúsága a komplex példák megoldását 

nem pusztán lelassítja, hanem el is lehetetleníti. Ugyanez módszertani szempontból is fontos 

tanulsággal szolgál: azokban a nehéz/összetett feladatokban, vagy azoknál a gyenge 

képességű alanyoknál, ahol magas a hibázások száma, a reakcióidők önmagukban kevéssé 
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informatívak, mindenképpen a sebesség és a helyesség kombinált mutatóival szabad csak 

számolni. 

DC csoportunk tagjai (egy fő kivételével) nem ismerték fel, és nem alkalmazták az 

inverzió elvét. Míg az inverziós szabályt többségében meg is fogalmazó kontroll 

gyermekeknél a hibák eloszlásában meghatározó, hogy inverziós-e a példa, vagy számolást 

igényel, a DC csoportban a számkör döntőbb. Úgy tűnik, hogy a DC alanyok kudarcot 

vallottak az összeadás/kivonás fogalmi megértésének próbájában, de felmerülhet, hogy ismét 

a számolási algoritmus elvégzéséhez való görcsös ragaszkodás következménye a kapott 

mintázat. 

Összességében a vizsgált DC-gyermekek teljesítménye összeadás és kivonás terén 

előzetes elvárásainknak megfelelően jelentős elmaradást mutat. Kutatásunk módszertana (pl. 

többféle feladat a számtani műveletek témakörében, a teljesítmény elemzése a példák 

nehézségi szintjének függvényében) alkalmasnak bizonyult arra, hogy túlmutassunk a deficit 

megállapításán, és differenciáltabb képet kapjunk a számolási zavar természetéről. A DC 

gyermekekkel kapcsolatos legfontosabb megállapításaink: 

 Kis részüknél az összeadás, kivonás képessége olyan súlyosan károsodott, hogy már 

tízes számkörön belül sem képesek a műveletek helyes elvégzésére. 

 A duplázós összeadásokat direkt felidézéssel válaszolják meg, teljesítményük e téren 

nem marad el tipikusan fejlődő kortársaiktól. 

 A számtani műveletvégzés lassúsága a többi feladatban számolás-specifikus 

tényezőkre vezethető vissza: 

 Már a kisebb nehézségű feladatoknál (egyjegyű számok összeadása, 

kivonása) is hajlamosak algoritmusos stratégiával dolgozni, ezért ezekben 

jóval lassabban jutnak helyes megoldásra, mint az összeadási tábla tényeire 

támaszkodó tipikus fejlődésű gyermekek. 

 Teljesítményüket a tízes átlépése összeadásnál és kivonásnál jelentősen 

lassítja és/vagy rontja, amihez gyakran kénytelenek igénybe venni az 

ujjaikat. 

 A komplex (többjegyű számokkal végzett, vagy többlépéses) műveletek 

kivitelezése lassabb, és gyakrabban vezet rossz eredményre, mint tipikusan 

fejlődő kortársaik esetében. 

 A felfelé számolás stratégiáját gyakrabban/hatékonyabban alkalmazzák pótlások 

során, mint kivonásnál, illetve bontásnál. 
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 Nem fedezik fel és/vagy nem alkalmazzák az inverzió elvét az A+B-B típusú példák 

megoldása során. 

 

V.6.7. Párossági ítélet 

A párossági ítélet fejlődésére vonatkozó szakirodalom szinte csak Berch és mtsai. (1999) 

gyakran idézett kutatására korlátozódik. Újabban White, Szűcs és Soltész (2012) alkalmazta 

ezt a feladatot az iskola első éveiben (6-8 éves gyermekeknél), de elemzéseik fókuszában az 

ebben kimutatható SNARC-hatás
74

 megjelenési időpontja állt. Számolási zavarral küzdő 

gyermekeknél (legjobb ismereteim szerint) pedig eddig senki nem vizsgálta ezt a képességet. 

A párossági információ egy olyan aritmetikai tény, amelynek előhívása nem igényli a 

szám mennyiségi reprezentációjának aktivációját (ennek ellenére ez automatikusan 

megtörténik), vagyis az arab szám formátumhoz köthető (Dehaene és mtsai.,1993). 

Relevánsnak találtuk tehát annak vizsgálatát, hogy a DC gyermekek többször említett 

emlékezeti deficitje az összeadási- és a szorzótábla tényei terén megfigyelhető-e a párosság 

terén is. Mivel utóbbi (1) nem a verbális rendszerhez tartozik, (2) bevésése és előhívása sem 

kapcsolódik a mennyiség-reprezentációhoz, és (3) egyszerű kategorizáláson alapul, esetleges 

érintettsége a nagyon általános feldolgozási folyamatokra tereli a figyelmet. 

Eredményeink teljes mértékben alátámasztják ezt a gondolatmenetet, ugyanis a 

párossági ítéletek sebessége valóban csökkent a DC gyermekeknél. A megfigyelt különbség 

ráadásul az aránymutató alkalmazásával eltűnik, amit hasonlóan az eddigiekhez hozzáférési 

deficitként, vagy általános feldolgozási lassúságként értelmezhetünk. 

Két fő esetében a helyes válaszok száma nem különbözött lényegesen a random 

válaszadás esetén elvárttól. Ez utalhat a párosság fogalmi megértésének hiányára, vagy a 

párossági információ számjegyekhez való társításának képtelenségére, mindkettő a 

számfeldolgozás súlyos zavarát jelzi. Egy alternatív magyarázatot is érdemes azonban 

felvetni, ami a gombnyomásos válaszadáshoz kapcsolódik. 

A bal/jobb gombot a páros/páratlan válaszhoz
75

 mindenféle támpontot nélkülözve 

kellett a gyermekeknek társítani. A feladat első sorozata (1-10 minden szám egyszer) 

gyakorlásként működött, adataink a második sorozat tíz próbájából származnak. A tipikusan 
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 Emlékeztetőül: a számok téri reprezentációjának bizonyítéka, hogy bal kezünkkel/oldalon gyorsabban hozunk 

számossággal kapcsolatos döntéseket a relatíve kis számokról, míg jobb kezünkkel/oldalon a relatíve nagy 

számokról.  
75

 A gombok leosztását alanyainknál random módon határoztuk meg. 
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fejlődő gyermekek jegyzőkönyvében csak egy alkalommal jelezte a vizsgálatvezető, hogy „A 

gombok leosztása gondot okoz a v.sz-nek”, míg a DC gyermekek közel felénél tapasztaltuk ezt 

a problémát. 

Itt kell röviden beszámolnom a DC gyermekek mennyiségi összehasonlítását érintő 

kísérletünk kudarcáról, ennek okáról. A célszámtól (35) 1-8 távolságra lévő számokról kellett 

döntést hozni, hogy kisebbek/nagyobbak-e, mint a célszám. A választ bal/jobb oldali 

gombnyomással kellett jelezni úgy, hogy a próbák felében a számegyenes téri kiterjedésének 

megfelelő volt a gombok leosztása (bal-kisebb, jobb-nagyobb), a másik felében fordított. 

Ennek sorrendjét is randomizáltuk, tehát voltak olyan alanyok, akik elsőnek a normál 

leosztást kapták, mások viszont a fordítottal kezdték a 96 próbát (amiben hat szám 

ismétlődött). A kísérletet több ízben meg kellett szakítani, mert DC alanyaink a fordított 

gombleosztást (különösen, ha második sorozatnak kapták) újra és újra eltévesztették, ez pedig 

komoly frusztrációt okozott nekik. A sok hibázás miatt a reakcióidő-adatok sem lettek volna 

megbízhatók, így a kísérletet néhány mérés után kivettük a vizsgálati protokollból. 

Ez a tapasztalat több fontos felismeréssel szolgált: egyrészt ráirányította figyelmünket 

a végrehajtó funkciók, a gátlás diszfunkciójára diszkalkuliában, amit EKP adatokkal is 

sikerült igazolni (Soltész & Szűcs, 2009), másrészt a MiniMath program fejlesztése során 

fokozott hangsúlyt kapott gombnyomásos válaszadás esetén a gombok jelentésének vizuális 

jelzése (ikonok a képernyőn). A párossági ítélet feladatban észlelt gyakori hibázást pedig nem 

numerikus sérülésre kell visszavezetni az érintett gyermekeknél, inkább gátlási deficitre. 

Izgalmas kérdés, hogy vajon milyen gomb-válasz társítások jelentenek komoly 

kihívást a DC gyermekek számára? Talán azok, amelyek ellentétesek a prepotens válasszal 

(vagyis amikor a fordított gombleosztás ’esne kézre’), vagy a jelentést nélkülöző társítások, 

amit folyamatosan fenn kellene tartani, frissíteni például ismételgetéssel a feladat végzésével 

párhuzamosan. Előbbi a gátlás, utóbbi a munkamemória kapacitás sérülését jelezné. Ha pedig 

a szempontváltás képessége gyenge, akkor azok a helyzetek zavarják meg a DC gyermekeket 

fokozott mértékben, amikor a feladat során megváltozik a gombok jelentése. Persze a 

végrehajtó funkció komponenseinek számottevő széttartása kevéssé valószínű. 

Összességében a vizsgált DC gyermekeknél nem találtunk numerikus deficitet a 

párosság megítélése terén, a válaszadás helyessége elsősorban a végrehajtó funkciók 

sérülésére, gyorsasága pedig valamilyen általános hozzáférési/feldolgozási folyamat 

tempójára érzékeny. 
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V.6.8. Stratégiaválasztás 

A különböző számolási feladatokban megfigyelhető gyengébb teljesítmény magyarázata 

során többször hivatkoztam a DC gyermekek maladaptív stratégiaválasztására, ami az adott 

feladatban alkalmazható legalapvetőbb algoritmus mechanikus elvégzését jelenti. Ez nem 

csak arra korlátozódik, hogy az egyszerű számtani műveleteknél az algoritmusos stratégiát 

választják felidézés helyett, ami könnyen magyarázható lenne pusztán fejlődési késéssel (lsd. 

éretlen stratégiákat alkalmaz megfogalmazás a tünetek felsorolásánál). 

A maladaptív stratégiaválasztás komplexebb műveleteknél is megjelenik: a DC 

gyermekek nehéz kivonásnál nem alkalmazzák az analógiát (lsd. 78-50), az inverziós 

példáknál pedig az inverzió elvét. Ezek jelentősen megkönnyítenék a feladat megoldását, 

viszont a művelet szemantikai elaborációját igénylik. Ennek hiányát a műveletek fogalmi 

megértésének éretlenségével lehet magyarázni: a DC gyermekek nem igazán értik az 

összeadás/kivonás lényegét, ezért nem képesek kidolgozni a problémák mélyszerkezetét, ami 

lehetővé tenné a releváns elvek, törvények használatát
76

. 

A szubitizáció elmaradását pontszámlálásnál ritkábban vizsgálják fejlődési 

perspektívából, de néhány kutatás arra utal, hogy a szubitizációs tartomány határa, valamint 

ezen belül a reakcióidő-görbe meredeksége 9-10 éves korig változik: a szubitizációs 

tartomány egyre kiterjedtebbé (4 elemig), a reakcióidő-görbe pedig egyre laposabbá válik 

(Svenson & Sjoberg, 1983; Reeve és mtsai., 2012). A DC csoport atipikus reakcióidő-

mintázata (ti. nem mutatkozik szubitizáció) eszerint fejlődési késésként is értelmezhető. 

Az alapvető algoritmikus stratégia (számolás a műveleteknél, számlálás a ponthalmaz 

mennyiségének meghatározásánál) kivitelezéséhez való ragaszkodásra tehát tekinthetünk a 

számolás atipikus fejlődésének, elsősorban késésének jeleként. A stratégiaválasztást azonban 

nem csak kognitív tényezők befolyásolják (Ellis, 1997), ezt tekintetbe véve érdemes 

megfontolni a fenti működésmód alternatív értelmezését is. Az alapstratégiához való 

ragaszkodás fakadhat ugyanis egyfajta rigiditásból, amelynek hátterében az atipikus fejlődésű 

gyermekek fokozott bizonytalansága, szorongása állhat. 

A matematika tanulásának problémáit vizsgálva gyakran előkerül a matematikai 

szorongás fogalma, ami „a matematikai teljesítménnyel interferáló nyomás, nyugtalanság 

vagy félelem” (Ashcraft, 2002, 181.o.). Ez a szorongás kapcsolatban van a gyenge 

teljesítményen túl a matematikával szembeni negatív attitűddel, és a matematika elkerülésére 
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 Hasonlóan a fizikai problémák megoldásában megfigyelhető kezdő-szakértő különbségekhez (Eysenck & 

Keane, 1997, 409.o.).  
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irányuló tendenciákkal, ami kisebb kompetenciát, tapasztalatot és gyakorlatot eredményez 

(Hembree, 1990; Ashcraft, 2002). Az ördögi kör bezárul, hiszen a kompetenciahiány még 

több szorongást és felkészületlenséget okoz a matematikai kihívások terén. 

Könnyen belátható, hogy a matematikai önbizalom hiánya, a matematikai szorongás a 

számolási zavarral küzdő gyermekeknél jelentős lehet. Ez egyrészt megnehezíti, hogy 

teszthelyzetben valós képességeiket mérjük, hiszen szorongásuk lerontja teljesítményüket, a 

feladat nehezedésével (Ashcraft, Kirk & Hopko, 1998), és időméréses helyzetben (Faust, 

Ashcraft & Fleck, 1996) egyre jobban. Sőt, az időnyomás hatása még a számlálás terén is 

megmutatkozott Maloney, Ansari és Fugelsang (2010) kutatásában. 

Visszatérve az eredeti gondolatmenethez, a DC gyermekek fokozott szorongása azt is 

eredményezheti, hogy elsősorban a jó megoldás elérésére koncentrálnak, és az oda vezető 

utak közül pedig a legkisebb kockázattal járót választják. Ez minden esetben a legegyszerűbb, 

legtöbbet gyakorolt alapstratégia. Ugyanezt tapasztalta Ashcraft és Faust (1994) magas 

matematikai szorongással jellemezhető egyetemistáknál, illetve Rousselle és Noël (2008) 3. 

osztályos DC gyermekeknél Hibakeresés összeadásoknál feladatban: ők kevésbé alkalmazták 

a plauzibilitási stratégiát (a helytelen válasz becslésen alapuló elutasítását), jobban bíztak a 

sokat gyakorolt pontos számolásban. Utóbbi szerzőpár megfogalmazásában ez a DC 

gyermekek perfekcionizmusát tükrözi, amit ők is összefüggésbe hoznak a felidézési stratégia 

választását gátoló magas kritériumszinttel egyszerű összeadások esetén
77

. 

Természetesen nem amellett érvelek, hogy az alapstratégiák fokozott használatát 

ezentúl ne számolási deficittel, hanem érzelmi tényezőkkel magyarázzuk. A matematikai 

önbizalom hiánya, a hibázás kockázatának intoleranciája ugyanis elsősorban a számolási 

deficit talaján alakul ki és erősödik, az ebből fakadó kudarcok táplálják. Az önbizalom 

hiányára, illetve a szorongásra inkább mint mediátor tényezőkre érdemes tekinteni, amelyek 

(részben) közvetítik a számolási deficit teljesítményt romboló hatását, amennyiben túl sokáig 

és a feladatok túl széles körében a legbiztonságosabb stratégiához kötik a DC gyermekeket 

(lsd. V.7 ábra). 

A fokozott bizonytalanság azonban nem csak a stratégiaválasztást befolyásolhatja. 

Főleg a Pontszámlálás feladat kapcsán merül fel, hogy a 2-3 elem leszámlálása egyfajta ön-

ellenőrzés. Ha valaki korábbi tapasztalatai alapján arra számít, hogy nagy eséllyel helytelen 

megoldásra jut a feladatban, a tényleges válaszadás előtt még egyszer ellenőrzi válasza 
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 Emlékeztetőül: a felidézésen alapuló stratégiák alkalmazása annak függvénye, hogy a gyermek mennyire bízik 

a felidézett válasz helyességében: magas kritériumszint esetén, ha a gyermek nem teljesen biztos magában, 

inkább algoritmusos stratégiára vált (Siegler, 1988a). 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tapasztalat&action=edit&redlink=1
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helyességét. Az ön-ellenőrzés ráadásul a metakognitív készségek körébe tartozik, amelyek 

fejlesztése a tanulási nehézséggel küzdő diákok megsegítése során fontos szerepet kap 

(Taskó, 2009). 

 

V.7. ábra: Érzelmi tényezők szerepe a DC tünetek megjelenésében 

 

Megjegyzés: magyarázat a szövegben 

 

Elképzelhető, hogy a DC gyermekek bizonytalansága, ön-ellenőrzési hajlama idővel 

generalizálódik, vagyis nem korlátozódik a matematikai feladatokra, így lassíthatja a 

válaszadást bármilyen tesztfeladatban, különösen, ha időmérést is végzünk. Ez az elképzelés 

azt is implikálja, hogy mindez más olyan atipikusan fejlődő gyermekre is igaz, aki sok 

önértékelést romboló sikertelenséggel (iskolai kudarcok, erőfeszítések eredménytelensége, 

kortársak elutasítása) kénytelen szembesülni. Erre a következő fejezetben a beszédfejlődési 

zavarral küzdő gyermekek teljesítménye kapcsán még visszatérünk. 

 

V.7. ÖSSZEGZÉS 

A 4-6. osztályos perzisztáló DC gyermekek a MiniMath kísérleti verziójának matematikai 

bázisképességeket mérő feladatsorában sajátos profilt mutatnak, amely leginkább fejlődési 

késésként értelmezhető. Az arab számok transzkódolása egy- és kétjegyű számok esetében 

már aszemantikus úton történik, a számok szintaktikai elemzését igénylő (főleg a négyjegyű) 

Számfeldolgozási 

deficit 

Bizonytalanság, 

szorongás 

Alapstratégiákhoz 

ragaszkodás 

Lassú válaszadás Ön-ellenőrzés 

   Kudarcok 

   Fejlesztés 
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példáknál azonban még lassabbak a DC gyermekek. Számlálásnál, továbbá számtani 

műveletek megoldása során az alapstratégia mechanikus, fokozott használata, és a 

műveleteknél (főleg kivonásnál) az algoritmikus stratégia lassabb kivitelezése jellemző. 

A DC gyermekek gyengébb teljesítménye elsősorban a válaszok hosszabb 

reakcióidejében tükröződik, csak a legsúlyosabb zavart mutató esetekben (mintánkban 2 fő), 

illetve a legnehezebb feladatokban (nehéz kivonás, többlépéses műveletvégzés) romlik le a 

teljesítmény annyira, hogy ez a helyes válaszok számában is megragadható. Mindennek 

hátterében a legtöbb gyermeknél nem kizárólag szám-specifikus sérülés áll. Az adatok 

egyrészt a verbális munkamemória, és a végrehajtó rendszer deficitjét jelzik (lsd. korlátozott 

számterjedelem, választásos gombnyomásnál gátlási deficit), másrészt a szemantikus 

információkhoz való hozzáférés lassúsága nem csak numerikus feladatokban (lsd. 

tárgymegnevezés), és nem csak verbális információ esetében (lsd. párossági megítélés) 

mutatható ki. 

Eredményeink jól illeszkednek a numerikus megismerés fejlődésének négy-lépéses 

modelljéhez (részletesen Von Aster és Shalev (2007) elméletéről a II.6. alfejezetben). A 

munkamemória fejlődésének késése esetén akár intakt számolási magrendszer esetén is 

elmaradhat a reprezentációs újraírás, a mentális számegyenes kiépülése, a számfogalom 

fejlődése, ezáltal a számtani műveletek fogalmi megértése. Kutatásunk alapján úgy tűnik, 

hogy a munkamemória, és a végrehajtó rendszer (bizonyos komponensei) nem csak komorbid 

ADHD diagnózissal rendelkező DC gyermekeknél lehetnek érintettek. 

Az alapstratégiákhoz való ragaszkodás kapcsán felvetettük a matematikai önbizalom 

hiányának, a matematikai szorongásnak a szerepét a stratégiaválasztásban, melynek mértéke, 

hatása a korábbi tapasztalatok függvényében egyénenként, és feladatonként is eltérő lehet. Az 

általam felvázolt elképzelés szerint a számtani műveletek terén jelentkező tünetek 

magyarázatában ezeknek az érzelmi tényezőknek, és az ezekhez kapcsolódó ön-ellenőrzésnek 

(aminek használatát a fejlesztő foglalkozások tovább erősíthetik) is fontos szerepe lehet – a 

számolási deficit mellett. 

Végezetül néhány metodikai megfontolásra hívnám fel a figyelmet. A reakcióidő-

méréses DC kutatásokban és az ezen alapuló diagnosztikában is elengedhetetlen a számolási 

képességek mérése mellett többféle nem-numerikus kontroll feladat alkalmazása a 

háttérdeficitek megállapítása, és a fejlesztés irányának kijelölése érdekében. Ilyen feladatok 

lehetnek: nem-numerikus munkamemória feladatok (verbális munkamemória, végrehajtó 

rendszer kapacitásának mérésére), tárgy- vagy színmegnevezés a hozzáférés gyorsaságának 

mérésére, valamint egyszerű ill. választásos (gombnyomásos) reakcióidő-mérés az általános 
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feldolgozási gyorsaság megragadására. Az ilyen kontroll-feladatokban mért adatokhoz kell 

viszonyítani a számolási feladatok megoldásának idejét, ami többféle képlet alapján történhet, 

de valamelyik használata mindenképpen indokolt. 
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VI. A MINIMATH 2.0 TESZTELÉSE ATIPIKUS CSOPORTOKON 

VI.1. A VIZSGÁLAT CÉLJA 

Kutatásunk harmadik fázisában a III. fejezetben részletesen bemutatott MiniMath 2.0 

program kipróbálása során nyert adatokat elemezzük. A teszt fejlesztésének jelenlegi 

szakaszában tipikusan és atipikusan fejlődő gyermekektől gyűjtjük a visszajelzéseket a teszt 

alkalmazhatóságával kapcsolatosan. Célunk a feladatsor többszempontú értékelése, és ennek 

felhasználása a teszt további tartalmi és technikai fejlesztése során. A gyermekek 

tesztviselkedésének, érzelmi reakcióinak megfigyelése és a rögzített adatok elemzése egymást 

kiegészítő információk, melyek az instrukciók érthetőségéről, a grafikai megjelenítések 

egyértelműségéről, a feladatok érdekességéről és nehézségéről is árulkodnak. Ezek alapján 

készül egy olyan hibalista és fejlesztési terv, amely számos technikai részletet érint: pl. 

ingerek mérete, a verbális instrukció időzítése, szövege, ingerbemutatás gyorsasága, 

időtúllépés ideje, válaszadás módja, feladatok sorrendje. Tudományos szempontból a tartalmi 

fejlesztés relevánsabb, így dolgozatomban csak erre térek ki, de a gyakorlatban a 

megvalósítás színvonala, a technikai jellemzők aprólékos, adatokon nyugvó beállítása 

ugyanannyira fontos része a teszt kidolgozásának.  

Tartalmilag elsődleges feladat a teszt és az egyes feladatok pszichometriai 

sajátosságainak vizsgálata: 

1. azt mérik-e a feladatok, ami sikeres megvalósítás esetén a szakirodalom alapján 

várható, vagyis valóban azokon a numerikus és nem-numerikus kognitív képességeken 

múlik-e a teljesítmény színvonala és gyorsasága, amit mérni szeretnénk (validitás); 

2. sikerült-e úgy kialakítani a feladatokat, hogy megbízhatóan mérjenek: pl. megfelelő-e 

a próbák száma feladatonként, kiszűrhető-e a random válaszadással elért siker, 

használhatók-e a reakcióidő-adatok. 

Fontos célunk azon feladatok azonosítása, melyek a teszt gerincét alkothatják a jövőben, 

vagyis melyek segítségével a numerikus képességek elég széles körét elég nagy mélységben 

ismerhetjük meg a számolási képességek atipikus fejlődésének korai megállapításához és a 

fejlesztés irányának kijelöléséhez. 

Mindezen kérdések megválaszolására elengedhetetlenül szükséges tipikusan fejlődő 

gyermekek heterogén (különböző életkorú és szocioökonómiai hátterű) csoportjainak 
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vizsgálata, valamint különböző atipikusan fejlődő, főleg tanulási (számolási) zavar 

szempontjából veszélyeztetett gyermekek teljesítményének elemzése. 

A program tesztelését mégsem ezekkel a csoportokkal kezdtük, először ugyanis 

beszédfejlődési zavarral küzdő, illetve enyhén értelmi fogyatékosnak minősülő gyermekeket 

vizsgáltunk. A mérések lebonyolításának sorrendjét elsősorban gyakorlati tényezők határozták 

meg (egy másik, informatikai kutatási projekthez kapcsolódva történt az adatgyűjtés, a kutatás 

lebonyolítását az érintett iskola maximálisan segítette), de az így kialakuló minta a 

tesztfeladatok minősítése, az eredmények értelmezése szempontjából nem túl szerencsés, mert 

csak további mérések tükrében lehet egyértelmű következtetéseket megfogalmazni. 

Mindenképpen szükségesnek tartom tehát megindokolni, hogy miért döntöttem mégis a 

jelenlegi adatok önálló (a tipikusan fejlődő gyermekek adataival nem összevethető) 

elemezésének elvégzése, és az eredmények közlése mellett. 

 Alapvetően úgy gondolom, hogy a folyamatban lévő kutatásunk aktuális állomásáról 

készült pillanatkép is jól illusztrálja a teszt kialakításának ezen fontos szakaszát, a 

MiniMath 2.0 működését, és a videóelemzéssel kiegészülő adatfeldolgozásban rejlő 

lehetőségeket.  

 A vizsgált gyermekek nyelvi, illetve értelmi deficitjük miatt az instrukciók érzékeny 

’teszterei’. A feladatok kerettörténete, az elvégzendő műveletek értelmes célokhoz 

rendelése (pl. azért kell megnevezni Pontszámlálás feladatban a látott pöttyöket, mert 

rádió-bemondóként közvetíti a tűzijáték eseményeit) viszonylag hosszú instrukciókat 

eredményez, ezek érthetőségének ellenőrzése az e tekintetben gyenge képességű 

csoportoknál meg kell hogy előzze a számolási zavarral küzdő gyermekek vizsgálatát. 

 A differenciáldiagnosztika szempontjából értékes információ a tesztben (várhatóan) 

gyengén teljesítő, de nem számolási zavarral küzdő gyermekek/csoportok profiljának 

ismerete. A náluk megfigyelhető elmaradásokat, hibákat, sajátos megoldási módokat 

(amik esetleg diszkalkuliás gyermekeknél is megjelennek) nem-számspecifikus 

tényezőkkel kell, de legalábbis lehet magyarázni. Továbbá számos inadekvát 

válaszadási stratégiát is megfigyelhetünk náluk, ami a random válaszadás kiszűrését 

segíti. 

 A teszt óvodás célcsoportjával összevetve az 1-3. osztályos enyhén értelmi fogyatékos 

gyermekek matematikai kompetenciája hasonló lehet, de mért teljesítményüket 

kevésbé rontja le a feladattudat, motiváció hiánya, illetve a gyakorlatlanság a 

számítógép/egér használata terén. 
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A minta speciális összetételét figyelembe véve az alábbi kérdéseket vizsgálatára szorítkozunk: 

1. Milyen a feladatok, és ezeken belül az egyes próbák nehézségi szintje, vagyis milyen 

nehézségi sorrendbe állíthatók a feladatok ill. próbák a helyes válaszok aránya, 

valamint a válaszadás gyorsasága alapján? 

2. Milyen a teszt szerkezete, vagyis hogyan függenek össze az egyes feladatok, és milyen 

kapcsolatban állnak az értelmi képességekkel (mentális korral)? 

3. Milyen stratégiákat alkalmaznak a gyermekek az egyes feladatok, próbák megoldása 

során? 

4. Milyen különbségek mutatkoznak a normál intelligenciájú, beszédfejlődési 

problémákkal küzdő és az 50-70 intelligenciájú gyermekek teljesítményében? 

5. Milyen információkkal szolgálnak az adatok a pontozási rendszer kialakításához 

(milyen mutatók képzése tűnik indokoltnak, hogyan szűrhető ki a random válaszadás) 

és a program fejlesztéséhez? 

 

VI.2. A VIZSGÁLAT ALANYAI 

A MiniMath 2.0. kipróbálása az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben valósult meg, ami az ELTE Informatika 

Karának rendszeres együttműködő partnere kutatási projektjeiben. Két-két elsős és másodikos 

osztályukból kerültek ki a vizsgálati személyek a szülők tájékoztatása és hozzájárulása után 

(beleegyezési arány 97% volt). 

Az iskola Logopédiai tagozatára a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kerülhetnek be beszéd és nyelvi 

fejlődésükben gátolt, akadályozott gyermekek, elsősorban a főváros VI-VII. kerületeiből. A 

gyermekek kis létszámú osztályokban tanulnak, és intenzív, komplex logopédiai terápiájuk 

(pöszeterápia, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése, beszédtechnika, dadogás-hadarás terápia, 

olvasás-írás tanulását megalapozó készségek fejlesztése, diszlexia-prevenció és -reedukáció, 

Sindelar terápia) beilleszkedik a hagyományos tantárgyi keretrendszerbe. Az osztályokban 

nagy gyakorlattal rendelkező tanárok, gyógypedagógusok, terapeuták, logopédusok 

dolgoznak. 

A logopédiai osztályokba járó gyermekek 19 fős csoportjának (LOGI) jellemzőit a 

VI.1 táblázat tartalmazza. A szakvélemények adatainak elemzése alapján azt mondhatjuk, 

hogy egy viszonylag homogén klinikai csoportról van szó. 9 főnél a kifejező beszéd zavara 

(BNO: F80.1), 6 esetben emellett a beszédmegértés zavara (F80.2) alkotja a diagnózist. Két 
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gyermeknél a probléma selypítésre (F80.8) korlátozódik, míg két főnél a kifejező beszéd 

zavara mellett a motoros funkció specifikus fejlődési zavara  (F82) is a diagnózis része, 

egyikük pedig dadog (F98.5). 

 

VI.1. táblázat: A logopédia osztályba járók (LOGI) és a tanulásban akadályozottak (TANAK) 

csoportjának jellemzői 

 N Fiú+lány Életkor 

átlag 

Életkor 

szórás 

IQ 

átlag 

IQ 

szórás 

Mentális kor 

átlag 

Mentális kor 

szórás 

LOGI 19        

1. osztály 7 6 + 1 7,66 0,42 101,5 12,78   

2. osztály 12 9 + 3 8,53 0,46 100,56 18.85   

TANAK 15        

1. osztály 6 4 + 2 8,62 0,95 61 9,3 5,35 0,86 

2. osztály
78

 9 4 + 5 9,58 0,75 65,1 7,1 6,24 0,78 

 

A LOGI gyermekek intelligenciája minden esetben a normál övezetbe tartozik (82-118
79

), 

ennek mérése legtöbbször a nyelvi problémára való tekintettel a nemverbális SON-teszttel 

történt (három esetben WISC-IV. volt a mérőeszköz) a gyermekek 6,3-7,5 éves kora között. A 

nyelvi zavarra jellemző fiú-dominancia a LOGI minta nemi összetételén (78 százaléka fiú) is 

tükröződik.  

Az iskola Tanulásban akadályozottak tagozatán a Tanulási Képességet Vizsgáló 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által enyhén értelmi fogyatékosnak minősített és az 

általános iskolában tanulási problémákkal küzdő gyermekek tanulnak. A hagyományos iskolai 

tantárgyak kis létszámú osztályokban történő differenciált oktatása mellett fontos szerepe van 

a képességfejlesztésnek (kognitív, motoros és orientációs, valamint kommunikációs 

képességek terén). 

A tanulásban akadályozott osztályokba járó (TANAK) gyermekek szakvéleménye 

minden esetben az Enyhe mentális retardáció (F70) diagnózisát tartalmazza (IQ 50-69), ami 

gyakran Perinatális szakban keletkezett károsodás következménye: hét esetben szülési 

szövődmény (P02, P03), két esetben veleszületett tüdőgyulladás (P23) lépett fel, két gyermek 

pedig kis súlyú koraszülött (P07) volt, egyiküknek epilepsziája (G40) is van. 

Az intelligencia mérésére ennél a csoportnál is legtöbbször SON-tesztet alkalmaztak (2 

esetben WISC-et), három gyermeknél pedig nem áll rendelkezésre adat sem a mérőeszközről, 

sem IQ pontszámról (csak a diagnózis). Azt a kisfiút pedig, akinek intelligenciája „nem 

mérhető, mert a feladatokat nem értette, perszeverált és hallásproblémák is nehezítik a vele 

                                                 
78

 A TANAK tagozaton a 2-3. osztályt összevonják.  
79

 Két gyermeknél csak annyi szerepel, hogy „átlagos intellektus”, egy gyermek pedig „sírás miatt nem volt 

vizsgálható”.  
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való kommunikációt”, ugyanezen okokból utólag mi is kizártuk a mintából. A TANAK mintát 

így 15 fő (8 fiú, 7 lány) alkotta, intelligenciájuk 50-75
80

 közötti, melyet 6-9 éves korukban 

mértek. 12 gyermeknél tudtuk kiszámítani Mentális korukat, amely biológiai életkoruk és 

intelligenciahányadosuk szorzata/100 (4,23 és 7,3 év között). 

A vizsgált gyermekek életkora ugyan meghaladja a MiniMath 2.0 célcsoportjának (5-7 

évesek) felső határát, de atipikus fejlődésük miatt matematikai teljesítményük mérésére a teszt 

alkalmas lehet. A TANAK gyermekek mentális kora tipikusan fejlődő nagycsoportos 

óvodásoknak felel meg, bár azt csak további vizsgálataink fogják kideríteni, hogy 

teljesítményprofiljuk azonos-e. A LOGI gyermekek számára a számolásos, a nyelvi 

kifejezések megértését mérő és a gyors megnevezéseket igénylő feladatok okozhatnak 

specifikus nehézséget, de ennek megerősítésére is további vizsgálatokra van szükség. 

 

VI.3. A VIZSGÁLAT MENETE 

A kutatás előkészítését és az adatgyűjtést (a MiniMath 2.0 programot kidolgozó) Magyar 

Tímea végezte 2011. október és 2012. január között. A vizsgálat helyszínéül az iskola egyik 

kis méretű, csendes fejlesztő szobája szolgált, ahova osztályterméből a vizsgálatvezető kísérte 

át a gyermeket. Az ülések délelőtt, tanítási időben voltak, 60-70 percet vettek igénybe, amit 

félidőben 15 perces szünet (séta) szakított meg. Minden alkalommal videófelvétel is készült a 

tesztelésre szolgáló laptop webkamerája segítségével, ezen a gyermek arca, időnként 

felsőteste és keze látható. 

 

VI.1. ábra: Példák a gyermekek viselkedésére a videófelvételeken 

 
[a] képernyőn számol 

 
[b] kezén számol 

 
[c] off-task viselkedés 

 

 

 

 

                                                 
80

 Három főnél mértek 70-75 közötti intelligenciát (két esetben WISC-IV. teszttel).  
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VI.4. MÉRŐESZKÖZÖK 

A számítógépes mérés során a MiniMath 2.0 programot használtuk. A program futtatásának 

minimális rendszerkövetelménye: személyi számítógép 500 MHz teljesítményű processzorral, 

32MB RAM, grafikus kártya legalább 1024x768-as felbontással, 16 bites színmélységgel 

(High Color), egér, Windows XP vagy Windows 7 operációs rendszer. A program Imagine 

Logo programozási nyelven készült, a szoftver feltelepítése is szükséges
81

. A videó-felvétel 

rögzítése webkamerával történt, a MouSense  szoftver segítségével ezek között a 

videóelemzés során személyenként, illetve a feladatok mentén lehet keresni. 

 

A vizsgálatban a program teljes feladatsora, vagyis 14 számolási és 7 téri feladat 

bemutatásra került, dolgozatom azonban utóbbiak elemzésére nem terjed ki (a T5 kódú feladat 

kivételt képez, mert megoldása a számok sorrendjének ismeretét igényli, vagyis numerikus 

feladat is, a továbbiakban SZF0 kóddal hivatkozunk rá). A könnyebb összehasonlítás kedvéért 

mindenki ugyanolyan sorrendben kapta a feladatokat és ezeken belül is a próbákat, ezt jelzi 

mindenhol a „fix sorozat” beállítás (VI.2 ábra). Az adatok elmentése két feladatnál (AT0 

Számfelismerés és AA0 Műveleti jelek) programozási hiba miatt nem volt elégséges az 

elemzéshez, így végül 13 számolási feladat adatait dolgoztuk fel. 

 

VI.2. ábra: A MiniMath 2.0 program nyitólapja 

 

Megjegyzés: A nyitólapon a feladatok kódjai szerepelnek. Az elvégzendő, vagyis lefuttatandó feladatokat a v.v. 

egyenként  tudja kijelölni (az ábrán az elemzésre kerülő számolási feladatok előtt van X), és a próbák sorrendjét 

beállítani (kutatásunkban mindenhol fix sorozatot alkalmaztunk). A pirossal feltüntetett feladatok esetében a v.v. 

rögzíti a v.sz. válaszát.  
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 Oktatási és kutatási célokra ingyenesen letölthető a http://logo.sulinet.hu/ oldalról. 

http://logo.sulinet.hu/
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A feladatok részletes leírását a MiniMath feladatgyűjtemény (2. számú melléklet) és a  

videóelemzések alapjául szolgáló ismertető (5. számú melléklet) tartalmazza, itt csak röviden 

mutatom be ezeket: 

 Pontszámlálás (MI/1): 1-10 elemszámú ponthalmaz számosságának megnevezése 

 Fényvillanások számlálása (MI/2): 1-10 fényvillanás számosságának megnevezése 

 Fényvillanások gombnyomással (MI/3): A látott 1-10 fényvillanás számosságának 

megfelelő gombnyomás kivitelezése 

 Hibakeresés számlálásnál (MI/5): bemutatott számlálás helyességéről döntés 

 Számmegmaradás (MI/6): a halmaz számosságát megváltoztató/nem megváltoztató 

transzformációról döntés – Piaget számmegmaradás tesztjének adaptációja 

 Halmazok számosságának összehasonlítása (MI/7): 1-15 elemszámú halmazok 

(állatrajzok) mennyiségi összehasonlítása  

 Törtek informális megértése (MI/8): folytonos/diszkrét mennyiségek kétfelé/négyfelé 

osztása, törtrészük (fele/negyede) azonosítása 

 Számmegnevezés – egyjegyű számok (AT/1-SZM) 

 Számkiolvasás – kétjegyű számok (AT/1-SZK) 

 Számszó-számjegy megfeleltetés (AT/3): olvasott számszóhoz tartozó számjegy 

kiválasztása több szám közül 

 Nyelvi kifejezések (AT/10): mennyiségekre vonatkozó állítások (pl. sok, kevés, 

semmi) alapján a megfelelő kép kiválasztása 

 Számok sorozata (SZF/0): 1-10 számjegyek helyes sorrendjének azonosítása 

 Numerikus stroop (SZF/2): 1-10 számjegyek összehasonlítása fizikális nagyságuk ill. 

mennyiségük mentén 

 Összeadási tábla (AT/6): egyjegyű számok összegének megnevezése 

 Tárgymegnevezés (AT/1-TM): tárgyakról készült rajzok megnevezése 

 

Az adatelemzés során az első lépés a logfile-ok összesítése, rendezése volt (Microsoft Office 

Excel 2003 segítségével). Az adatpurifikáció folyamán a kiugró értékeket statisztikai úton 

azonosítottuk, a kérdéses esetekben ezután videóelemzést végeztünk. A ’megtisztított adatok’ 

statisztikai feldolgozásához IBM SPSS Statistics 20.0 verzióját alkalmaztuk. A megoldások és 

a reakcióidők alapján valószínűsített válaszadási stratégiákat a videóelemzések alapján 

ellenőriztük, módosítottuk. A statisztikai elemzéseket én, a videók elemzését pedig Magyar 

Tímea végezte. Ennek általános szempontjait a mellékelt ismertető (5. számú melléklet) 
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tartalmazza, de sok esetben konkrét kérdést is megfogalmaztam, amely a vizsgált gyermek 

viselkedésének megfigyelésénél a fókuszba került. 

 

VI.5. EREDMÉNYEK 

Az eredmények ismertetését az átfogó elemzésekkel kezdem, amelyek a teljes feladatsorban 

mutatott teljesítményre (helyes válaszok aránya és reakcióidő) vonatkoznak. Ezután a 

feladatok minőségi elemzése következik egyenként, amelyben kitérek a feladatok egyes 

próbáiban mutatott teljesítményre, megoldási stratégiákra, hibákra, a próbák ill. feladat 

nehézségi szintjére, a random válaszadás kiszűrésére, és a jövőben alkalmazható mutatók 

képzésére. Az eredményeket mindig csoportokra (TANAK és LOGI) bontva ismertetem, és a 

csoportok közötti különbségeket is tesztelem. Az 1-2. osztályosok közötti eltéréseket 

csoportonként mindig ellenőriztem, ami csak az átfogó elemzések során, és a számok 

ismeretével kapcsolatos feladatokban volt jelentős, a többi esetben erre külön nem térek ki. A 

nem hatását a teljes mintán ellenőrizve nem találtam szignifikáns eltérést (F=0,827;n.s.), a 

további elemzésekbe ezt a változót ezért nem vontam be. 

A statisztikai feldolgozás az előző vizsgálatokhoz hasonlóan történt. Az adatok 

eloszlásának normalitását Kolmogorov-Smirnov teszttel ellenőriztem. Ahol a normalitás 

feltétele sérült, a csoportok összehasonlítására a Mann-Whitney U-próbát, a többi esetben 

kétmintás t-próbát, vagy Welch-féle d-próbát alkalmaztam a szóráshomogenitás feltételének 

teljesülésének függvényében. Az egyes feladatokban mért reakcióidő-mintázatot vegyes 

varianciaanalízisekkel vizsgáltam, ahol az egyik független változó a csoporttagság volt 

(LOGI vagy TANAK), a másik pedig a feladat próbái/részfeladatai, így a mintázatokban 

mutatkozó esetleges csoportkülönbségeket is azonosítani tudtam. Az átfogó elemzések során, 

vagyis amikor a teljes feladatsor helyességét és megoldási idejét vizsgáltam 

varianciaanalízissel, az osztályfok hatását is ellenőriztem.  

A trendelemezéseket (pl. számlálási feladatokban, számmegnevezésnél) a Microsoft 

Office Excel 2003 program segítségével végeztem, amellyel kiszámítható a legjobban 

illeszkedő lineáris (vagy exponenciális) görbe képlete és az illeszkedés jósága (R²). 

A legtöbb feladatban az elért pontszám mentén 3 kategóriába soroltam az egyéneket. 

Ha az így képezett kategoriális változók mentén történt a csoportok összehasonlítása, vagy a 

feladatok közötti kapcsolat vizsgálata, akkor Khi2-próbát alkalmaztam. 

A feladatok közötti összefüggések feltárására az adatokat korrelációs elemzésnek 

vetettem alá, normális eloszlás esetén Pearson-féle korrelációt (r-értéket), a normalitás 
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feltételének sérülése esetén Spearman-féle rangkorrelációt (rho-értéket) számoltam. A 

teljesítményt jelző mutatók (főleg a helyes válaszok száma) minden feladatban többé-kevésbé 

korrelálnak a Mentális korral, ezért ennek a változónak a hatását parciális korreláció (rpar) 

számításával kellett kiszűrni. 

 

VI.5.1. Helyes válaszok aránya a teljes feladatsorban  

Az egyes feladatok próbáinak százalékos megoldási arányát vegyes ANOVA-val, 

(feladatok×csoport×osztályfok) teszteltem. A feladatok sorrendje a helyes válaszok aránya
82

 

alapján felálló nehézségi sorrendet tükrözi a teljes mintán: 

Számmegnevezés (AT/1-SZM) 

Halmazok számosságának összehasonlítása (MI/7) 

Nyelvi kifejezések megértése (AT/10)  

Pontszámlálás (MI/1) 

Hibakeresés számlálásnál (MI/5) 

Összeadási tábla (AT/6) 

Törtek informális megértése (MI/8) 

Fényvillanások számlálása (MI/2) 

Fényvillanások gombnyomással (MI/3) 

 

VI.3. ábra: A feladatok nehézsége a helyes válaszok aránya alapján a TANAK és LOGI csoportban 
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 Ez a mutató minden esetre kiterjed, vagyis a random válaszadás miatt később kiszűrt gyermekek adatait is 

tartalmazza.  
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A feladatok nehézségi szintje – amit a helyes válaszok aránya jelez (6.3 ábra) – változó 

(F=55,66;p<0,01), és a nehézségi sorrend eltér a két csoportban (feladatok×csoport 

F=3,86;p<0,01), osztályfokonként azonban nem (feladatok×osztályfok F=1,1;n.s.). A 

csoportok között (F=33,6;p<0,01) és az osztályfokok között (F=7,24;p<0,05) egyaránt van 

különbség a helyes válaszok arányában, interakciójuk tendenciaszerű (csoport×osztályfok 

F=3,85;p<0,1), a TANAK csoportban kicsit jobban széttart a két évfolyam megoldási aránya. 

A Kétjegyű számok kiolvasása (SZK) és a Numerikus Stroop (SZF2) feladatok 

bemutatásának előfeltételét 23 gyermek teljesítette (3-3 első osztályos mindkét csoportból, a 

teljes 2. osztályos LOGI csoport (12fő), és öten a másodikos TANAK csoportból), az ő 

pontszámukat ezekben a feladatokban az összesített ábrán nem tüntettem fel. A feladatok 

egyenkénti ismertetésénél ezekre is kitérek, annyit azonban kijelenthetünk, hogy akik ismerik 

az egy- és kétjegyű arab számokat (mintánkban főleg a 2. osztályos LOGI gyermekek), azok 

keveset hibáznak a számok kiolvasása és összehasonlítása során. 

A Számok sorozata (SZF0) feladatban a teljesítményt csak kategoriálisan kódoltam, a 

Számmegmaradás (MI/6) és a Számszó-számjegy megfeleltetés (AT/3) értékelésével 

kapcsolatban pedig komoly aggályok merültek fel (lásd később), így ezek az adatok sem 

szerepelnek az összesítésben.  

 

VI.5.2. A helyes válaszok gyorsasága a teljes feladatsorban 

A gyorsasági mutatók átfogó elemzése során csak a helyes válaszok reakcióidejét vettem 

figyelembe, továbbá a random válaszadónak minősített gyermekeknél sem képeztem 

gyorsasági mutatót a döntéses feladatokban. Így csak hat TANAK gyermek (5 fő a 2. 

osztályból, és 1 első osztályos gyermek) eredménye érvényes, míg a LOGI csoport teljes 

létszámban szerepel. A TANAK csoport adatainak értelmezése során az alacsony elemszámot 

számításba kell venni, statisztikai próbát pedig csak a LOGI mintán végeztem. 
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VI.4. ábra: A feladatok nehézsége a feladatok megoldási gyorsasága alapján a TANAK és LOGI csoportban 

 
 

A feladatok megoldási gyorsasága természetesen változó (F=68,9;p<0,01), mintázata 

tendenciaszerű eltérést mutat a két osztályfokon (feladatok×osztályfok F=2,37;p<0,1). A két 

évfolyam reakcióidejében különbség mutatkozik (F=5,95;p<0,05), ami három feladatnak 

köszönhető (MI/5: t=2,19;p<0,05; AT/6: U=22;p<0,1; MI/3
83

: t=2,62;p<0,05).  

Az ábrán nem szerepel a Számok sorozatának (SZF/0) megoldási ideje, mert ez más 

időskálán mér, mint a többi feladat, de ebben szintén gyorsabbak a másodikosok: ők 18mp 

(szórás:4,46mp), míg az elsősök 25mp (szórás:9,6mp) alatt értek a feladat végére 

(U=15;p<0,05). A Kétjegyű számok kiolvasása (SZK) és a Numerikus Stroop (SZF/2) 

feladatok esetén nem érdemes osztályfokok közötti különbséget tesztelni, mert csak két elsős 

szolgál érvényes eredményekkel. 

 

VI.5.3. A feladatok csoportosítása a helyes válaszok aránya ill. a megoldás gyorsasága 

alapján 

Ezekről az elemzésekről egyenlőre le kellett mondanom a következő módszertani és szakmai 

okokból: 

 a kutatás jelen fázisában rendelkezésünkre álló 34 fős elemszám nem elégséges olyan 

adatredukciós eljárások végrehajtására (11 változónál), mint a faktoranalízis;  

 a helyességi adatok és néhány reakcióidő adat nem normális eloszlású, ezért csak 

nemparaméteres eljárások végrehajtása megengedett; 
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 Itt a feladat megoldási ideje szerepel (utolsó gombnyomásig eltelt idő).  
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 a mutatók többsége 0,4-0,7 erősséggel korrelál a Mentális korral, aminek hatását ki 

kell szűrni; 

 a korrelációs mátrix értelmezése ilyen mennyiségű változónál nagyon nehéz, 

különösen annak szétválasztása, hogy az együttjárások milyen arányban 

magyarázhatók azonos válaszadási móddal, vagy azonos mért képességekkel (pl. 

MI/5, MI/7, MI/8 esetében); 

 a döntéses feladatokban a random válaszok torzítják a helyességi mutatókat (hiszen a 

kevés helyes válasz ez esetben a véletlenből következik), ezek kiszűrése pedig 

teljesítmény mentén szűkíti le a mintát; 

 az atipikus fejlődésű gyermekek adatai alapján felállított csoportosítás csak korlátozott 

mértékben szól a tesztről, mert lehetséges, hogy elsősorban az atipikus képességprofilt 

tükrözi. 

Pillanatnyilag csak az egyes feladatok minőségi elemzése alapján kaphatunk képet a teszt 

szerkezetéről, és csak spekulatív következtetéseket vonhatunk le, amelyeket további mérések 

során lehet/kell majd ellenőrizni. 

 

VI.5.4. A feladatok minőségi elemzése 

Az eredmények ismertetésének könnyebb követése érdekében a VI.2 táblázat tartalmazza az 

feladatok alapvető adatait. 

 

VI.2. táblázat: A MiniMath 2.0 feladatainak alapvető elemzési  adatai 

Feladat Elemzés N  Differenciál-e Képzett mutató Válaszadás 

Sorsz. Kód Név  Valid Helyes 

válaszok 

RI  Random 

szűrve 

3 MI/1 Pontszámlálás x 34 x - Szubitizáció 

gyorsasága és 

Számlálás gyorsasága 

verbális 

4 MI/2 Fényvillanások 

számlálása 

x 34 x - Számlálási képesség 

(összeg) 

verbális 

3 kategória 

5 MI/3 Fényvillanások 

gombnyomással 

x 34 

(32) 

- - +/-1 válaszok 

elfogadása 

gombnyomás  

10 MI/5 Hibakeresés 

számlálásnál 

x 34 

(30) 

x - 3 kategória döntés (2) 

VAN 

9 MI/6 Számmegmaradás Nincs 

értelmezve 

34 A feladatban félrevezető elem van döntés (2) 

18 MI/7 Halmazok 

számosságának 

összehasonlítása 

x 34 

(33) 

- x  döntés (2) 

VAN 

1 MI/8 Törtek informális 

megértése 

x 32 

(12) 

- - 3 kategória döntés (3) 

VAN 



 154 

7 AT/0 Számfelismerés Nincs adat  

6a AT/1 

(TM) 
Tárgymegnevezés x 34 x x  verbális 

6b AT/1 

(SZM) 
Számmegnevezés 

– egyjegyű 

számok 

x 34 x x 3 kategória verbális 

6c AT/1 

(SZK) 
Számkiolvasás – 

kétjegyű számok 

x 23 x x 3 kategória verbális 

8 AT/3 Számszó-

számjegy 

megfeleltetés 

Nincs 

értelmezve 

28
84

 Az olvasási képesség torzítja az 

eredményeket 

rákattintás 

14. AT/6 Összeadási tábla x 33 

(26) 

x -  verbális 

19 AT/10 Nyelvi kifejezések x 33 

(28) 

x - 3 kategória döntés (2) 

VAN 

20 T/5 

(SZF0) 
Számok sorozata x 34 

(27) 

x x 3 kategória rákattintás 

13 SZF2 Numerikus stroop x 23 

(19) 

- - Szempontváltási 

probléma van-e 

döntés (2) 

VAN 

12 AA/0 Műveleti jelek Nincs adat  

Megjegyzés: A táblázatban szürkével jelöltem a nem normális eloszlású, sárgával a normális eloszlású 

változókat. A zárójeles elemszámok a random válaszolók kiszűrése után maradt érvényes elemszámokat 

mutatják. A LOGI és TANAK csoportok között a legtöbb helyességi mutató tekintetében különbséget találtunk, 

míg a reakcióidő adatok csak a legkönnyebb feladatok esetében differenciálnak.  

 

VI.5.4.1. MI/1 Pontszámlálás 

A feladat a LOGI csoportnak nem okozott nehézséget, a próbáknak csak 9 százaléka volt 

hibás, elsősorban a 7-10 számkörben, és a csoport 42 százaléka hibátlanul teljesített (6.3 

táblázat). A TANAK csoportban jelentősebb volt a hibázás, a próbák egyharmadában 

tévesztettek a gyermekek, és már 3-4 elemnél előfordult helytelen válasz. Mindezt a helyes 

válaszok számában mutatkozó különbség is megerősíti (U=56,5; p<0,01), míg a helyes próbák 

átlagos reakcióidejében nincs eltérés a csoportok között (U=140;n.s.). Utóbbi eredményt 

részben az okozza, hogy a TANAK gyermekek a nagyobb elemszámoknál gyakrabban 

hibáztak, így náluk az összevont gyorsasági mutatóban a kisebb elemszámok nagyobb súllyal 

szerepelnek. Ezt jelzi az is, hogy a két mutató pozitívan korrelál egymással (rho=0,4*), vagyis 

a pontosan számláló gyermekek átlagos reakcióideje hosszabb. 

 

VI.3. táblázat: Pontszámlálás a TANAK és LOGI csoportban 

Pontszámlálás 

 
Csoport Átlag Szórás Stat. 

próba 

Szign. 

Helyes 

válasz** 

TANAK 6,66 2,38 U=56,5 p<0,01 

LOGI 9,05 1,17 

Reakcióidő  

(1-10) 

TANAK 3406,81  1202,10 U=140 n.s. 

LOGI 3300,83 653,79 
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 Az egyjegyű számok megnevezése során előírt 60 százalékos előfeltételt 28 fő teljesítette. 
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Fontos információkkal szolgál a reakcióidő-görbék elemzése (VI.5 ábra): a LOGI csoport 

mintázata tipikusnak mondható 2-10 között
85

: a szubitizációs tartományban (4-ig) a 

regressziós egyenes meredeksége kisebb, mint a számlálási tartományban (5-10). Kis 

számosságok esetén a reakcióidő elemenként 350 ezredmásodperccel nő (y=348x+670,8; 

R²=0,999), ezután pedig +750ms/elem (R²=0,91). A TANAK gyermekek esetében 2-5 között 

elemenként 1400 ezredmásodperccel nő a reakcióidő (R²=0,98). Ezután a regressziós egyenes 

ellaposodik (+1080ms/elem, R²=0,87), de ezt csak a minimum öt helyes választ adó gyermek 

reakcióideje alapján számítottam. 

 

VI.5. ábra: Reakcióidő-görbék és hibaszám  a pontszámlálás feladatban a TANAK és LOGI csoportban 
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A videóelemzések alapján úgy tűnik, hogy a vizsgált korosztályban, különösen a TANAK 

csoportban még jellemző a számlálás rámutatással, és az ujjakon történő számolás még a 

szubitizációs tartományban is. A legnagyobb számosságok esetén néhányan becsléssel 

próbálkoznak, ez több hibával, de rövidebb válaszadási idővel jár. 2-3 gyermek alkalmazott 

(kisebb sikerrel) olyan nehéz stratégiát, mint az alcsoportok összeadása. 

Jelen mintán ugyan egy gyorsasági mutatót képeztem (1-10 átlagos reakcióidő), de a 

szubitizációs és a számlálási tartományban nyújtott teljesítmény külön-külön történő 

rögzítését és elemzését a továbbiakban szükségesnek tartom (részletes megfontolások a 

feladat mutatóival kapcsolatban a VI.6.1. alfejezetben). 

  

                                                 
85

 Az ’1’-nél tapasztalt meghosszabbodott reakcióidő már a diszkalkulia-vizsgálatunkban is megjelent. Jelen 

kutatásban az ’1’ a feladat első próbája volt, így különösen nagy megértési nehézséget okozott a gyermekeknek. 

A videókon jól látható, hogy sokan tanácstalanul néznek a vizsgálatvezetőre, vagy szóban jelzik 

bizonytalanságukat („Ennyi?”).  
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VI.5.4.2. MI/2 Fényvillanások számlálása 

A szekvenciálisan bemutatott ingerek (1-10 fényvillanás) megszámlálásának nehézségét 

mutatja a helyes válaszok viszonylag alacsony száma mindkét csoportban (3,5 ill. 5,4), de 

különösen a TANAK csoportban (U=62,5; p>0,01), ahol a legjobban teljesítő gyermek is csak 

hat jó választ adott (a LOGI csoportban 9 jó válasz a maximum) (VI.4 táblázat). 

A válaszok reakcióideje független a fényvillanások számától, a próbák során változatlan 

(F=0,34;n.s.), a csoportok között nincs különbség (F=0,01; n.s.). Indokolt egy összevont 

mutatóval, vagyis a tíz próbában adott reakcióidők átlagával számolni, amibe a téves válaszok 

reakcióideje is beleszámít. 

 

VI.4. táblázat: Fényvillanások számlálása a TANAK és LOGI csoportban 

Fényvillanások 

számlálása 

 

Csoport Átlag Szórás Stat. 

próba 

Szign. 

Helyes 

válasz** 

TANAK 3,53 1,51 U=62,5 p<0,01 

LOGI 5,42 1,74 

Reakcióidő  

(1-10) 

TANAK 2345,25 1534,00 U=128 n.s. 

LOGI 1918,11 620,33 

 

A helyes válaszok aránya a legkisebb számosságokat kivéve viszonylag állandó (35-45% 

között). Az 1-2 villanás felfogása, megnevezése inkább a LOGI csoportnak volt könnyű 

(Khi2=5,74; p<0,05; Khi2=9,66; p<0,01). A válaszok átlaga szinte lineárisan emelkedik 

(y=0,9x+0,57 egyenes illeszkedésének jósága R²=0,96), és bár a válaszok egyre 

pontatlanabbak a számosság növekedésével, a variációs koefficiens (szórás/átlag×100) nem 

konstans (VI.6 ábra, VI.5 táblázat). 

 

VI.6. ábra: Válaszok átlaga és szórása a fényvillanások számának függvényében – a fényvillanások 

számlálása feladatban 
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VI.5. táblázat: Helyes válaszok aránya és a válaszok eloszlása a fényvillanások számának függvényében – a 

fényvillanások számlálása feladatban 

Fény száma 

 
Helyes válaszok 

aránya (%)  

Válaszok 

átlaga 

Válaszok 

szórása 

Variációs 

koefficiens 

Stat. Próba 

(Khi²) 

TANAK LOGI 

1* 
88,2 

1,15 0,436 37,98 5,74; p<0,05 
73,3 100 

2** 
64,7 

2,45 0,971 39,56 9,66; p<0,01 
40 84,2 

3 38,2 2,47 1,196 48,47  

4 44,1 4,39 1,197 27,25  

5 35,3 5,69 1,469 25,82  

6 38,2 6,41 1,672 26,07  

7 44,1 7,09 1,011 14,26  

8 35,3 8,24 1,458 17,69  

9 35,3 8,64 2,329 26,95  

10* 35,3 
8,65 2,524 29,19 6,61; p<0,05 

13,3 52,6 

 

A videóelemzések is megerősítik, hogy a gyermekek kevert stratégiával dolgoztak: sokan 

igyekeztek számlálni az ingereket, és ugyan többnyire lemaradtak, de ebből indultak ki a 

becslésnél, lemaradásukat kicsit túlkompenzálva (lsd. átlagok felfelé pontatlanok). A 

fényvillanások lelassítása javíthatja a számlálás hatékonyságát. 

 

VI.5.4.3. MI/3 Fényvillanás gombnyomással 

A látott fényvillanások számával megegyező gombnyomás feladata is komoly kihívás elé 

állította a vizsgált gyermekeket. Pontos választ a számosságtól függetlenül igen kis arányban 

adtak (10-35%), még az egy villanás is sokszor okozott problémát. Két fő a TANAK 

csoportból a próbáknak több mint a felében ’egy’ választ adott, ezért őket kiejtettük a további 

elemzésekből. 

Padlóhatás kivédése érdekében megfontolandó az elfogadható válaszok körének 

bővítése, ezért próbaképpen helyes válasznak kódoltam a +/- 1 távolságra lévő válaszokat is, 

és mindkét mutatóval elvégeztem a csoportok összehasonlítását. A két próba eredménye 

egybevág, a két csoport között nincs különbség a helyes válaszok számát illetően (U=98,5 ill. 

U=92,5; n.s.) (VI.6 táblázat). 
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VI.6. táblázat: Fényvillanás gombnyomással a TANAK és LOGI csoportban 

Fényvillanás 

gombnyomással 

Csoport Átlag Szórás Stat. próba Szign. 

Pontos válasz TANAK 2,31 1,11 U=98,5 n.s. 

LOGI 2,79 1,32 

Helyes válasz  

(+/-1) 

TANAK 5,53 1,94 U=92,5 n.s. 

LOGI 6,63 2,29 

 

A válaszok átlaga itt is lineárisan nő, a regressziós egyenes meredeksége nagyon hasonlít az 

előző feladatéhoz (y = 0,84x + 1,47; R² = 0,97). A szórás nemlineáris növekedése, a variációs 

koefficiens csökkenő trendje ebben a feladatban is arra utal, hogy a gyermekek többsége 

számlál, és nagyobb számosságoknál jobban lemarad. A videó felvételeken is megfigyelhető, 

hogy az ingerbemutatás alatt hangosan és/vagy ujjaik segítségével számlálnak, és a válaszadás 

során is számlálják a gombnyomásokat, mindezt több-kevesebb hibával. Feltűnő, hogy milyen 

magas arányban (34,4 százalék) érkezett helyes válasz tíz fényvillanás esetén. Ez annak 

tulajdonítható, hogy 7 villanástól kezdve egyre többen válaszolnak tízzel (VI.7 táblázat, VI.7 

ábra). 

 

VI.7. táblázat: Helyes válaszok aránya és a válaszok eloszlása a fényvillanások számának függvényében – a 

fényvillanások gombnyomással feladatban 

Fény száma Helyes válaszok 

aránya 

Válaszok 

átlaga 

Válaszok 

szórása 

Variációs 

koefficiens 

Pontos +/-1 

1 62,5 84,4 1,63 1,01 62,03 

2 29,0 77,4 3,23 1,43 44,36 

3 35,5 58,1 4,27 1,46 34,23 

4 22,6 67,7 4,71 1,47 31,11 

5 25,0 57,1 6,50 2,20 33,78 

6 16,1 64,5 6,55 1,91 29,20 

7 15,6 62,5 7,44 1,83 24,61 

8 16,1 41,9 8,65 2,69 31,12 

9 9,7 58,1 8,58 2,54 29,60 

10 34,4 65,6 9,56 2,42 25,33 
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VI.7. ábra: Válaszok átlaga és szórása a fényvillanások számának függvényében – a fényvillanások 

gombnyomással feladatban 
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Ebben a feladatban a válaszadás ideje az utolsó gomb lenyomásáig eltelt idő, ezért a 

válaszadási idő és a válasz nagysága jelentősen (rho=0,4*-06* közötti hat esetben) összefügg. 

 

VI.5.4.4. MI/1-3 Számlálási képesség 

Az első három feladatban adott helyes válaszok
86

 összeadásával egy összevont mutatót 

képeztem (0-30), ez az ún. Számlálási képesség, aminek eloszlása a teljes mintán grafikusan is 

látható (VI.8 ábra). 

 

VI.8. ábra: Számlálási képesség eloszlása a teljes mintán 

 

 

Az összevont mutató erősen korrelál MI/1 és MI/2 feladatok eredményével (rho=0,76** ill. 

0,7**), és közepesen az MI/3 feladatban elért pontszámmal (rho=0,46**). 

A két csoport között jelentős különbség mutatkozik a Számlálási képesség tekintetében 

(t=4,33;p<0,01) a LOGI gyermekek javára (VI.8 táblázat). 

                                                 
86

 Az MI/2 feladatban a pontos válaszok számát.  
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VI.8. táblázat: Számlálási képesség a TANAK és LOGI csoportban 

 Csoport Átlag Szórás Stat. próba Szign. 

Számlálási 

képesség** 

TANAK 13,00 3,05 F=0,99 

t=4,33 

n.s. 

p<0,01 LOGI 17,26 2,49 

 

A mutató korrelációja a Mentális korral r=0,56**, mert ezzel a Pontszámlálás (MI/1) és a 

Fényvillanások számlálása (MI/2) pontszám is közepesen szoros kapcsolatban áll (rho=0,5** 

ill. 0,53**
87

. 

A három pontszám összevonásának jogosságát megkérdőjelezi, hogy a Mentális kor 

hatását kiszűrve már nem mutatnak együttjárást (rpar=0,01-0,22;n.s.). Több lehetséges 

kategorizálási módszer gondos elemzése után azonban mégis a Számlálási képesség 

százalékos mutatója alapján javaslom besorolni a gyermekek teljesítményét: Gyengén számlál 

(40), Közepesen számlál (41-59), Jól számlál (60). 

 

VI.5.4.5. MI/5 Hibakeresés számlálásnál 

Elsőként azokat a gyermekeket próbáltuk azonosítani, akik véletlenszerűen válaszoltak ebben 

a feladatban. Három TANAK gyermek minden próbában ’helyes’ választ adott, és a 

videóelemzések is megerősítik, hogy tanácstalanok, nem értik, mit kell csinálni, 

számolgatnak. Ugyanígy viselkedett, de néha a ’helytelen’ gombot választotta további egy fő, 

vele együtt így négy gyermeket zártunk ki a további elemzésből. Négy esetben volt még 50 

százalék a helyes válaszok aránya, de a felvételek szerint mérlegelés, gondolkodás után 

hozták meg a gyermekek (sok esetben rossz) döntésüket. 

A próbák nehézségi sorrendje a hibázások száma alapján a két csoportban azonos. A 

konvencionális sorrendű helyes számlálás azonosítása a legkönnyebb (bár nem a 

leggyorsabb), és szinte senkit sem zavart meg a jobbról balra történő számlálás. A kardinalitás 

elvének sérülését, valamint az egyik középső elem kihagyását a vizsgált gyermekek döntő 

többsége jelezte, míg az utolsó elem duplán számolása az esetek 35 százalékában 

megtévesztette őket. Az elemek nem konvencionális sorrendben () való 

letapogatását a TANAK csoport háromnegyede helytelennek ítélte, míg a LOGI csoport 63,2 

százaléka jól válaszolt (VI.9 táblázat). 

                                                 
87

 A feladatokban mért reakcióidők azonban függetlenek a Mentális kortól. 
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VI.9. táblázat: A próbák nehézsége a helyes válaszok aránya alapján a TANAK és LOGI csoportban – a 

hibakeresés számlálásnál feladatban 

Próba Csoport Helyesen 

válaszolók (%) 

Stat. 

Próba (Khi²) 
Szign. 

Helyes 

konvencionális 

TANAK 100  n.s. 

LOGI 100 

Helyes 

jobbról balra 

TANAK 90,9 1,78 n.s. 

LOGI 100 

Helytelen 

kardinalitás 

TANAK 81,8 1,29 n.s. 

LOGI 94,7 

Helytelen 

Kihagyás 

TANAK 72,7 1,87 n.s. 

LOGI 84,2 

Helytelen 

duplázás 

TANAK 63,6 0,17 n.s. 

LOGI 68,4 

Helyes 

kötetlen sorrend* 

TANAK 27,3 6,41 p<0,05 

LOGI 63,2 

 

A két csoport közötti különbség a helyes válaszok számában is megmutatkozik 

(U=59;p<0,05), míg a reakcióidőben nem mutatkozik eltérés sem a próbákban (F=0,58;n.s.), 

sem a csoportok között (F=0,46; n.s.), ez rendre 3,1-4,2 másodperc között van (VI.10 

táblázat). 

A reakcióidő-adatok mégis informatívak: a viszonylag hosszú reakcióidők és az 

időnként előforduló (3%) időtúllépések
88

 arra utalnak, hogy a gyermekek nem a számlálási 

szabály alapján hozzák meg döntésüket, hanem utólag maguk is megszámolják az ingereket. 

 

VI.10. táblázat: Hibakeresés számlálásnál feladat a TANAK és LOGI csoportban 

Hibakeresés 

számlálásnál 

 

Csoport Átlag Szórás Stat. 

próba 

Szign. 

Helyes válasz* TANAK 4,36 0,92 U=59 p<0,05 

LOGI 5,10 0,99 

Reakcióidő TANAK 3787,02 1210,71 F=1,21 

t=0,03 
n.s. 

n.s. LOGI 3773,38 1069,50 

 

A Mentális korral jelentősen korrelál a helyes válaszok száma (rho=0,6**), míg a reakcióidő 

ettől független. 

A helyes válaszok száma (ill. 3 helyes válasznál a válaszadás módja) alapján három 

kategóriába soroltam a gyermekeket (VI.11 táblázat): a számlálási szabályokat nem ismeri (0-

3 pont), részben ismeri (3-5 pont), ismeri (6 pont). 

                                                 
88

 Az időhatárt eredetileg 5 másodpercre állítottuk be.  
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VI.11. táblázat: Kategóriaképzés a hibakeresés számlálásnál feladatban 

 Számlálási szabályokat 

Nem ismeri Részben ismeri Ismeri 

TANAK 
Fő 4 10 1 

% 26,7% 66,7% 6,7% 

LOGI 
Fő 0 11 8 

% 0,0% 57,9% 42,1% 

Összesen 
Fő 4 21 9 

% 11,8% 61,8% 26,5% 

 

A mutató csak korlátozottan érvényes, mert csak a leggyengébb kategóriát különíti el a 

többitől a másik számlálási képességet érintő (Pontszámlálás, MI/1) feladat pontszáma 

tekintetében (U=10;p<0,01) (VI.12 táblázat). 

 

VI.12. táblázat: Hibakeresés számlálásnál feladatban képzett kategóriák pontszámlálási teljesítményének 

összehasonlítása 

Számlálási 

képességek 

Kategória: 

Számlálási 

szabályokat 

N Átlag Szórás Stat. 

próba 

Szign. 

Pontszámlálás 

pontszám 

Nem ismeri** 4 5,00 1,826 U=10 p<0,01 

Részben ismeri 21 8,10 2,119   

Ismeri 9 9,11 ,782 U=74,5 n.s. 

 

VI.5.4.6. MI/6 Számmegmaradás 

A válaszok helyessége alapján úgy tűnik, hogy mindkét csoportban csak 1-1 fő rendelkezik a 

számmegmaradás képességével. Ők azok, akik megbízhatóan meg tudják különböztetni az 

elemszám megváltozását eredményező transzformációt (utolsó próba) a többitől. Ebben a 

videóelemzés szerint a halmazok megszámlálása segíti őket. 

A 6.13 táblázatban látható azonban, hogy már a szín megváltozása is sok gyermeket 

megzavart, az elemek méretének megnövekedése pedig a TANAK gyermekek többségét 

félrevezette. Mindkét csoportban voltak olyanok, akik hibájuk ellenére a következő próbában 

helyesen válaszoltak, ami utalhat random válaszadásra, vagy a feladat instrukciója, grafikája 

lehet félreérthető, nem elég egyértelmű. A feladat érvényessége mindenképpen 

felülvizsgálatra szorul. 
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VI.13. táblázat: A próbák nehézsége a helyes válaszok aránya alapján a TANAK és LOGI csoportban – a 

számmegmaradás feladatban 

Próba  

 
Csoport Helyesen válaszolók 

(%) 

Stat. 

Próba 

(Khi²) 

Szign. 

Szín változik TANAK 40 2,75 n.s. 

LOGI 68,4 

Méret változik* TANAK 20 4,97 p<0,05 

LOGI 57,9 

Sor hosszúsága 

változik 

TANAK 13,3 0,06 n.s. 

LOGI 10,5 

Elemszám 

változik 

TANAK 86,7 2,69 n.s. 

LOGI 100 

 

A reakcióidők elemzése a sok hibázás miatt kevésbé releváns, ebben nincs is különbség a két 

csoport között (F=1,99;n.s.; próba×csoport F=0,52;n.s.). A viszonylag lassú válaszadás és a 

videók elemzése egyaránt azt jelzi, hogy a gyermekek nagy része rendkívül bizonytalan a 

döntésében, és a válaszadásnál csak néhányan számlálnak (VI.9 ábra). 

 

VI.9. ábra: Reakcióidő-görbék a TANAK és LOGI csoportban – a számmegmaradás feladatban 

 
 

VI.5.4.7. MI/7 Halmazok számosságának összehasonlítása 

Ebben a feladatban kevés hibát vétettek a gyermekek, csak hárman értek el 5-7 pontot (max. 

12), vagyis a véletlenhez közeli eredményt. Válaszaik és a videóelemzés alapján arra 

következtethetünk, hogy egyikük bohóckodott, nem figyelte az instrukciót, random válaszolt, 

ketten pedig következetesen a több ingert választották, ezért értek el alacsony pontszámot
89

. 

                                                 
89

 A figyelmetlen gyermeket kizártuk az elemzésből, míg utóbbi két eset pontszáma az összegzésben nem 

szerepel, reakcióidő-adataik viszont igen.  
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A várt távolsághatás az egérmozgatást igénylő válaszadás ellenére mindkét csoportnál 

megmutatkozik (F=16,56;p<0,01; távolság×csoport F=0,69;n.s.), vagyis az elemszámok 

távolságának függvényében változik a reakcióidő
90

. A TANAK csoport végig lassabban ad 

választ, bár ez az eredmény csak tendenciaszerű (F=3,12;p<0,1) (VI.10 ábra). 

 

VI.10. ábra: Reakcióidő-görbék a TANAK és LOGI csoportban – a halmazok számosságának 

összehasonlítása feladatban 

 
 

Nagysághatás
91

 csak 1-2 távolság esetén jelenik meg mindkét csoportnál (F=26,52;p<0,01; 

nagyság×csoport F=0,22; n.s.). 5 távolság esetén nem mutatkozik eltérés a számok 

nagyságának változásával (F=2,26;n.s, nagyság×csoport F=2,44;n.s.), és ezekben a próbákban 

a két csoport reakcióideje sem különbözik (F=0,71;n.s). 

Hasonló kép bontakozik a válaszok helyességének elemzése alapján, bár ebben nincs 

különbség a két csoport között (F=1,47;n.s.). A TANAK csoport a próbák 13%-ban, a LOGI 

csoport 8,3%-ban hibázik, elsősorban a számlálást igénylő esetekben, vagyis az 1-2 távolságra 

lévő nagy számosságoknál. 

                                                 
90

 Csak a helyes válaszok reakcióidejét vontam be az elemzésbe. 
91

 Itt két ANOVA eredményét ismertetem, az ábrán viszont együtt mutatom be őket. 
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VI.11. ábra: Nagyság- és távolsághatás a TANAK és LOGI csoportban – a halmazok számosságának 

összehasonlítása feladatban 

 
A mennyiségi összehasonlítás hatékonyságát nem-szimbolikus ingerek esetén tehát 

elsősorban a Halmazok összehasonlításának gyorsasága (a feladatban adott helyes válaszok 

reakcióidejének átlaga), másodsorban pedig a Halmazok összehasonlításának helyessége (a 

feladatban adott helyes válaszok összege, max. 12) elnevezésű összevont mutatók mérik. A 

helyességi adatok plafonhatás miatt kevéssé diszkriminálnak a csoportok (és várhatóan az 

egyének) között, a gyorsasági mutató informatívabb ennél a feladatnál (VI.14 táblázat). 

 

VI.14. táblázat: Halmazok számosságának összehasonlítása a TANAK és LOGI csoportban 

Halmazok 

számosságának 

összehasonlítása 

Csoport Átlag Szórás Stat. 

próba 

Szign. 

Helyes válasz TANAK 10,33 1,98 U=103,5 n.s. 

LOGI 11,05 1,47 

Reakcióidő
+
 TANAK 4266,61 1858,86 F=2,55 

t=1,76 

 n.s. 

p<0,1 LOGI 3353,43 1139,63 

 

A Mentális korral a helyesség közepesen (rho=0,4*) korrelál, míg a gyorsaság nem áll vele 

összefüggésben (r=0,15;n.s.). Utóbbi inkább a Tárgymegnevezés idejével korrelál (r=0,36*). 

A reakcióidő kapcsán felmerül a kérdés, hogy érdemes-e két gyorsasági mutatóval 

számolni, vagyis külön kezelni a számlálást igénylő négy próba (Összehasonlítás 

számlálással), és a becslés ill. szubitizáció segítségével megoldható nyolc próba 

(Összehasonlítás számlálás nélkül) átlagos reakcióidejét? A két mutató korrelációja 
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rho=0,45**, és egyik sem áll kapcsolatban a Pontszámlálás (MI/1) vagy a Fényvillanások 

számlálása (MI/2) feladatok pontszámával, reakcióidejével (rho=0,02-0,25;n.s.). 

A Hibakeresés számlálásnál (MI/5) feladat különböző kategóriáiba sorolt tagjai között 

azonban érdekes eltéréseket találunk (VI.15 táblázat): 

 A leggyengébb csoportba tartozó gyermekek (Nem ismeri) válaszadási ideje nem tér el 

a két feladattípusban,míg a többieknél jelentősen hosszabb reakcióidőt (U=9;p<0,01)  

figyelhetünk meg a számlálást igénylő próbákban. A Nem ismeri csoportba tartozó 

gyermekek talán minden próbában számlálnak. 

 A számláláson alapuló összehasonlítások során a bizonytalanabb számlálók (Részben 

ismeri) jelentősen lassabbak a jól számlálóknál (Ismeri). 

 

VI.15. táblázat: Hibakeresés számlálásnál feladatban képzett kategóriák teljesítményének összehasonlítása a 

halmazok számosságának összehasonlítása feladat különböző próbáiban 

Halmazok 

számosságának 

összehasonlítása 

Kategória: 

Számlálási 

szabályokat 

N Átlag Szórás Stat. 

próba 

Szign. 

Összehasonlítás 

számlálás nélkül 

Nem ismeri** 4 4297,41 1612,01 U=9 p<0,01 

Részben ismeri 21 2546,69 704,87   

Ismeri 9 2401,81 673,50 U=82 n.s. 

Összehasonlítás 

számlálással 

Nem ismeri 4 4827,29 2335,67 U=29 n.s. 

Részben ismeri 21 6797,63 4225,27   

Ismeri 9 4366,93 1886,19 U=57 p<0,1 

 

További kérdéseket vet fel a gyorsasági mutató(k) kategorizálása a teszt-összpontszám 

képzése érdekében. Felmerül a reakcióidő-mintázat, vagyis a két gyorsasági mutató nagysága 

és viszonya alapján további kategóriák képezésének lehetősége (pl. tipikus mintázat, ha a 

mutatók hányadosa 2 körüli). 

 

VI.5.4.8. MI/8 Törtek informális megértése 

A folytonos ingerek illetve több elemből álló halmazok megosztása és törtrészük azonosítása 

komoly kihívás elé állította mindkét csoport tagjait, amit az alacsony pontszámok jeleznek. A 

gyermekek a nyolc kérdés felére sem tudtak válaszolni (átlag 3,5 körül), ebben nincs eltérés a 

csoportok között (U=112;n.s.). 

A válaszadás módja (három lehetőség közül kellett választani) miatt véletlenszerű 

válaszadás esetén közel három találat várható, ezért mindenképpen szükséges azonosítani és 

az elemzésből kiejteni a tippelő gyermekeket. A kategóriaképzés során a 3 pontot elérő 
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gyermekeket is még a feladatot Nem érti kategóriába soroltam, amit részben adott válaszaik 

elemzése (pl. 3 fő mindig a középső képet választotta), részben a kérdéses gyermekek 

viselkedésének videóelemzése (pl. végig bizonytalankodik, tanácstalan) támaszt alá. 

Megkülönböztettem még a Részben érti alcsoportot, akik 4 pontot értek el, de a videóelemzés 

szerint komoly erőfeszítéseket tettek. A harmadik Érti kategóriába az 5-7 helyes választ 

adókat soroltam (maximális pontszámot egy gyermek sem ért el) (VI.16 táblázat). 

 

VI.16. táblázat: Kategóriaképzés a törtek informális megértése feladatban 

  Törtek feladatot 

Nem érti Részben 

érti 

Érti 

 TANAK Fő 13 9 1 3 

% 100,0% 69,2% 7,7% 23,1% 

LOGI Fő 19 11 3 5 

% 100,0% 57,9% 15,8% 26,3% 

Összesen Fő 32 20 4 8 

% 100,0% 62,5% 12,5% 25,0% 

 

A kategóriák eloszlása a két csoportban megegyezik (Khi2=0,59;n.s.). A további elemzéseket 

ezért a két csoport összevonásával a minta 37,5 százalékán, a feladatot legalább részben értő 

gyermekek adatainak figyelembe vételével végeztem. 

A kérdések nehézségi sorrendjét a helyes válaszok aránya alapján állítottam fel (VI.17 

táblázat). A kapott eredmény nagyrészt tükrözi előzetes elvárásaimat. A válaszok átlagos 

reakcióideje 7-9mp között van, csak a legkönnyebb (Tető fele piros) és a legnehezebb (Kerítés 

negyede sárga) válaszadás történt gyorsabban, utóbbi azt jelzi, hogy a gyermekek tippeltek. 

Ebben a feladatban sem a válaszok helyessége (rho=0,29;n.s.), sem a gyorsasága 

(r=0,06;n.s.) nem függ össze a Mentális korral. A feladatban elért pontszám egyedül a 

Halmazok számosságának összehasonlítása (MI/7) feladat eredményével áll mérsékelt 

kapcsolatban, a kettő parciális korrelációja (Mentális kor hatásának kiszűrésével) rpar=0,37
+
, 

amit leginkább a nemszimbolikus ingerekkel történő műveletvégzésre vezethetünk vissza. 
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VI.17. táblázat: A próbák nehézsége a helyes válaszok aránya alapján a TANAK és LOGI csoportban – a 

törtek informális megértése feladatban 

 Kérdés típusa 

 
Helyes válaszok 

aránya (%)  

Reakcióidő 

átlag (ms) 

Reakcióidő 

szórás
92

 (ms) 

1 Folytonos felezés 91,7 4674,67 1732,52 

2 Diszkrét két felé osztás 83,3 7004,00
93

 5756,31 

3 Diszkrét négy felé osztás 75 8350,91 4946,05 

4 Diszkrét felezés 66,7 8959,67 4987,05 

 Folytonos két felé osztás 66,7 7910,25 6051,40 

 Folytonos négy felé osztás 66,7 7429,58 5479,64 

5 Diszkrét negyedelés 41,7 8350,25 7028,92 

6 Folytonos negyedelés 33,3 5239,58 3523,80 

 

 

VI.5.4.9. AT/1-TM Tárgymegnevezés 

A bemutatott tárgyak (ill. állatok sziluettjének) gyors megnevezése a számmegnevezés nem-

numerikus kontrollfeladata. A vizsgált gyermekek viszonylag keveset hibáztak, a próbák 5,8 

százaléka helytelen, ami viszont már eltér a nullától (t=3,91;p<0,01). Ez elsősorban három 

nem jól megválasztott képnek (kenguru, hóember, zsiráf) köszönhető (VI.18 táblázat). 

 

VI.18. táblázat: Hibás válaszok a tárgymegnevezés feladatban 

Inger Hibás válaszok  

száma
94

 

Hibás válaszok 

kenguru 8 kutya, nyuszi, farkas, kandúr, értelmetlen szó, nincs válasz (3) 

zsiráf 5 zebra (3), ló, nincs válasz 

hóember 5 hó, hógolyó (2), nincs válasz (2) 

olló 1 nincs válasz 

esernyő 1 eső 

csillag
n 

0 - 

villa
n
 0 - 

zászló
n
 0 - 

alma 0 - 

virág 0 - 

Megjegyzés: Az 
n
 jelzésű ingerek esetében a reakcióidők normál eloszlást követnek. 

                                                 
92 Fontos technikai információ, hogy a feladatot megértők csoportjában a leglassabb gyermekek 20-27 

másodperc alatt adtak választ, az előzetesen beállított 30 másodperces időhatár tehát jónak tűnik.   

 
93

 A hosszabb reakcióidő részben annak is köszönhető, hogy ez volt az elsőnek bemutatott feladat.  
94

 Egy-egy esetben előfordult ’állat’ megnevezés a kengurunál ill. zsiráfnál, és ’tulipán’ megnevezés a virágnál, 

ezeket a válaszokat elfogadtam. 
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A LOGI csoport mind a helyes válaszok számában (U=81;p<0,01), mind a válaszadás 

gyorsaságában (d=4,7;p<0,01) felülmúlja a TANAK csoportot, és a két leggyengébb 

eredményt (7 pont) elérő gyermek sem a LOGI csoport tagja (VI.19 táblázat). 

 

VI.19. táblázat: Tárgymegnevezés a TANAK és LOGI csoportban 

Tárgymegnevezés 

 
Csoport Átlag Szórás Stat. 

próba 

Szign. 

Helyes válasz** TANAK 9,00 1,00 U=81 p<0,01 

LOGI 9,74 ,56 

Reakcióidő** TANAK 1935,48 411,89 F=24,9 

d=4,7 

p<0,01 

LOGI 1406,22 161,16 

 

 

VI.5.4.10. AT/1-SZM Számmegnevezés: egyjegyű számok megnevezése 

 

Az egyjegyű számok megnevezése gyorsabban megy, mint a Tárgymegnevezés 

(F=65,56;p<0,01), különösen a TANAK csoportnak (feladat×csoport F=3,94;p<0,05), és 

tendenciaszerűen kevesebb hibával (F=3,36;p<0,1; feladat×csoport F=2,18;n.s.). 

Az ötös számkörben három TANAK gyermek nem igazodik el (2-3 számot neveznek 

meg helyesen), közülük ketten második osztályosok. Az ötnél nagyobb számokat négy 

gyermek nem ismeri (két elsős TANAK, egy elsős LOGI, és egy másodikos TANAK 

gyermek). A legnehezebb számnak a 9 bizonyult, csak 24 gyermek adott itt jó választ 

(háromszor tapasztaltam 9-6 tévesztést). 

A helyes válaszok száma terén nem, de a reakcióidő tekintetében fontos változó az 

osztályfok is: a TANAK gyermekek mindig lassabban nevezik meg a számokat 

(F=11,77;p<0,01), de az elsősök mindkét csoportban kicsit lassabbak (F=6,48;p<0,05; 

csoport×osztályfok F=2,67;n.s).  

Az előző vizsgálatainkkal való jobb összehasonlíthatóság kedvéért itt is kiszámoltam a 

két próba reakcióidejének hányadosát, vagyis a számmegnevezés tárgymegnevezéshez 

viszonyított idejét. Ebben a csoportok között nincs különbség (F=0,61;n.s.; 

csoport×osztályfok F=0,24;n.s.), de az elsősök megnevezési ideje a két próbában hasonlóbb, 

mint a másodikosoké (F=4,52;p<0,05) (VI.20 táblázat). 
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VI.20. táblázat: Számmegnevezés a TANAK és LOGI csoportban 

Számmegnevezés 

 
Csoport Átlag Szórás Stat. 

próba 

Szign. 

Helyes válasz* 
TANAK 7,47 3,248 

U=95,5 p<0,05 
LOGI 9,58 1,170 

Reakcióidő** 

TANAK 1.o. 1549,65 496,03 

F=11,77 p<0,01 
TANAK 2.o. 1166,71 210,06 

LOGI 1.o. 1085,73 153,22 

LOGI 2.o. 1002,29 157,09 

Számmegnevezés 

/Tárgymegnevezés idő 

TANAK 1.o. 
0,78 0,18 

F=0,61 n.s. 
TANAK 2.o. 

0,64 0,17 

LOGI 1.o. 
0,80 0,07 

LOGI 2.o. 
0,71 0,14 

 

A helyes válaszok száma alapján három kategóriát képeztem (6.21 táblázat), melynek határai 

megfelelnek a tesztben szereplő előfeltételeknek: Egyjegyű számokat nem ismeri (0-5 pont), 

részben ismeri (6-9 pont), ismeri (10 pont). 

 

VI.21. táblázat: Kategóriaképzés a számmegnevezés  feladatban 

 Egyjegyű számokat 

Nem ismeri Részben ismeri Ismeri 

TANAK Fő 5 2 8 

% 33,3% 13,3% 53,3% 

LOGI Fő 1 3 15 

% 5,3% 15,8% 78,9% 

Összesen Fő 6 5 23 

% 17,6% 14,7% 67,6% 

 

A Számmegnevezés gyorsasága nem változik lineárisan a számok nagyságának növekedésével 

(a regressziós egyenesek illeszkedése R²=0,005-0,21), tehát nem tapasztalható 

problémanagyság-hatás egyik alcsoportban sem (VI.12 ábra). 
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VI.12. ábra: Reakcióidő-görbék az első ill. második osztályos TANAK és LOGI csoportban – 

problémanagyság-hatás a számmegnevezés feladatban 
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Ha azonban külön vizsgáljuk az Egyjegyű számokat nem ismeri kategóriába tartozókat (6fő), 

akik biztosan a számok elsajátításának elején járnak, akkor lineáris emelkedés mutatkozik 1-5 

között a reakcióidő-adatokban (y=223,88x+961,43; R²=0,69), vagyis a teszt alkalmas lehet 

ennek a fejlődési fázisnak a megragadására (VI.13 ábra). 

 

VI.13. ábra: Reakcióidő-görbe az egyjegyű számokat nem ismerő gyermekek alcsoportjában – probléma-

nagyság hatás a számmegnevezés feladatban 1-5 számkörben 
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A két megnevezési feladat gyorsasági mutatója közepes erősséggel korrelál egymással 

(r=0,48**), de ez csak a Mentális korral való kapcsolatuk (r=-0,63) eredménye, ennek hatását 

kiszűrve megszűnik a két mért változó közötti összefüggés (rpar=0,29;n.s.). 

 

VI.5.4.11. AT/1-SZK Számmegnevezés: kétjegyű számok kiolvasása 

A feladat prezentálásának előfeltétele az egyjegyű számok ismerete, vagyis csak az előző 

feladatban maximális pontszámot elérő 23 gyermeknél teszteltük a többjegyű számok 

ismeretét. Három kategóriát képeztem az Számmegnevezés során is használt határértékekkel. 
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A válogatott, leszűkített mintán a csoporttagságnál fontosabb az osztályfok: előbbinek nincs 

kapcsolata a kétjegyű számok ismeretével (Khi2=4,31;n.s.), utóbbinak azonban van 

(Khi2=14,1;p<0,01). A tesztelt másodikosok mindegyike minimum 60 százalékos megoldást 

nyújtott, háromnegyede pedig maximális pontszámot ért el. A TANAK elsősök 0-3 jó választ 

adtak, míg az első osztályos LOGI gyermekek közül ketten hibátlanul teljesítették a feladatot 

(annak ellenére, hogy az iskolában a tesztelés időpontjáig csak ötig tanulták a számokat). 

A Számok kiolvasásának gyorsasága nemlineárisan változik (VI.14 ábra), a 

regressziós egyenes illeszkedésének jósága alacsony (R²=0,37). A 11 és a 20 kiolvasása 

könnyebb, gyorsabb, az osztályfoknak erre nincs hatása (F=1,68;n.s), de az átlagos reakcióidő 

1898ms (szórás: 617,7), ez majdnem kétszerese a kétjegyű számokat ismerő 19 fő 

Számmegnevezés próbában mért idejének (1005ms; szórás: 135,1). 

 

VI.14. ábra: Reakcióidő-görbe a kétjegyű számok kiolvasása feladatban 

 

Az egyjegyű és a kétjegyű számok megnevezési gyorsasága erősen korrelál (r=0,74**), és 

közepes kapcsolat a Mentális kor, valamint a Tárgymegnevezés hatásának kiparciálása után is 

marad (rpar=0,48
+
). 

 

VI.5.4.12. AT/3 Számszó-számjegy megfeleltetés 

A feladat bemutatásának előfeltétele az egyjegyű számok ismerete (AT/1 min. 60%), ezért a 

TANAK csoportból 10fő (67%), a LOGI csoportból 18fő (95%) végezhette el ezt a próbát. 

A célszám megtalálása, kiválasztása néhány gyermeknek komoly nehézséget okozott. 

Egy TANAK kislány egyáltalán nem értette meg a feladatot, egy LOGI kisfiú pedig nem 

tudott váltani a célszámok között (minden próbában az első célszámot kereste). Több esetben 

az időhatár túllépése (10mp) okozott gondot, ami részben figyelmi (máshova nézett a 
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gyermek), részben olvasási problémákból adódott (főleg a kilenc kiolvasása jelentett 

nehézséget). 

Mindhárom próbát a TANAK gyermekek egyharmada (3fő), a LOGI csoportnak 78 

százaléka (14fő) oldotta meg helyesen. 

A megoldási idők elemzése kevéssé releváns (átlag: 4,8mp; szórás: 1,5mp), mert nem 

a keresés hatékonyságát, az arab számforma sémájának felismerési gyorsaságát tükrözik, az 

írott számszó kiolvasásának tempója ugyanis erősen torzítja ezeket. A jövőben a célszám 

verbális prezentálása (az eredeti elképzelésnek megfelelően) szükséges. 

 

VI.5.4.13. AT/6 Összeadási tábla 

 

A hallott egyjegyű számok összeadása a vizsgált gyermekeknek, különösen a TANAK 

csoport tagjainak komoly kihívást jelentett. A tízes átlépését igénylő nehéz példákat utóbbi 

csoportból csak a 10 évnél is idősebb gyermekek (2 fő) tudták kiszámolni. 

 

VI.22. táblázat: A próbák nehézsége a helyes válaszok aránya alapján a TANAK és LOGI csoportban – az 

összeadási tábla feladatban 

Példa 
Helyes válaszok aránya (%) Stat. próba 

(Khi2) 
Szign. 

Teljes minta TANAK LOGI 

2+2 ** 84 58 100 9,439 p<0,01 

9+1 81 67 90 2,451 n.s. 

6+3 * 78 58 95 6,244 p<0,05 

4+2 * 72 50 90 5,985 p<0,05 

3+4 * 72 50 90 5,985 p<0,05 

2+6 * 63 42 79 4,465 p<0,05 

8+7 ** 52 8 79 14,685 p<0,01 

9+5 ** 48 17 68 7,888 p<0,01 

5+8 ** 45 8 68 10,722 p<0,01 

7+9 * 45 17 63 6,419 p<0,05 

 

Az egyes példák szintjén tapasztalható nagy különbség (VI.22 táblázat) a feladatban elért 

pontszámban (helyes válaszok számában) is tükröződik, a LOGI gyermekek több mint kétszer 

annyi példát oldottak meg jól (a tízből átlagosan nyolcat), mint a TANAK csoport tagjai, 

akiknek átlaga nem éri el a négyet (U=23,5;p<0,01) (VI.23 táblázat). 
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VI.23. táblázat: Összeadási tábla a TANAK és LOGI csoportban 

Egyjegyű számok 

összeadása 

Csoport Átlag Szórás Stat. 

próba 

Szign. 

Helyes válasz** TANAK 
3,75 2,98 

U=23,5 P<0,01 

LOGI 
8,21 1,87 

 

A hibák jelentős gyakorisága (112 hiba, a próbák 36%) miatt ezek minőségi elemzését is 

elvégeztem. Legtöbbször (40%) számolási hibát ejtettek a gyermekek, vagyis az összeadás 

kivitelezése során helytelen lépést hajtottak végre, vagy jó módszerrel rossz eredményre 

jutottak. A tízes átlépését igénylő példákban a téves válaszok egyötöde a tíz volt. A nem 

számoló gyermekek gyakran alkalmaztak valamilyen inadekvát válaszadási stratégiát: előző 

válasz, vagy egy konkrét szám ismétlése, az egyik összeadandó ismétlése, a számsor 

folytatása. Három alkalommal tapasztaltunk művelet-tévesztést, vagyis a két szám összege 

helyett ezek különbségét számolták ki a gyermekek. A hibák alapján a tippelés arányát 20 

százalékra becsülhetjük
95

. 

A feladat nehézségét a rendkívül lassú válaszadás is jelzi. Még a könnyű példáknál is 

10-11 másodperc kellett a megoldáshoz, a tízes átlépése pedig átlagosan 18-23 másodpercet 

vett igénybe a helyes eredményre jutó elsősöknél. A második osztályosok (LOGI csoportban) 

sokkal gyorsabban, 4 illetve 10 másodperc alatt végzik el az összeadásokat. 

 

VI.15. ábra: Reakcióidő-görbék az első ill. második osztályos TANAK és LOGI csoportban – az összeadási 

tábla feladatban a próbák nehézségének függvényében 

 
 

Az elvégzett vegyes ANOVA csak az összeadás típusának hatását erősíti meg 

(F=16,87;p<0,01), a csoportok közötti (F=0,12;n.s.), és az osztályfokok közötti (F=2,82;n.s.) 
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 Tippelést akkor kódoltunk, ha semmilyen más stratégiát nem ismertünk fel az adott válaszban.  
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eltérés nem szignifikáns, továbbá a szempontok interakciója sem (csoport×osztályfok 

F=0,44;n.s.). 

A videóelemzések is arra utalnak, hogy a gyermekek csak igen ritkán, és csak a 

legkönnyebb (2+2, 9+1) példáknál alkalmazták a direkt felidézés stratégiáját, ezért a válaszok 

reakcióideje a feladatban teljesen összevonható (Összeadás gyorsasága
96

), és az 5-7 évesek 

tesztsorában a feladat átnevezése (Egyjegyű számok összeadása) is indokolt. 

A feladatok nehézségi sorrendje, amit a helyes megoldások száma alapján állítottam 

fel, első ránézésre megfelel a probléma-nagyság hatás szerint elvártnak, hiszen az összeg 

növekedésével egyre nehezebb a példa. Felfigyelhetünk azonban néhány kivételre: 

 - a 9+1 gyors és pontos megválaszolása az összeg nagysága ellenére jól tükrözi a +1 

összeadások sajátos megoldási módját (ti. a számsor folytatását), és ennek eltérését az 

összeadás műveletének elvégzésétől. 

 - a 2+6 és a 6+3 példák nehézségi szintje majdnem azonos, ha direkt felidézést, vagy 

minimumstratégiát alkalmaz az alany. A 2+6 relatív nehézsége azt jelzi, hogy sok 

esetben az éretlenebb folytatólagos számolás stratégiáját alkalmazták a vizsgált 

gyermekek. 

A tipikus megoldási stratégia feltárására a LOGI csoportban trendelemzéseket 

végeztem mind a helyességi, mind a reakcióidő adatokon, melynek eredményeit a VI.24 

táblázatban foglaltam össze. 

 

VI.24. táblázat: Az összeadási tábla feladat helyességi és reakcióidő adatain végzett trendelemzés a LOGI 

csoportban 

Nagyságával lineárisan nő  

a reakcióidő 

Regressziós egyenes 

illeszkedésének jósága (R²) 

Milyen stratégiára utal 

Helyesség Reakcióidő 

Összeg (2+6=8) 0,65 0,59 Direkt felidézés 

Hozzáadandó (2+6=8) 0,73 0,79 Folytatólagos számolás 

Kisebbik összeadandó (2+6=8) 0,60 0,68 Minimumstratégia 

 

Mind a helyes megoldás valószínűsége, mind a megoldás ideje a hozzáadandó szám nagysága 

alapján jósolható be legjobban, ami az összeadások algoritmusos megoldását jelzi, továbbá 

azt, hogy a számolás során nem jellemző a minimumstratégia alkalmazása. 

A videófelvételeken jól látszik, hogy sok gyermek használja az ujjait a számoláshoz, 

legalábbis a próbák egy részénél. Akinek már a legkönnyebb példák megoldásához is 
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 Azoknál képeztem csak ezt a változót, akik min. 3 összeadást jól oldottak meg.  
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szüksége van erre, az a tízes átlépésekkel meg sem próbálkozik, csak mond egy számot. A 

gyermekek többféle stratégiát használnak, és nem mindig következetesen az egyes példákban, 

vagyis nem lehet egyértelműen egy-egy stratégiát hozzájuk rendelni (mint mutatót). 

A Mentális korral a helyes válaszok aránya erős (rho=0,78**), gyorsasága pedig 

közepes (rho=0,48*) kapcsolatban áll. Ennek hatását statisztikai úton kiszűrve a legtöbb 

feladatnál eltűnik a korreláció, egyedül a Számmegnevezés (SZM) idejével marad rpar=0,46
+ 

közepes kapcsolatban az Összeadások gyorsasága. 

 

VI.5.4.14. AT/10 Nyelvi kifejezések megértése 

Az elemzés első lépése azon gyermekek azonosítása volt, akik nem értették meg a feladatot, 

ezért véletlenszerű válaszokat adtak, vagy választásuk független volt a feladattól (pl. ketten 

rendre azt a képet választották, amelyiken a több inger szerepelt, egy kislány pedig végig a bal 

oldali képet jelölte meg). Így öt TANAK gyermek (35,7%) adatait  kellett kihagyni a további 

elemzésekből (2-3 pontot értek el). 

A kérdések nehézségi sorrendjének meghatározása során arra az eredményre jutottam, 

hogy nem lehet sorrendet felállítani, mert a példákra adott helyes válaszok aránya (1-1 hiba 

minden próbában) és az ehhez szükséges idő mértéke is megegyezik (2,5-3,3mp; F=1,76;n.s.). 

Indokoltnak tűnik az öt példa eredményének összevonása: három kategóriát képeztem a 

helyes válaszok száma alapján, a nyelvi kifejezéseket ismeri (5pont), részben ismeri (4pont), 

vagy nem ismeri (0-3pont). Ennek megoszlása a két csoportban eltér (Khi2=10,49;p<0,01), 

mert a LOGI gyermekek két fő kivételével hibátlanul oldották meg a feladatot (VI.25 

táblázat). 

 

VI.25. táblázat: Kategóriaképzés a nyelvi kifejezések megértése feladatban 

  Nyelvi kifejezéseket 

Nem ismeri Részben ismeri Ismeri 

TANAK Fő 
14 5 4 5 

% 
100,0% 35,7% 28,6% 35,7% 

LOGI Fő 
19 1 1 17 

% 
100,0% 5,3% 5,3% 89,5% 

Összesen Fő 
33 6 5 22 

% 
100,0% 18,2% 15,2% 66,7% 

 

A Nyelvi kifejezések megértésének gyorsasága a két csoportnál azonos 

(F=0,09;n.s.;t=0,41;n.s.),  a TANAK csoportnak átlagosan 3,25 másodpercre (szórás: 830ms), 
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a LOGI csoportnak pedig 3,13 másodpercre (szórás: 644ms) volt szüksége a döntés 

meghozatalához. 

A reakcióidők és a videóelemzések szerint mindkét csoportban volt 3-3 fő, akiknek 

komoly szövegértési nehézségük volt: többször megvárták az instrukció megismétlését (5mp 

után), lassan értelmezték a hallottakat, néha túllépték a feladat időkorlátját is. Az instrukció és 

a képek időzítésének átalakítása a feladat megkönnyítése érdekében indokoltnak tűnik. 

A Mentális korral a helyes válaszok aránya közepesen (rho=0,4*) korrelál, míg a 

gyorsasági mutató ettől független (r=-0,22;n.s.), viszont a Tárgymegnevezés idejével 

közepesen szoros kapcsolatban áll (r=0,53*). 

 

VI.5.4.15. SZF/0 Számok sorozata 

Az 1-9 számok emelkedő sorrendben való megjelölése a LOGI gyermekek számára egyáltalán 

nem okozott nehézséget, csak egy-egy fő hibázott ill. szorult javításra. Ezzel szemben a 

TANAK csoport 86,5 százalékának nem sikerült hibátlanul a feladat (Khi2=20,65;p<0,01). A 

válaszok kódolása során három kategóriát képeztem: számok sorozatát ismeri (hibátlan 

megoldás), részben ismeri (javítással adott jó megoldás, vagy egy számpár felcserélése), és 

nem ismeri (az ennél rosszabb megoldások) (VI.26. táblázat). 

 

VI.26. táblázat: Kategóriaképzés a számok sorozata feladatban 

 Számok sorozatát 

Nem ismeri Részben ismeri Ismeri 

TANAK Fő 7 6 2 

% 46,7% 40,0% 13,3% 

LOGI Fő 0 2 17 

% 0,0% 10,5% 89,5% 

Összesen Fő 7 8 19 

% 20,6% 23,5% 55,9% 

  

A leggyengébben teljesítők adatait összevetettem a Számmegnevezés feladat pontszámával, és 

elemeztük viselkedésüket, hogy megtudjuk, mi okozza a problémát. Öt esetben egyértelműen 

az arab számok ismerete hiányos (U=0; p<0,01), egy főnél a feladat megértésével lehetett 

gond, egy esetben pedig a számok sorrendjében bizonytalan a válaszadó (miközben helyesen 

nevezi meg őket). Eredményeik a legtöbb feladatban alulmúlják a számok sorozatát részben 

ismerők teljesítményét is: Halmazok számosságának összehasonlítása (U=13,5;p<0,1), 
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Pontszámlálás (U=1,5;p<0,01), Hibakeresés számlálásnál (U=6;p<0,01), Összeadási tábla 

(2,5;p<0,01). 

A minta többi részébe tartozó gyermekeknek 12,5-53 másodpercre volt szüksége a 

feladat befejezéséhez (átlagosan 25,2mp, szórás: 11mp). A TANAK csoport jelentősen 

lassabb, mint a LOGI csoport (U=21;p<0,01)
97

, az ő esetükben másfélszer annyi időt vett 

igénybe a feladat (VI.27 táblázat). 

 

VI.27. táblázat: Számok sorozata a TANAK és LOGI csoportban 

Számok sorozata Csoport Átlag 

(mp) 

Szórás Stat. 

próba 

Szign. 

Megoldási idő**  TANAK 34,82 11,5 U=21 p<0,01 

LOGI 20,7 7,46 

 

A Mentális korral a megoldás minősége (F=8,71;p<0,01
98

) és ideje (rho=0,58**) is jelentős 

kapcsolatban van. 

 

VI.5.4.16. SZF/2 Numerikus Stroop 

Az arab számok nagyságának mennyiségi ill. fizikai összehasonlítását igénylő feladat 

előfeltételét a TANAK csoport 53,3 százaléka teljesítette (8fő), a LOGI gyermekek közül 

pedig 79% (15fő). Itt jegyezném meg, hogy a Számmegnevezés feladat 100 százalékos 

megoldása túl szigorú előfeltételnek tűnik. Megfontolandó itt is a 60 százalékos minimum 

előírása: a 60-90 százalékot elérő öt gyermek adatainak elemzése azt mutatja, hogy 

teljesítményük csak a Hibakeresés számlálásnál összpontszám tekintetében nem éri el a 

hibátlanul válaszoló 23 gyermekét (U=23,5;p<0,05), valamint a Számok sorozata próba 

alapján hárman közülük problémamentesen eligazodnak a tízes számkörben. 

Az adatelemzés során további egy TANAK kislányt ejtettem ki random válaszadás 

miatt, illetve hárman a fizikai nagyság megítélése során is mennyiségi összehasonlítást 

végeztek, ezért az ő adataikat sem vettem figyelembe a második részpróbában. 
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 A táblázatban az összes olyan gyermek megoldási ideje szerepel, aki befejezte a feladatot (4 TANAK 

gyermeknél volt időtúllépés), de az eredmény nem változik, ha csak a jó megoldásra jutó gyermekek idejét 

vesszük figyelembe (TANAK átlag: 36,6mp). 
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 Egyszempontos ANOVA-val teszteltem, hogy a három kategória átlagos Mentális kora eltér-e.  
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VI.28. táblázat: Numerikus Stroop a TANAK és LOGI csoportban 

Numerikus Stroop Csoport Átlag Szórás Stat. 

próba 

Szign. 

Helyes válasz Mennyiségi 

összehasonlítás 

TANAK 15,42 1,13 U=47 n.s. 

LOGI 15,73 0,59 

Fizikai 

összehasonlítás 

TANAK 13,25 3,20 U=24 n.s. 

LOGI 15,13 1,06 

Reakcióidő Mennyiségi 

összehasonlítás 

TANAK 2704,22 823,05 F=3,61 

d=1,07 

 p<0,1 

n.s. LOGI 2346,72 466,08 

Fizikai 

összehasonlítás 

TANAK 3738,63 924,47 F=0,02 

t=1,65 

 n.s. 

n.s LOGI 3045,49 700,31 

 

A feladatot megértő, az instrukciót követni tudó gyermekek között nem találtam csoportszintű 

különbséget (F=3,67;n.s.) (VI.28 táblázat). Mindkét csoportra igaz, hogy a fizikai nagyság 

mentén történő összehasonlítás lassabban ment (F=28,06;p<0,01; feladat×csoport 

F=0,01;n.s.), és a TANAK gyermekek esetében több hibával is járt (F=11,07;p<0,01; 

feladat×csoport F=4,16;p<0,05). Az értelmezés során azonban fontos figyelembe venni, hogy 

a két részpróba nem random sorrendben került bemutatásra a vizsgálatban, hiszen minden 

alkalommal a fizikai összehasonlítás volt a második feladat, közvetlenül a mennyiségi 

összehasonlítás után.  

A kongruitás- és a távolság-hatás vizsgálatát az alacsony hibaszám miatt csak a 

reakcióidő-adatokon végeztem el, az érvényes adatokat nyújtó gyermekek összevont 

csoportján (19fő). Az eredmények azt mutatják, hogy a képernyőre kihelyezett gombok 

egérrel történő bejelölése lassabb, mint a gombok megnyomása, de az így nyert adatok 

alkalmasak lehetnek a várt hatások tesztelésére. A próba kongruitásának 

(kongruens/neutrális/inkongruens) és távolságának (kis távolság/nagy távolság) hatását 

egyidejűleg teszteltem, mert a szakirodalom alapján várható ezek interakciója (Girelli és 

mtsai., 2000) (VI.16 ábra). 

Mennyiségi összehasonlítás során a távolság-hatás jelentős (F=5,28;p<0,05), míg a 

kongruitás-hatás nem éri el a szignifikáns szintet (F=1,15;n.s.). Az adatok kicsi távolság 

esetén a várt irányba mutatnak, de nem beszélhetünk szignifikáns interakcióról 

(kongruitás×távolság F=2,1;n.s). 

 



 180 

VI.16. ábra: Reakcióidő-görbék a Numerikus Stroop feladatban – kongruitás- és távolság-hatás mennyiségi 

összehasonlítás során 

 
 

Mennyiségi összehasonlításnál a távolság-hatás egyénre jellemző mértékét Holloway 

és Ansari (2009) képletét alkalmazva számítottam ki, vagyis a kicsi és a nagy távolság 

próbáiban adott reakcióidő különbségét elosztottam a nagy távolság reakcióidejével. A 

távolság-hatás mutató (THM) -0,24 és 0,44 közötti tartományban oszlik el (átlag= 0,12; 

szórás=0,18), a gyermekek egyharmadánál nincs kimutatható távolság-hatás (THM0), sőt 

két főnél fordított irányú eltérés tapasztalható (THM=-0,19 ill. -0,24). A THM értelmezését és 

fontosságát megkérdőjelezi, hogy egyik számolási feladat pontszámával ill. reakcióidejével 

sem korrelál, viszont fordított irányú kapcsolatban áll a Tárgymegnevezés idejével (rpar=-

0,51*). 

Fizikai összehasonlítás során csak a kongruitás-hatás (F=4,68;p<0,05) jelentős, de ez 

a távolság függvényében eltérően alakul (kongruitás×távolság F=14,99;p<0,01). A 

kontrasztok elemzése szerint a facilitátoros komponens (F=22,8;p<0,01) nagy távolság esetén 

(kongruitás×távolság F=31,06;p<0,01) jelentős. Kis távolság esetén ezzel szemben a neutrális 

próbákhoz hasonló gyorsasággal érkezik válasz a kongruens és az inkongruens próbákban 

(F=0,09;n.s.).  
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VI.17. ábra: Reakcióidő-görbék a Numerikus Stroop feladatban – kongruitás- és távolság-hatás fizikai 

összehasonlítás során 

 
 

Érdekes megfigyelésem, hogy az összehasonlítási szempont váltásának elmaradását a 

második próba alacsony pontszáma mellett a neutrális próbák kiugróan magas reakcióideje 

jelzi. A videóelemzések is alátámasztják, hogy a gyermekek megütköznek az alkalmazott 

szempont szerint nem megítélhető próbákon. Az egyéni diagnosztikában különösen 

informatív lehet az így megragadható Szempontváltási probléma dokumentálása. 

Csoportszinten pedig a szempontot nem váltó gyermekek adatainak bevonásával végzett 

elemzés során megjelenő távolság-hatás (F=5,37;p<0,05) árulkodik az elvégzett mennyiségi 

összehasonlításokról. 

A helyes válaszok száma a teljes feladatban a Mentális korral közepesen erős 

kapcsolatban van (rho=0,47*), ennek hatását kiszűrve a feladatok közül csak a Nyelvi 

kifejezések megértése (AT/10) feladat pontszámával függ össze (rpar=0,44
+
). 

A Mennyiségi összehasonlítás gyorsasága nem áll kapcsolatban sem a Mentális korral 

(rho=-0,23;n.s.), sem a Tárgymegnevezés (rho=0,12;n.s.), sem a Számmegnevezés (rho=-

0,02;n.s.)   gyorsaságával. 

 

VI.6. EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA 

Az eredmények értelmezésének fókuszában módszertani jellegű, a teszt fejlesztéséhez, a 

feladatok érvényességéhez, megbízhatóságához kapcsolódó kérdések állnak (lsd. a VI.1. 
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alfejezetben megfogalmazott kérdéseket). A teljesítmény-mintázatok elemzése során mindig 

szem előtt tartottam mintánk speciális összetételét, ami részben megnehezítette az adatok 

értelmezését, de fontos következtetésekkel is szolgált. A szerteágazó eredmények jobb 

átláthatósága érdekében a diszkusszióban nem feladatonként, hanem ezeket részben 

összevonva, képességenként haladok. 

 

VI.6.1. A számlálási képesség mérése (MI/1, MI/2, MI/3, MI/5) 

A számlálás hatékonyságának klasszikus mérőhelyzete a szimultán bemutatott ingerek 

(ponthalmaz) számosságának megnevezése. A Pontszámlálás (MI/1) feladatot korábbi 

vizsgálatainkban is alkalmaztuk, a MiniMath 2.0.-ban azonban három fontos módosítással 

szerepel: 

 A reakcióidőt nem voice-key segítségével mértük, ehelyett a vizsgálatvezető 

gombnyomással jelezte a válaszadás kezdetét. Reeve és mts. (2012) kutatásukban 

ugyanígy rögzítették 6 éves gyermekek válaszát, mert ennek megbízhatósága igen 

jónak bizonyult. Hang- és videófelvétel készült a vizsgálatról, amelyen a válaszadás 

kezdetét Edit Pro szoftver segítségével számították, a két adatrögzítési mód 

korrelációja r=0,99 volt. 

 A próbák számát a felére csökkentettük, minden elemszám egyszer került bemutatásra. 

 A ponthalmazok vizuális sajátosságai is eltérőek: a kisebb négyzetek helyett nagyobb 

körök szerepelnek, és sűrűségük is nagyobb, kevésbé képeznek alcsoportokat. 

Ezeket a változtatásokat a vizsgált gyermekek életkora (fiatalabb gyermekek nehezebben 

gátolják le, hogy hangosan gondolkodjanak), valamint az adatfeldolgozás megkönnyítésének 

és a teszt lerövidítésének szükségessége indokolta, a mérés megbízhatóságát viszont 

valamennyire kockára tettük. 

A LOGI csoport tipikus reakcióidő-mintázatának ezért módszertani jelentősége is van: 

azt jelzi, hogy a feladat jelen paraméterei mellett is érvényes adatokkal szolgál. Első 

vizsgálatunkban 3. osztályosoknál 500 ezredmásodperccel növelte meg a számlálás idejét 

minden hozzáadott elem a számlálási tartományban, első osztályosainknál pedig 575ms/elem 

volt a növekmény. Az 1-2. osztályos LOGI gyermekeknél ez 750ms. Tipikusan fejlődő, 

életkorban/osztályfokban illesztett gyermekek adataira van szükségünk ahhoz, hogy 

megtudjuk a különbség hátterét (módszertani oka van, vagy nyelvi deficit következménye). 

Jelenleg leginkább Reeve és mts. (2012) eredményeit tekinthetjük összehasonlítási alapnak, 

akik ugyan 1-8 elemszámú ponthalmazt alkalmaztak 40 próbában, de a gyermekek válaszát 
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vizsgálatvezető rögzítette. Longitudinális kutatásukban a gyermekek 7-8,5 évesen (a 6-8 

tartományban) kb. 700ms növekménnyel számláltak, ami megközelíti a LOGI csoport idejét. 

A szubitizációs tartományban mért reakcióidő-emelkedés viszont jelentősen meghaladja 

Reeve és mts. (2012) adatait. A 2-4 tartományban a legjobban lineáris egyenes illeszkedik, 

ami háromszor olyan meredek, mint a 9 éveseknél lineárissá váló regressziós egyenes 

(növekmény 348 vs. 107). A 2-5 tartományban illesztett exponenciális függvény 

(y=687e
0,346x

;R²=0,96) is azt jelzi, hogy a LOGI gyermekek reakcióideje rövidebb, de a 

szubitizációs tartományban jobban nő (vö. 8,5 éveseknél y=868e
0,141x

). 

A szubitizáció látszólagos hiánya többféleképpen értelmezhető, ahogy arra a DC 

gyermekek kapcsán már részletesen kitértünk (lsd. V.6.8. alfejezet). A LOGI gyermekek 

esetében is lehetséges, hogy a számlálás elsajátításának adott fokán rigiden alkalmazzák a 

tanult szabályt (’mennyi’ kérdés esetén számlálni kell), még akkor is, ha ösztönösen enélkül is 

helyesen válaszolnának. A számlálás mechanikus alkalmazása náluk is fakadhat az atipikus 

fejlődésű gyermekek fokozott bizonytalanságából, vagy a fejlesztés során hangsúlyozott 

önellenőrzés megszokásából. 

A TANAK gyermekek eredményei is több szempontból tanulságosak: az elemek 

mechanikus megszámlálása elemszámtól függetlenül náluk még kifejezettebb, és más 

feladatokban is megfigyelhető (pl. Halmazok számosságának összehasonlítása), főleg a 

leggyengébb képességűeknél. Feltételezhetjük, hogy többen belátás nélkül, ezért a feladat 

körülményeitől függetlenül alkalmaznak megoldási sémákat, ami jelen esetben a számlálás. 

Fontos módszertani tanulság továbbá, hogy sok hibázás esetén a próbák számának 

lecsökkentése komoly nehézségeket okoz. Ha a trendelemzés pusztán a hibátlanul válaszoló 

gyermekekre korlátozódik, akkor az így kapott kép csak a minta egy töredékét jellemzi. Ha 

teljesítményétől függetlenül mindenkit bevonunk az elemzésbe, akkor egyrészt az összevont 

reakcióidő adatok jelentősen torzítanak, mert a rövidebb reakcióidő nem gyorsaságot jelent, 

hanem sok hibázást a nagyobb számosságoknál, másrészt valójában nem történik ’ismételt 

mérés’, mert az egyes próbák átlagos reakcióideje nem ugyanazoktól a személyektől 

származik. 

A MiniMath diagnosztikus tesztjében megfontolandó, hogy milyen mutatókat 

képezünk a Pontszámlálás feladatban. Az 5-7 évesek körében lehet, hogy a helyes válaszok 

száma is fontos mutató. A számlálás gyorsaságának megragadása az 5-10 (nagyobb hibázási 

arány esetén az 5-8) tartományban lehetséges, mutatója lehet az egyénenként illesztett 

regressziós egyenes meredeksége, vagy az átlagos reakcióidő. 
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A Fényvillanások számlálása (MI/2) feladat szekvenciálisan bemutatott események (villogó 

pont a képernyőn) számosságának megnevezését igényli. Az egymás után megjelenő ingerek 

felfogásához nincs szükség téri-vizuális letapogatásra, a már megszámlált vs. még nem 

megszámlált ingerek fejben tartására, viszont nincs lehetőség önellenőrzésre, a számlálás 

újrakezdésére. Az ingerbemutatás gyorsasága jelentősen növeli a feladat nehézségét, 

amennyiben pedig meghaladja a vizsgálati alany maximális számolási sebességét, számlálási 

hibákhoz vezet, és adaptív stratégiaválasztás esetén stratégiaváltáshoz, vagyis becslésre való 

áttéréshez. 

A MiniMath 2.0. verzióban a számlálás kivédése érdekében 200ms telik el két villanás 

között, ami még a felnőttek számolási gyorsaságát (240ms/elem, Klahr, 1973 idézi Whalen és 

mtsai., 1999) is meghaladja. Az inger esemény-jellege miatt pedig nem lehet olyan mentális 

reprezentációt kiépíteni, ami a munkamemóriában fenntartható és később letapogatható. Ezzel 

magyarázható, hogy 3-10 elemszámnál csak 35-45 százalékban adtak helyes választ a vizsgált 

gyermekek, illetve az, hogy a Pontszámlálás feladatban 0-1 hibát vétő gyermekeknek a fele 

ebben a próbában csak 3-4 helyes választ adott. 

Diagnosztikai szempontból elsősorban az érdekes, hogy az adott válasz helyes-e, vagy 

sem, de a konkrét válaszok elemzése alapján következtethetünk a feladatban alkalmazott 

számolási stratégiára is. Láthattuk, hogy a válaszként adott számok eloszlása eltér attól, amit 

nemverbális, pontatlan mennyiségreprezentációra támaszkodó becslés esetén elvárnánk a 

gyűjtőedény-modell alapján (Whalen és mtsai, 1999), tehát mintánkban a gyermekek nem 

tértek át becslésre. 

A jövőben ha a becslési képességet szeretnénk tesztelni ebben a feladatban, akkor erre 

direkt utasítani kell a gyermekeket, és érdemes egy új mutatót bevezetni, ami a helyes 

válaszok és az adott válaszok eltéréseit összegzi. Ha azonban a feladatot nehezített számlálási 

feladatnak tekintjük, akkor érdemes a fény villogását lelassítani, közelíteni a gyermekek 

számolási gyorsaságához (500-700ms). A tipikus fejlődésű gyermekek vizsgálata segít majd 

annak eldöntésében, hogy érdemes-e az 5-8 éves korosztálynak nehezített számlálási feladatot 

adni, vagy inkább a számlálni nem tudó gyermekek becslési teljesítményének megragadása 

szolgál több információval. 

 

A feladat további nehezítése a számosság egyszerű megnevezése helyett a célszámmal 

megegyező gombnyomás generálása a Fényvillanások gombnyomással (MI/3) próbák során. 

Mix (1999a) 3-5 éves óvodások teljesítményének vizsgálata során ugyanezt a nehézségi 

sorrendet állította fel mind az elsajátítás ideje, mind adott életkorban a helyes válaszok aránya 
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alapján. Az ingerbemutatás és a válaszadás ugyan egyaránt szekvenciális, az események (nem 

így a tárgyak) számosságának fenntartása mégis verbális számoláshoz kötött. 

Kutatásunkban az adott válaszok eloszlása és a videóelemzések itt is a gyermekek 

számlálási törekvését jelzik, aminek hatékonysága igen alacsony. További vizsgálataink 

fogják eldönteni, hogy az atipikusan fejlődő gyermekeknél feltételzhető sajátos deficit (a 

TANAK csoport általános információ-feldolgozási lassúsága, illetve a LOGI gyermekek 

számolási lassúsága) eredményezi-e az alacsony pontszámot, vagy ez a vizsgált életkorban 

tipikusan fejlődő gyermekekre is jellemző
99

. Utóbbi esetben a feladat kihagyása indokolt 

lehet, hiszen nem nyújt plusz információt az előző feladatokhoz képest, nem differenciál a 

korosztályban, a gyermekeket viszont frusztrálja a számlálás észlelt kudarca. 

A három feladatban elért pontszám összegzésével képeztük a Számlálási képesség 

változót. Az adatok redukciója mellett fontos előnye, hogy ebben (és az e mentén történő 

besorolásban) nem csak a számlálás pontossága, hanem gyorsasága is tükröződik. Azok a 

gyermekek, akik a Pontszámlálás feladatban lassan, vagy a letapogatás újrakezdésével 

jutottak helyes eredményre, azok a Fényvillanások számlálása során alacsonyabb pontszámot 

értek el, és csak a Közepesen számlál kategóriába kerültek. Voltak olyanok is, akik gyorsan, 

hatékonyan számláltak szekvenciális ingerek esetén, a téri letapogatás viszont kissé 

gyengítette teljesítményüket, nekik mégis volt esélyük a Jól számlál kategóriába kerülni. 

 

A Hibakeresés számlálásnál (MI/5) feladatban a helyes válaszhoz nem feltétlen szükséges 

számlálási algoritmus kivitelezése, hiszen a számlálási szabályok implicit ismeretére is 

támaszkodhatnak a gyermekek döntésük során. A számlálási szabályokat az óvodáskor végére 

elsajátítják a tipikus fejlődésű gyermekek, az iskolába lépve már a standard irány és az 

egymásutániság elvéhez sem ragaszkodnak (Gelman & Meck, 1983). Vizsgálati alanyaink 

számára mégsem volt olyan könnyű a feladat, mint ahogy azt a szakirodalom alapján várnánk. 

A TANAK csoport háromnegyede, a LOGI csoportnak pedig az egyharmada 

helytelennek ítélte az egymásutániság elvét megszegő számlálást, ami a számlálás fogalmi 

megértésének éretlenségét jelezheti (lsd. Geary és mtsai. (2000) előző fejezetben is idézett 

kutatása). A TANAK gyermekek mentális korához valójában illeszkedik a számlálás ezen 

fejlettségi szintje, a LOGI csoportnál viszont Geary és mtsai. (2000) adatai alapján nem 

                                                 
99

 Jelen adataink alapján úgy tűnik, hogy a helyes válaszok elfogadási tartományának kibővítése nem 

célravezető, de ennek ellenőrzése további mintákon szükséges. 
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várnánk e téren problémát, hiszen kutatásukban a (szavak betűzése mentén kategorizált) 

nyelvi problémákkal küzdő alcsoport a kontrollhoz hasonlóan teljesített. 

További kérdéseket vet fel, hogy az egy-az-egyhez megfeleltetést megszegő próbákban 

(kihagyás, duplázás) is több gyermek rossz választ ad a LOGI csoportból. Ezt tulajdoníthatjuk 

a szabály hiányos, bizonytalan ismeretének, de akkor kérdés, hogy ez az alapvető deficit a 

Pontszámlálás feladatban miért nem rontja le jelentősebben a teljesítményt. Az öt másodperc 

körüli válaszadási idő és a videók elemzése alapján más problémára következtethetünk: 

azokban a próbákban, amikor a gyermekek összezavarodnak, mert nem tudják jól követni a 

számlálást (vagy mert helytelen, vagy mert nem sorban halad), néhányan ezt helytelen 

számlálásnak minősítik, néhányan pedig újraszámolják az ingereket, és ez alapján döntenek 

jól, néha pedig rosszul. A hibázás sok esetben a számlálás kivitelezése során fellépő 

tévedésből fakadt, de olyan is előfordult, hogy a gyermek a számlálás végére elfelejtette, mi a 

megítélendő célszám (vagyis milyen eredményre jutott Tomi). 

A feladat tehát nagyon érzékeny a vizuális-téri figyelem minőségére és a 

munkamemória-kapacitásra. Két változtatás ezért megfontolásra érdemes: 

 a számláló kéz mozgásának folytonossá tevése (nem egymás után villan fel az egyes 

zsetonoknál, hanem pályája is látható) megkönnyítheti a számlálás figyelmi követését, 

 Tomi eredményének elhangzása után a zsetonok eltüntetése megakadályozhatja az 

újraszámlálást. 

Ha azonban a tipikusan fejlődő gyermekeknél utóbbi nem fordul elő, vagyis szabály alapú 

döntést hoznak, akkor jelen adataink inkább atipikus csoportjainkat jellemzik: a számlálás 

mechanikus elvégzésére, ennek lehetséges magyarázataira már az előző feladatok kapcsán is 

kitértünk. 

Módszertani szempontból érdekes kérdés a random válaszok kiszűrésének módja 

ennél a feladatnál. Sajnos erre a problémára a szakirodalom nem tér ki (Gelman & Meck, 

1983, Geary és mtsai., 2000), talán mert az eredeti elrendezésben (valódi baba valódi 

korongokat számlál, és szóban kell válaszolni) a gyermekek egyértelműen jelezhetik 

tanácstalanságukat, továbbá kétszer annyi próbában mérik a teljesítményt, így a random 

válaszadással elérhető pontszám feltűnően alacsony pontszámot eredményez, és komoly 

deficitre utal. Az 5-7 éves korosztályban a megbízhatóbb mérés, a jobb differenciálás 

érdekében megfontolandó a próbák számának növelése a MiniMath diagnosztikai 

verziójában. Az összesített elemzésekben pedig a három képzett kategóriával (Számlálási 

szabályokat ismeri/részben ismeri/nem ismeri) érdemes számolni, mert ez főleg az alsó 

tartományban érvényes mutatónak tűnik. 
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VI.6.2. Műveletek halmazokkal (MI/6, MI/7 AT/10, MI/8) 

Ezekben a feladatokban mennyiségi ítéleteket kell hozni, vagyis halmazok számosságának 

megállapítása után (ami nem feltétlen igényel számlálást) dönteni kell ezek megváltozásáról 

(MI/6), nagyságrendi viszonyaikról (MI/7, AT/10), vagy el kell osztani őket (MI/8). A 

feladatok megoldása nem igényel számismeretet, ezért óvodásoknál is alkalmazhatók a 

matematikai képességek mérésére. 

A Számmegmaradás (MI/6) feladat jelenlegi formájában sajnos nem alkalmas a Piaget 

(1952) által számkonzervációnak nevezett képesség tesztelésére, ami tárgyak egy az egyhez 

való megfeleltetésének felismerése eltérő méretük, térbeli elhelyezkedésük ellenére. A feladat 

kontextusa (varázsló tanonc próbálkozik különböző varázsigékkel, hogy több katonája 

legyen) talán kivédi Siegal (1991) kritikáját, mely szerint a kérdés megismétlése vezeti félre a 

gyermekeket, hiszen van értelme minden próbálkozás után feltenni a kérdést, hogy sikerült-e 

a varázslat, több katonája lett-e a kis varázslónak. Sajnos azonban az egyes próbák után 

elhangzó kérdés csak az, hogy sikerült-e a varázslat, így nagy esélye van annak, hogy az 

eredeti kérdést elfelejtve nem a számosságra figyelnek a gyermekek. A sikerült-e kérdés 

jelentése ez esetben változott-e valami, amire egyre gyorsabban és nagyobb arányban feleltek 

mintánkban a gyermekek igennel. 

Az instrukció időzítése, a válaszadás módjának bemutatása sem szerencsés, ezért sok 

gyermeknek már a feladat megértése is gondot okozhatott, random válaszadásuk kiszűrése 

pedig a próbák kis száma miatt teljesen lehetetlen.  Az eredeti feladatleírás szerint ráadásul a 

feladat véget ér az első sikerült válasznál, vagyis csak azt rögzítjük, hogy ezt a helyes (utolsó) 

próbában adta-e az alany. 

A feladat jelenlegi adataink alapján több komoly módosításra szorul, de ezt a tipikus 

csoportok eredményeinek kell még megerősítenie. 

 

A Halmazok számosságának összehasonlítása (MI/7) feladatban színes állatképek voltak az 

ingerek, a halmazok számosságának megragadása (szubitizáció, becslés, vagy számlálás 

segítségével) után mennyiségi viszonyukról kellett döntést hozni: a próbák felében a több, 

másik felében a kevesebb állatot tartalmazó képet kellett bejelölni. Ez a helyes válaszok 

arányát és a 2. osztályos TANAK gyermekek kivételével a döntés gyorsaságát illetően is az 

egyik legkönnyebb feladatnak bizonyult. Hibát szinte csak a számlálást igénylő, nehezen 

diszkriminálható próbákban ejtettek a gyermekek, ahol az 5-6 másodperces válaszadási idők 

is jelzik a komolyabb erőfeszítés szükségességét. A VI.18 ábráról is jól leolvasható, hogy a 
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2:3 arányt meghaladó próbákban (7:9, 8:10, 6:7, 8:9 = nagy számok 1-2 távolságban ) 

jelentősen megnő a reakcióidő, kivétel ez alól a 3:4 próba. 

 

VI.18. ábra: Halmazok összehasonlításának gyorsasága 
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Ez a mintázat jól értelmezhető annak ismeretében, hogy a nagy számosságok közelítő 

reprezentációs rendszerének diszkriminációs küszöbe a vizsgált életkorban 2:3 és 4:5 között 

van (Hauser & Spelke, 2004), ezért a küszöböt meghaladó próbákban a gyermekek nem 

támaszkodhatnak becslésre, hanem meg kell számlálniuk az ingereket. A többi próbában 

becslés, illetve szubitizáció (feltehetően a 3:4 próbában is) segíti a halmaz számosságának 

megállapítását. A távolság- és a nagysághatás kimutatása a reakcióidők terén megerősíti a 

gyorsasági mutató érvényességét, fontosságát, vagyis a tesztfeladat jelenlegi formájában 

(ingerek száma, elrendezése, megjelenítése, a helyes képernyőfélre való kattintás, mint 

válaszadási mód) alkalmasnak tűnik a mennyiségi összehasonlítás képességének mérésére. 

Nehézséget ennél a feladatnál a mutatók kiválasztása (egy vagy két gyorsasági mutató) 

és a kategóriaképzés okoz, az ezzel kapcsolatos módszertani kérdések megválaszolása a 

tipikusan fejlődő gyermekek vizsgálata nélkül lehetetlen, mert a kategorizációhoz nagyszámú 

mérésen alapuló életkori normákra van szükség. A pontozási mód kialakítása során fontos 

szempont, hogy a nemverbális mennyiségreprezentáció használatáról is információt kapjunk. 

 

Eredetileg az Aritmetikai tények ismeretét feltérképező feladatok közé soroltuk a Nyelvi 

kifejezések megértését (AT/10), hiszen a mennyiségek nagyságára, és viszonyaikra vonatkozó 

szavak (határozatlan számnevek) ismerete nemverbális aritmetikai képességeken alapuló 
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nyelvi tudás. A kategóriák átalakítása során a feladat azért ide került, mert a számnevek és 

mennyiségek megfeleltetése a halmazok számosságának összehasonlítását is igényli
100

. 

A számnevek értelmes mondatokba, sőt történetbe ágyazva hangzanak el, ami erősíti a 

nyelvi feldolgozás, szövegértés minőségének szerepét. Ezzel magyarázható a TANAK 

gyermekek egyharmadának kudarca: képtelenek voltak követni az instrukció tempóját, a 

hallott szövegből utólag kiemelni a fontos információt és ezt összevetni a képekkel. A LOGI 

gyermekeknél nem mutatkozik számnevekre vonatkozó deficit, a válaszadás lassúsága is 

inkább szövegértési problémákból adódik, gyakran meg kellett várniuk az állítás 

megismétlését a kérdésfeltevés után. Teljesítményüket természetesen csak a tipikus 

gyermekek eredményeinek tükrében értékelhetjük, de indokoltnak tűnik az instrukció 

sorrendjének átalakítása: 1. Kérdésfeltevés (Válaszd ki Julit), 2. Kép+Állítás (Juli kosarában 

nagyon sok eper van). 

A feladat a LOGI csoportban kevéssé differenciál (90% hibátlanul teljesít), a TANAK 

csoport tagjai viszont szinte egyenletesen oszlanak el a három kategóriában. A teszt több 

feladatával (MI/1, MI/2, MI/5, AT/1, AT/6, SZF/0, SZF/2) kimutatható mérsékelt kapcsolat 

(0,3-0,58) minden esetben eltűnik a Mentális kor hatását kiszűrve. Ez arra utal, hogy a próba 

jelentősen támaszkodik olyan területáltalános kognitív képességekre, amelyek a többi 

feladatban is relevánsak: figyelem, rövid idejű emlékezet, nyelvi képesség. Az esetleges 

gyenge teljesítmény oka elsősorban nyelvi, értelmi képességek terén keresendő, diagnosztikus 

tesztben a hamis pozitív (téves riasztás) kockázatával kell számolnunk. 

A teszt legnehezebb választásos feladata a helyességi adatok szerint a Törtek 

informális megértése (MI/8), amiben konkrét tárgyakon (ezek képén) kell osztást 

végrehajtani, vagy felezni, negyedelni. Az osztás és a törtek formális oktatása előtt a 

gyermekek a megoldás érdekében informális tudásukat hívhatják segítségül, amely tárgyak 

egyenlő részekre való felosztásával kapcsolatos (Nunes, 2008). 

Az egyes próbákban szisztematikusan variáltuk: 

3. az osztás cselekvési sémáját: két vagy négy felé osztás esetén az osztandót több 

fogadó között kellett úgy elosztani, hogy mindenki ugyanannyit kapjon (ez az ún. 

megosztó osztás), míg felezés vagy negyedelés (ez a hányadok azonosítása) esetén a 

kiinduló egész kellett (virtuálisan) egyenlő részekre felosztani (Correa, Nunes & 

Bryant, 1998) 
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 Az ingerek kialakítása során törekedtünk arra, hogy a mennyiségi viszonyok megállapítása lehetőleg könnyű 

legyen, de ez csak azt jelenti, hogy nem kell számlálni. 



 190 

4. az osztandó típusát: diszkrét ingerek esetén egy 6-8 elemszámú halmaz, folytonos 

inger esetén egy négyzet/téglalap volt az osztandó; 

5. az osztó nagyságát: kettő vagy négy (felé osztás ill. felezés vagy negyedelés volt a 

feladat). 

A feladat direkt empirikus előzménye Bethune és Reeve (2004) kutatása, amelyben közel száz 

ausztrál óvodás képességeit tesztelték azonos felépítésű, de cselekvéses próbákban (vagyis 

konkrét tárgyakat kellett megosztani, színezni, nem voltak válaszlehetőségek). Eredményeiket 

jelen mintán csak részben tudtuk alátámasztani: vizsgálati alanyaink többsége (62,5%) 

esetében nem állíthatjuk bizonyosan, hogy rendelkeznek akár minimális szintű tudással a 

törtek, és az osztás fogalmával kapcsolatban. A megosztó osztás diszkrét ingerek esetén, míg 

a hányadok azonosítása (felezés) folytonos ingernél sikerült nagyobb arányban, nem 

állíthatjuk tehát, hogy valamelyik osztás, ill. egyik vagy másik osztandó esetén könnyebb a 

művelet elvégzése. Az viszont kiderült, hogy a negyed fogalma a vizsgált életkorban sem a 

TANAK, sem a LOGI gyermekek számára nem ismert. 

A folytonos ingerek megosztó osztásának relatív nehézségét okozhatja az egész 

feloszthatóságának késői megértése, összhangban Piaget elképzelésével (Piaget, Inhelder & 

Szeminska, 1960 idézi Nunes, 2008). Az is lehet azonban, hogy nem konceptuális, hanem 

procedurális szinten jelent komoly kihívást a feladat (Nunes, 2008), mert ugyan a 

megoldáshoz nem szükséges procedurális osztás (pl. bejelölni, hol kell darabolni az 

osztandót), azért bizonyos mértékig támaszkodik a becslési képességekre. 

Diszkrét ingerek felezése során a megoldás egyszerre igényli a halmaz elemeinek 

egészként való felfogását és felosztását, aminek nehézségét a „vödrök fele lyukas” állítás 

gyakran előforduló (félre)értelmezése is mutatja: többen olyan vödröt kerestek, amelyen a 

lyuk a vödör feléig ér. Az értékelhető megoldást adó alanyok alacsony száma miatt nem 

teszteltük, de Bethune és Reeve (2004) eredményei alapján feltételezhető, hogy a törtek 

megértésének több elsajátítási útvonala van, vagyis a gyermekek egy részének a diszkrét 

ingerekkel való műveletvégzés megy könnyebben, másoknak pedig a becslés. 

A MiniMath diagnosztikai verzióját tekintve a Törtek informális megértése, mint 

numerikus képesség kevésbé releváns, hiszen érintettsége diszkalkuliásoknál nincs 

empirikusan alátámasztva. A feladat szakirodalmi megalapozottsága a többihez képest 

gyenge, ezért elsősorban tudományos szempontból hasznosak, informatívak a kapott adatok. 

Izgalmas kérdés például, hogy a feladat nehézsége atipikus csoportjainkban minek 

köszönhető, mennyire igényel intakt nyelvi képességeket a megoldás. További adatok 
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szükségesek ennek megválaszolásához, és olyan kategorizálási mód kialakításához, amely 

képet nyújt az osztás, törtek elsajátításának mértéke mellett ennek útjáról is. 

 

VI.6.3. Transzkódolási képességek (AT/1, AT/3) 

A mennyiségek szimbolikus kódjai (arab szám, számszó) között két feladatban kellett 

átváltani: a Számmegnevezés (AT/1) során arab szám  számszó irányban történik átkódolás, 

míg a Számszó-számjegy megfeleltetés (AT/3) az ellenkező irányú transzkódolás 

hatékonyságát vizsgálja. 

A Számmegnevezés (AT/1) feladatot korábbi vizsgálatainkban is alkalmaztuk, a 

MiniMath 2.0.-ban azonban  eltér a reakcióidők rögzítésének módja (voice-key helyett a 

vizsgálatvezető gombnyomással jelezte a válaszadás kezdetét), és az ingerek vizuális 

megjelenése (itt fekete háttéren fehér mintázat) minden próbában, továbbá a konkrét ingerek a 

Tárgymegnevezés és a Kétjegyű számok kiolvasása feladatban. 

A Tárgymegnevezés (AT/1-TM) próbáiban mintánk tagjai viszonylag lassan 

válaszoltak, az átlagos megnevezési idejük a 1,5-2 másodpercet közelíti
101

, és a hibázások 5,8 

százalékos aránya ugyan alacsony, de eltér a nullától. Utóbbi hátterében egyértelműen három 

nem körültekintően kiválasztott inger áll (kenguru, zsiráf, hóember), melyek szóhosszússága, 

szógyakorisága, fonológiai nehézsége nem megfelelő, és a képek sem egyértelműen 

megnevezhetők. A hosszabb reakcióidő azonban nem pusztán erre vezethető vissza, hiszen a 

kérdéses ingerek kihagyásával képzett átlagos reakcióidő nem sokkal tér el az eredetitől 

(1577ms vs. 1763ms). A lassabb válaszadás fakadhat módszertani okokból (pl. a grafikai 

megjelenítés nehezíti a felismerést, a vizsgálatvezető reakcióideje hozzáadódik a gyermek 

válaszadás idejéhez), és/vagy a vizsgált atipikus fejlődésű gyermekek kognitív sajátosságaiból 

(a TANAK gyermekek információ-feldolgozási lassúsága, a LOGI gyermekek nyelvi 

hátránya). A tipikus fejlődésű gyermekek válaszadási ideje ebben a nemnumerikus kontroll-

feladatban ezért perdöntő jelentőséggel bír majd. 

 

Az Egyjegyű számok megnevezése (AT/1-SZM) korábbi eredményeinkhez hasonlóan 

könnyebb, mint a tárgyak megnevezése, és a legkönnyebb numerikus feladat – ha a teljes 

minta helyes válaszainak számát, illetve a válaszadás gyorsaságát nézzük. A vizsgált 

gyermekeknek egy kis része (17,6%) azonban nem teljesítette a számismeret előírt 60 

százalékos kritériumát (az Egyjegyű számokat nem ismeri kategória tagjai), vagyis vannak 
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 Korábbi vizsgálatainkban a 3. osztályosok átlaga 700ms, az első osztályosoké pedig 720ms.  
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olyanok tanulók, akik sem otthon, sem az iskolában nem sajátították el a számjegyek nevét a 

tízes számkörben. Ez elsősorban a tanulási képességek korlátozott mértékének tulajdonítható 

a TANAK csoportban, amit úgy tűnik, hogy sem az otthoni, sem az iskolai környezet nem tud 

kompenzálni. Az ép értelmű gyermekek ugyanis az első év végére biztosan megtanulják a 

számokat (Józsa, 2003). A számismeret ezen szintjén a számok megnevezése nem 

automatikus, amit az 1-5 tartományban kimutatott probléma-nagyság hatás, a számok 

növekedésével egyre hosszabbodó (+224ms) reakcióidő jelez a leggyengébb alcsoportnál. 

Az arab szám  számszó transzkódolás hatékonysága a számokkal való tapasztalatok 

gyarapodásával az első-második osztályban egyre jobb, amit az osztályfokok közötti eltérés 

jelez a számmegnevezés gyorsaságában. Kérdés, hogy a tipikusan fejlődő gyermekeknél is 

kimutatható-e ez a fejlődés, vagy a számok megnevezési gyorsasága már esetleg első 

osztályban eléri a plafont, vagyis a harmadik osztálytól jellemző szintet
102

. 

A számmegnevezés gyorsabbá válása második osztályra nem pusztán valamilyen 

általános pszichomotoros tempóban bekövetkező változás következménye, hiszen az 

osztályfokok között eltérés van az aránymutatóban (SZM/TM idő) is, ami a feladatmegoldás 

számspecifikus komponensének jelzője. Valószínűleg a transzkódolás szemantikus útjáról az 

aszemantikusra való áttérést értük tetten az egyjegyű számoknál (Van Loosbroek és mtsai., 

2009). 

 

A Kétjegyű számok kiolvasása (AT/1-SZK) másodikos vizsgálati személyeink többségének 

hibátlanul sikerült, de a 2 másodperc körüli válaszadási idő a feladat nehézségéről árulkodik. 

Úgy tűnik, hogy a gyermekek a húszas számkörben jártasak, ebben a tartományban a számok 

kiolvasása is automatikus lehet, amit a 11 és a 20 gyors megnevezési ideje jelez. 

Az egyjegyű és a kétjegyű számok megnevezésének ideje a Mentális kor, valamint a 

Tárgymegnevezés hatásának kiparciálása után is korrelál (rpar=0,48
+
), hiszen a többjegyű 

számokat számjegyekre bontva olvassuk ki, amelyek megnevezését gyorsítja az egyjegyű 

számok nevének jobb hozzáférhetősége. Korábbi vizsgálatainkban csak első osztályosoknál 

mutatkozott ez az összefüggés (rpar=0,65**, de itt csak a Tárgymegnevezés idejét 

kontrolláltuk), míg harmadik osztályban csak a többjegyű számok terén volt jelentős (0,7-et 

meghaladó) együttjárás a gyorsasági mutatókban, ötödikeseknél pedig sehol nem volt 

kapcsolat. Mindez jól illeszkedik a korábban vázolt elképzelésbe, mely szerint a számok 
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 Korábbi keresztmetszeti vizsgálatunkból tudjuk, hogy harmadik osztályban már a kétjegyű számok kiolvasása 

is részben automatizálódott, és ötödikesekkel összehasonlítva az egyjegyű számok megnevezésében már nem 

mutatkozik fejlődés. 
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megnevezése, kiolvasása egyre inkább aszemantikus úton történik, és a kiolvasás idejében 

kimutatható együttjárás azonos (szemantikus) út használatára utal. Azt is láthatjuk, hogy főleg 

egy új képesség (nagyobb számok kiolvasása) alakulásának kezdetén van jelentősége a ’biztos 

alapnak’, a kiolvasás automatizálódása után már függetlenednek egymástól. 

 

A Számszó-számjegy megfeleltetés (AT/3) számok verbális kódjának átváltását igényli arab 

számra. Ezt a képességet általában számok diktálásával mérik
103

, és egyjegyű számok 

esetében a grafomotoros kivitelezés minőségét értékelik. Mivel ez (jelenleg) egy 

számítógépes tesztben technikailag nem megoldható, be kell érnünk azzal, hogy csak a 

számjegyek absztrakt sémáinak pontosságát, hozzáférhetőségét teszteljük. Az ingerek 

(számok) mintázottsága, nem prototipikus formai megjelenítése, színe, a disztraktor számok 

mind azt a célt szolgálják, hogy kellően nehezített körülmények között történjen a megfelelő 

számforma felismerése. Így a feladat reményeink szerint kellően érzékenyen mérheti a 

számjegyek ismeretének biztosságát/bizonytalanságát. 

Sajnos a programkönyv nem teljesen egyértelmű szövegének következtében a célszám 

verbális kódjának bemutatása írásban történt, vagyis a gyermekeknek először ki kellett 

olvasniuk a számszót, ezután kezdték a keresést. A vizsgált korosztályban azonban a 

számszavak kiolvasási ideje a megfelelő számjegy megtalálásának gyorsaságához képest igen 

jelentős, ezért a feladatban nyújtott teljesítmény sokkal inkább olvasási, mintsem numerikus 

képességeket tükröz. A feladat tesztelése, minősítése a szükséges változtatás (célszám 

megnevezése) után történhet csak. 

 

VI.6.4. Műveletek számokkal (SZF/0, SZF/2, AT/6) 

Azokat a feladatokat soroltuk ebbe a csoportba, amelyek során a verbálisan, vagy vizuálisan 

bemutatott számokkal valamilyen műveletet kell végrehajtani. A számok jelentését, vagyis az 

általuk kódolt mennyiségek nagyságrendi viszonyait kell ismerni a Számok sorozata és a 

Numerikus Stroop feladatok helyes megoldásához, ezek tehát a számok mennyiségi 

összehasonlítását igénylik, az Összeadási-tábla pedig egyjegyű számok összeadásának 

hatékonyságát teszteli. 
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 Az idősebb korosztály feladatsorában szerepel is olyan feladat (Többjegyű számok kivitelezése), amelyben a 

képernyőn megjelenő szám-tábla segítségével kell megalkotni a megnevezett számokat.   
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A számok ismeretéhez hozzátartozik ezek kardinális és ordinális értékének (sorrendjének) 

ismerete. A Számok sorozata (SZF/0) feladat ezért jól kiegészíti az Számmegnevezés próbát, 

amely arab számok verbális átkódolását igényli, és a Numerikus Stroop feladatot, amelyben 

számpárok mennyiségi összehasonlítása (is) történik erős figyelmi terhelés mellett. 

A Számok sorozatát részben ismeri (egy felcserélés, vagy javítás) kategóriába sorolt 

gyermekek esetében főleg figyelmi problémára, gátlási deficitre gyanakodhatunk, amit 

megerősít, hogy a Numerikus Stroop fizikai összehasonlítás próbájában értek el gyengébb 

teljesítményt (12 jó válasz) a hibátlanul válaszoló gyermekekhez képest (14,7 jó válasz, 

U=29,5;p<0,1). Ez részben annak a négy gyermeknek köszönhető, akik teljesen figyelmen 

kívül hagyták az instrukció megváltozását, és fizikai összehasonlítás helyett szinte végig 

mennyiségi összehasonlítást végeztek. 

A számok sorrendjében bizonytalan gyermek csak a TANAK csoportban volt, 

Többségük hiányos számismeretét a Számmegnevezés próba is jelezte. Problémájuk azonban 

nem csak az arab számok rendszerére korlátozódik, számlálás (Pontszámlálás, Hibakeresés 

számlálásnál) és mennyiségi összehasonlítás (Halmazok számosságának összehasonlítása) 

terén is elmarad pontszámuk a többiekétől. Kézenfekvő magyarázatnak tűnik, hogy esetükben 

az analóg reprezentációs rendszer deficitje nehezíti a számok, számszavak jelentésének 

elsajátítását, átkódolását, a számlálás fogalmi megértését és kivitelezését. Az eredmények 

azonban jól értelmezhetőek területspecifikus deficit feltételezése nélkül is, hiszen az érintett 

próbák megoldásának színvonala jelentősen függ az értelmi képességektől (Mentális korral 

kapcsolat rho=0,4-0,6). Az azonban nem igaz, hogy pusztán a legalacsonyabb intellektusú 

gyermekek minden téren megmutatkozó hátrányáról van szó, mert a 65 alatti IQ-val 

rendelkező gyermekeknek csak a fele (4fő) tartozik ebbe a csoportba. 

További vizsgálatokra lenne szükség az oki háttér tisztázása érdekében, amely kiterjed 

az érintett próbákban különösen fontos kognitív képességek mérésére (elsősorban a téri-

vizuális figyelemre gondolhatunk). Nem zárhatjuk ki, hogy alacsony intellektushoz társuló 

számolási zavarról van szó, amelynek létjogosultsága vitatott (ezt a problémát a II.7. 

fejezetben már érintettem), ezért nem pusztán tudományos szempontból van jelentősége, hogy 

azonosítható-e kettős deficitre utaló képességprofil. 

A Numerikus Stroop (SZF/2) klasszikus mérési helyzete a numerikus 

bázisképességeknek, kiterjedt szakirodalma van a tipikus fejlődésű gyermekek vizsgálatának 

(Girelli és mtsai., 2000, Rubinsten és mtsai., 2002, Holloway & Ansari, 2009, De Smedt és 

mtsai., 2009, Gebuis és mtsai., 2009), és vannak adatok számolási zavarral küzdő 

gyermekektől is (Landerl és mtsai., 2004, Landerl & Kölle, 2009). Az elemzéseket és az 
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értelmezést ezen szakirodalmakra alapozva végzem, de három olyan módszertani különbségre 

fel kell hívnom a figyelmet, ami megakadályozza jelen eredmények direkt összehasonítását a 

korábbi kutatási adatokkal: 

 más a válaszadás módja (standard: két szélső billentyűre ráhelyezett ujjakkal 

gombnyomás, MiniMath 2.0: képernyő két oldalára kihelyezett ikonra kattintás, 

középről induló egérrel), 

 feladatok bemutatási sorrendje kötött (random, esetleg egy hét különbség a két 

tesztelés között, vs. minden alkalommal közvetlenül a mennyiségi összehasonlítás 

után került sor a fizikai összehasonlításra), 

 a próbák száma jelentősen alacsonyabb (70-200 próba vs. 32). 

 

A feladat első felében az alanyok Mennyiségi összehasonlítást végeztek. A viszonylag hosszú 

reakcióidők (2-3mp), és a mutató függetlensége minden más numerikus feladat pontszámától 

ill. megoldási gyorsaságától első pillantásra megkérdőjelezi a reakcióidő értelmezhetőségét. 

Úgy tűnik, hogy a válaszadási mód nagyon zajossá tette a mérést, mégis markáns távolság-

hatás mutatkozott, vagyis a zaj nem fedi el az igen informatív reakcióidő-mintázatot
104

, a 

válaszadási idő az összehasonlítás gyorsaságát jelzi. 

A távolság-hatás értelmezése során a bemutatott számpárok két jellemzőjét fontos 

számításba venni: 

 A kis távolságra lévő próbákban a számpárok minden esetben egyoldaliak, vagyis 

vagy két kicsi (1-4 közötti), vagy két nagy (6-9) számot kell összehasonlítani, míg a 

nagy távolságra lévő számok mindig kétoldaliak (az egyik szám 1-4 közötti, a másik 

6-9 közötti), vagyis a távolság teljesen átfedésben van a lateralitással. A távolság-

hatás ezért nem feltétlen a számok mentális számegyenesre történő automatikus 

lefordítását jelzi, hanem fakadhat abból is, hogy a kicsinek/nagynak kategorizált, 

azonos címkét (kicsi/nagy) kapó számokat nehezebb differenciálni, mint az eltérő 

kategóriába tartozókat (Tzelgov, Meyer & Henik, 1992). Több adat is utal arra, hogy a 

fejlődés során ez a felnőtteknél is tapasztalható gyors kategorizáció (kisebb/nagyobb-e 

a szám ötnél) képezi a számok mennyiségi összehasonlításának alapját (Siegler & 

Robinson, 1982). 

 A számpárok diszkriminálhatósága (vagyis a két szám aránya) nem különül el élesen a 

kis és a nagy távolság próbáiban (0,5-0,89 kis távolságnál, 0,17-0,44 nagy 

                                                 
104

 A Halmazok számosságának összehasonlítása feladatban is ugyanezt tapasztaltuk: az egérrel történő 

válaszadás ellenére kimutatható volt a távolság-hatás (lsd. a VI.5.4.7. pontban ismertetett adatokat) 



 196 

távolságnál), pedig többen ennek használata mellett érvelnek, hiszen ez magába 

foglalja a számok távolságát és nagyságát is (Brannon, 2006, Bugden & Ansari, 2011, 

Reeve és mtsai., 2012). 

 

A távolság-hatás egyénre jellemző mértékét a távolság-hatás mutató (THM) kiszámításával 

mértem abban a reményben, hogy ez az egyéni diagnosztika során fontos információval 

szolgál az analóg számreprezentáció fejlettségével kapcsolatosan (kisebb THM a mentális 

számegyenes lineárissá válását jelzi). Elvárásaimnak megfelelően a THM nagy variabilitását 

mutatott, sőt, a gyermekek egyharmadánál egyáltalán nem mutatkozott távolság-hatás. A 

mutató érvényességét azonban megkérdőjelezi, hogy nem korrelál más matematikai 

képességekkel (vagyis a teszt többi numerikus feladatának eredményével). Úgy tűnik, mintha 

a THM mégsem a mentális számegyenes logaritmikus/lineáris jellegével, a számokkal 

kapcsolatos tapasztalatok, gyakorlat mennyiségével állna összefüggésben. 

Ezt elsősorban azzal magyarázhatjuk, hogy jelen kutatás több tekintetben eltér a 

kiindulási pontként szolgáló vizsgálattól (Holloway & Ansari, 2009): 

 Az alanyok nem egyszerű mennyiségi összehasonlítást végeztek, hiszen a fizikai méret 

különbségétől el kellett vonatkoztatniuk, 

 a válaszadás módja, illetve a kevés próba miatt a mérés kevéssé megbízható, ami a 

képzett mutató megbízhatóságát többszörösen veszélyezteti,  

 a számpárok diszkriminálhatósága sem tér el élesen egymástól, 

 a megoldás módja itt a számok mentális számegyenesre történő fordítását nélkülöző 

gyors kategorizáció (kicsi/nagy), sminek hatékonysága kevéssé függ az analóg 

reprezentáció természetétől. Ez esetben viszont egyenlőre nehezen megválaszolható 

kérdés, hogy a gyermekek egyharmadának miért nem nehezebb a kategórián belüli 

keresés, mint a kategóriák közötti (lsd. akiknél nincs távolság-hatás), és hogyan függ 

ez össze a Tárgymegnevezés lassúságával (rpar=-0,51*), miközben a Számmegnevezés 

idejétől független. 

További nehezen magyarázható eredmény a kongruitás-hatás hiánya a Mennyiségi 

összehasonlítás során. A kis elemszám és a mérés zajossága miatt azonban érdemes a 

grafikonokra, a nem szignifikáns mintázatokra is figyelni, ami azt mutatja, hogy csak kis 

távolság esetén van eltérés a kongruens ill. inkongruens próbákban. Ezek szerint a kicsi/nagy 

szám kategóriába való tartozás legalább ugyanolyan száliens, mint a fizikai méret, utóbbi csak 

a hosszabb ideig tartó, mélyebb feldolgozás (mentális számegyenesre történő fordítás) során 
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válik jelentőssé. Ez ellentmond az eddigi kutatási adatoknak, hiszen már a fejlődés legelején 

(pl. Rubinsten és mtsai., 2002 az első osztály elején) is jelentkezik a kongruitás-hatás 

facilitátoros komponense, első osztály végétől pedig az interferencia hatása is jelentős (bár 

Landerl és mtsai., 2004 kutatásukban 8-9 éveseknél is csak a facilitátoros komponenst 

mutatták ki). 

A feladat második részében a számok fizikai méretét kellett összehasonlítani, a 

numerikus viszonyok figyelmen kívül hagyásával. Ez alanyainknak lassabban ment, mint a 

mennyiségi összehasonlítás (3-4mp), pedig a gyermekekkel végzett vizsgálatokban ennek 

fordítottját láthatjuk (Girelli és mtsai., 2000, Rubinsten és mtsai., 2002., Landerl és mtsai., 

2004). A fizikai összehasonlítás relatív nehézsége a szempontváltás nehézségét tükrözi, amit 

standard mérési helyzetben a random bemutatási sorrend csoportszinten kiegyenlít, vagy a két 

feladat közötti szünet csökkenti az interferenciát. 

A hibázások száma is jelentősebb a második részfeladatban, mert több gyermeknél (a 

próbák csekély száma miatt) szinte a feladat végéig fennmaradt a rossz összehasonlítási 

szempont. Erre a problémára egyik szakirodalom sem utal, talán hosszabb gyakorlással, a 

próbák számának növelésével, a két részfeladat közötti szünettel teljesen kivédhető ez a 

helyzet. Számomra komoly dilemmát okozott ezen esetek kezelése: kizárjam-e őket az 

adatfeldolgozásból, vagy csak a hibaszámot növeljék meg jelentősen. Végül azért döntöttem a 

kizárás mellett, mert csak az ő adataik figyelembe vétele mellett mutatkozott szignifikáns 

távolság-hatás a fizikai összehasonlítás során. Ezt könnyen tévesen az irreleváns numerikus 

információ automatikus feldolgozásával magyarázhattam volna, pedig valójában abból fakadt, 

hogy a kongruens próbákban adott helyes válaszok egy része mennyiségi összehasonlításon 

alapul. Mindez korlátozza jelen eredmények összevetését más szerzők adataival a 

reakcióidők, hibaszám tekintetében, az értelmezés során ezért csak a reakcióidő-mintázatokra 

fókuszálok. 

A fő kérdés arra vonatkozott, hogy kimutatható-e kongruitás-hatás a fizikai 

összehasonlítás részfeladatban. A reakcióidő terén mintánkban csak a facilitátoros komponens 

jelent meg, és csak a kétoldali a számpároknál, vagyis ahol a számok között nagy távolság 

van. Ez részben ellentmond Girelli és mtsai. (2000) és Rubinsten és mtsai. (2002) 

eredményének, amennyiben náluk először az interferencia komponens mutatkozott (3. 

osztálytól, illetve már első osztály végétől), míg a facilitátoros komponens csak 5. osztálytól. 

Ezt leginkább azzal magyarázhatjuk (összhangban Girelli és mtsai. (2000) tanulmányával), 

hogy az elsőként adott mennyiségi összehasonlítás feladat a vizsgált korosztálynál 

felerősítette a numerikus információ jelentőségét, így az inkongruens próbákban nem a 
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reakcióidőt, hanem a hibázások számát
105

 növelte meg (12,9%, míg a kongruens próbákban 

hibátlan a teljesítmény), és meggyorsította a kongruens próbákban a válaszadást. Adataink 

jobban értelmezhetőek, ha azt feltételezzük, hogy a kis/nagy szám kategóriába sorolás történik 

meg automatikusan, nem pedig a számok mentális számegyenesre fordítása. Ebben az esetben 

valóban csak a kétoldali számpároknál várunk kongruitás-hatást (hasonlóan Girelli és mtsai., 

2000; Bugden & Ansari, 2011; Heine, Tamm, De Smedt és mtsai., 2010 kutatásához). 

Az egyéni diagnosztika szempontjából a Fizikai összehasonlítás részfeladat azért lehet 

releváns, mert az automatikus számfeldolgozás hiányának, amit a kongruitás-hatás elmaradása 

jelez, többen diagnosztikus jelentőséget tulajdonítanak azon kutatások alapján, melyekben 

diszkalkuliás gyermekeknél és felnőtteknél nem mutatkozott kongruitás-hatás (Landerl & 

Kölle, 2009; Rubinsten & Henik, 2005). Láthattuk azonban, hogy tipikusan fejlődő 

gyermekeknél sem minden esetben mutatkozik kongruitás-hatás 3. osztály előtt, továbbá az 

ennek erősségében mutatkozó egyéni különbségek függetlenek a matematikai képességektől 

(Heine és mtsai., 2010; Bugden & Ansari, 2011). 

Számos más Stroop-feladathoz hasonlóan a Numerikus Stroop is alkalmas a 

végrehajtó funkciók tesztelésére. A szempontváltás elmaradása, vagy a Mennyiségi 

Összehasonlítás során az inkongruens próbákban a gyakori hibázás, valamint a hosszú 

reakcióidő jelzi a szándékos figyelem fenntartásának, az automatikusan feldolgozott, de a 

feladat szempontjából irreleváns információ elnyomásának nehézségét (Csépe, 2005). 

A Mennyiségi Összehasonlítás részfeladatban tehát a legfontosabb változó az 

összehasonlítás gyorsasága. Ennek mérését érdemes lenne pontosítani a válaszadás módjának 

megváltoztatásával: felmerülhet a Halmazok számosságának összehasonlításának mintájára a 

helyes képernyőfélre kattintás, vagy mindkét feladatban a gombnyomással történő válaszadás. 

Megfontolandó másrészt a Fizikai Összehasonlítás részfeladat szükségessége, megtartása 

esetén pedig elsőként való bemutatása, mert így jobban megragadható az automatikus 

számfeldolgozás mértéke. 

Szükséges lenne továbbá fejleszteni és egységesíteni a két feladatban az 

összehasonlítás gyorsaságát és a távolság-hatás mértékét jelző mutatók számítását. A 

számpárok távolsága helyett, ami nélkülözi a nagyságukra vonatkozó információt, és ami a 

Numerikus Stroopban átfed a lateralitással, a számpárok aránya (diszkriminálhatósága) 

függvényében kell vizsgálni a reakcióidőt. Az így fektetett regressziós egyenes meredeksége 

                                                 
105

 Több tanulmányban is megfigyelhető, hogy 1-2. osztályosoknál a hibázás terén kifejezettebb az interferencia 

hatása, mint a reakcióidők terén (Girelli és mtsai., 2000; Soltész és mtsai., 2011).  
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jelezheti (a THM helyett) a távolság-hatás mértékét, metszéspontja pedig az összehasonlítás 

gyorsaságát (Bugden & Ansari, 2011). 

Az Összeadási-tábla (AT/6) néven szereplő feladatban a gyermekek Egyjegyű számok 

összeadását végzik szóban, vagyis a példa meghallgatása után a számok összegét meg kell 

nevezni. Az iskolai évek kezdetén, különösen vizsgált csoportjainkban, ennek az egyszerű 

számtani műveletnek az elvégzése is komoly erőfeszítést igényel a gyermekektől. Az 

összeadás algoritmusának elsajátítása és kivitelezése erősen függ az értelmi képességektől, 

amit a TANAK csoportban tapasztalt gyenge teljesítmény, és a Mentális korral való erős 

kapcsolat (rho=0,78*) jelez. A számolási hibákon kívül náluk sok olyan helytelen választ is 

rögzítettünk, ami az összeadás fogalmi megértésének biztosságát is megkérdőjelezi: inadekvát 

válaszadási stratégiák alkalmazása, vagy tippelés esetén ugyanis lehetséges, hogy nem csak 

procedurális szinten ütközik problémába a feladat helyes megoldása. 

Egyéni szinten a vizsgált mintában (néhány kivételtől eltekintve) nem lehet jellemző 

összeadási stratégiáról beszélni, mert az alkalmazott stratégia egyéneken belül is jelentős 

variabilitást mutat, ami alacsony próbaszámnál (10 próba) elmossa az egyének közötti 

eltéréseket. A helyes válaszok száma és reakcióideje vonatkozásában elvégzett 

trendelemzések elsősorban a folytatólagos számolás alkalmazására utalnak, vagyis a 

gyermekek jellemzően a kisebb+Nagyobb formátumú bemutatásnál is a bemutatás 

sorrendjében végzik el az összeadást. Ezzel magyarázható a 6+3 és a 2+6 példák jelentősen 

különböző megoldási aránya és gyorsasága is. 

A minimumstratégia korlátozott alkalmazása lehet alanyaink sajátossága, ami az 

összeadás fogalmi megértésének hiányosságából fakad, vagy a gondolkodás 

rugalmatlanságából, a bevésett összeadási algoritmus mechanikus alkalmazásából. Ha 

azonban tipikusan fejlődő gyermekeknél is hasonló eredményekre jutunk, akkor felmerül, 

hogy a verbális bemutatás során az összeadandók szeriális feldolgozása hajlamosítja a 

gyermekeket a folytatólagos számolásra. 

Keresztmetszeti vizsgálatunkban már a 3. osztályosoknál is az összegek direkt 

felidézésére következtettünk, legalábbis a tízes átlépést nem igénylő példáknál (1,2mp a 

megoldási idő), de valamennyire még a nehéz példák esetében is (2,3mp a megoldási idő). Az 

elsősök megoldási ideje (a második félében) ezzel szemben eléri a 3 másodpercet a könnyű 

példáknál, és az 5,1 másodpercet a nehezeknél, de még ez is jóval alatta marad jelen minta 

átlagos reakcióidejének. Mindebből arra következtethetünk, hogy mindkét atipikus csoport 

összeadási képessége elmarad a tipikusan fejlődő gyermekekétől, de ennek pontos hátterét 

csak további vizsgálatok alapján ismerhetjük meg. 
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VI.7. A MINIMATH 2.0 PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK ÖSSZEGZÉSE 

A MiniMath 2.0 program első teszteredményeiből levonható következtetések összefoglalása 

során elsősorban a további fejlesztés, a MiniMath diagnosztikai verziójának kialakítása 

szempontjából fontos tanulságokra koncentrálok. Ismét hangsúlyozom azonban, hogy az 

eddigi adatok alapján kirajzolódó kép még nagyban módosulhat a tipikus fejlődésű 

gyermekek eredményei fényében. 

A számlálási képesség megragadása érdekében három feladat alkalmazása indokolt. A 

Pontszámlálás és a Fényvillanások számlálása feldatokban adott helyes válaszok száma 

(együttesen) a leginformatívabb mutató, mert a számlálás pontosságára és gyorsaságára 

egyaránt érzékeny, és viszonylag független az adatrögzítés módjától. A Hibakeresés 

számlálásnál a számlálás konceptuális megértésének szintjét hivatott mérni, ezt kisebb 

átalakításokkal és a próbák számának növelésével biztosítani lehet. 

További fontos mutatók lehetnek a Pontszámlálás feladatban az 1-4 és az 5-10 

tartományban fektetett regressziós egyenesek paraméterei, melyek akár a vizsgálatvezető 

gombnyomásával rögzített reakcióidőknél is megbízhatóan jelzik a szubitizáció megjelenését 

és hatékonyságát, valamint a számlálás gyorsaságát. Újra felhívnám a figyelmet azonban a 

szubitizáció hiányának többféle értelmezési lehetőségére, vagyis különösen a gyenge 

teljesítményű, atipikus fejlődésű, szorongó, bizonytalan gyermekek esetében nem szabad ezt 

mechanikusan a számolási deficit tünetének tekinteni. 

A halmazokkal végzett műveletek közül a Halmazok számosságának 

összehasonlítása szolgál a legfontosabb információkkal. A feladat jelenlegi formájában is jól 

működik, megbízhatóan méri a reakcióidőt, így a képzett mutatók alapjául szolgálhat. 

Egyszerűbb esetben ezek a számlálást igénylő ill. nem igénylő, vagyis szubitizáción vagy 

becslésen alapuló próbákban adott válaszidők átlagai. Felmerül továbbá, hogy a 

diszkriminálhatóság függvényében vizsgált reakcióidő-görbére fektetett regressziós egyenes 

paramétereit számítjuk ki, hiszen ennek meredeksége a távolság-hatás mértékét, 

metszéspontja pedig az összehasonlítás gyorsaságát jelzi. Ez a metódus abban az esetben 

indokolt, ha a másik összehasonlítási feladatban (Numerikus Stroop) is ugyanígy járunk el. 

Úgy tűnik, hogy a Nyelvi kifejezések megértése kevésbé a számolási képességeket, 

inkább a figyelmi, emlékezeti és a nyelvi képességeket érinti. Ennek ellenére informatív, 

hasznos feladat lehet, olyan módon, hogy aki ebben is gyengén teljesít, annál mindenképpen 

célzottan vizsgálni kell a fenti területáltalános képességeket. 
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A transzkódolást érintő feladatok közül jelenleg csak a Számmegnevezés minősíthető. 

Az Egyjegyű számok megnevezése során az iskolakezdést megelőzően a helyes válaszok 

száma lehet mérvadó, különösen, mert a számismeret több további feladat előfeltétele. A 

megnevezés gyorsasága válik fontossá már első osztályban is, ami a Kétjegyű számok 

kiolvasása próbáihoz hasonlóan arról informál, hogy automatizálódott-e a számmegnevezés. 

A számokkal végzett műveletek mindhárom feladata jól működik, szerepük a 

számokat ismerő gyermekek esetében egyértelmű. A Számok sorozata próba helye a 

numerikus feladatsorban alátámasztásra került, bár a téri-vizuális figyelmet is jelentősen 

terheli. Ennek kapcsán kiemelném azt az eredményt, hogy a TANAK csoportban azonosítható 

volt több olyan gyermek, akik az összes eddig említett számolási feladatban jelentős 

elmaradást mutatnak társaiktól, és ez nem (csak) alacsony intellektusuk következménye. 

A Numerikus Stroop feladatban ugyan több ellentmondásos eredményt kaptunk, de ez 

nem kérdőjelezi meg létjogosultságát a diagnosztikai tesztben, hiszen a szakirodalmi kutatási 

adatok sem egységesek. A részfeladatok bemutatási sorrendjét, időzítését mindenképpen 

módosítani kell (a Fizikai összehasonlítás legyen az első, és a két részfeladat ne közvetlenül 

egymás után kerüljön bemutatásra), a válaszadás módját és a Mennyiségi összehasonlítás 

során számított gyorsasági mutatót pedig össze kell hangolni a Halmazok számosságának 

összehasonlítása feladattal. Az eredmények interpretációja kapcsán fontos következtetése 

vizsgálatunknak, hogy az általunk alkalmazott ingeranyag esetében az 1-2. osztályos 

gyermekek várhatóan kis/nagy szám kategorizálás alapján döntenek, ami nem igényli a 

mentális számegyenes használatát. 

Az Egyjegyű számok összeadása feladatban a helyes válaszok száma is jól differenciál 

a kisebb korosztályban, a megoldás gyorsasága adott feladat-típusnál pedig az alkalmazott 

stratégia szempontjából lehet releváns. 

Több feladat minősítése csak komoly átalakítás után lehetséges (Számmegmaradás, 

Számszó-számjegy megfeleltetés), a legnehezebb feladatok (Fényvillanások gombnyomással 

és a Törtek informális megértése) diagnosztikai értéke pedig igen alacsonynak tűnik, 

kihagyásuk ezért indokolt lehet. A feladatsor ezzel szemben kibővül a javított Műveleti jelek, 

illetve az ehhez kapcsolódó Összeadás és Kivonás feladatokkal. 

Fontos módszertani változtatás szükséges továbbá a nehezen kiszűrhető találgatás 

arányának csökkentése érdekében: amikor több válaszlehetőség közül kell választani, egy 

„Nem tudom” válaszgombot is fel kell ajánlani (kivéve talán az összehasonlítás feladatokat). 

A nem-numerikus kontroll-feladatok kapcsán arra a következtetésre jutottam, hogy a 

Tárgymegnevezés próbáinak egy része nem megfelelő, ezeket a korábbi vizsgálatainkban 
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alkalmazott ingeranyagokkal kell kicserélni. Ezen kívül egy választásos reakcióidő-mérést  is 

be kell iktatni, ahol egy (nem-numerikus) döntés után két ikon, vagy két gomb közül kell 

kiválasztani az egyiket. A jelenleg alkalmazott válaszadási mód (képernyőre helyezett ikonra 

kattintás egérrel) eddigi adatainak alapján nem torzítja jelentősen a gyorsasági mutatókat, de 

ennek szisztematikus vizsgálatát is tervezzük a jövőben, amely során ezt a klaviatúrán kijelölt 

gombok megnyomásával és a képernyőre kihelyezett ikonok megérintésével vetjük össze. 

A kipróbálás első lépése alapján felvázolt fenti elképzelést a tipikus csoportokkal 

végzett vizsgálatok során direkt ellenőrizzük, és ezt kiegészítve további felmerülő ötletekkel 

dolgozzuk ki és teszteljük újra a MiniMath diagnosztikai verzióját.   

 

VII. ZÁRSZÓ – ÖSSZEFOGLALÁS, KITEKINTÉS 

Magyarországon 2011/12 tanévben 748 ezer gyermek részesült általános iskolai oktatásban, 

közülük 52 ezer fő (6,95%) sajátos nevelési igényű (KSH, 2012). A 2011. évi köznevelési 

törvény értelmében ebbe a kategóriába tartoznak azok a gyermekek is, akik súlyos tanulási 

zavarral, így például a számolás fejlődésének súlyos rendellenességével küzdenek. Ennek 

megállapítása a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság jogköre, aki 

a szakvélemény kiállításán túl meghatározza az SNI gyermek neveléséhez, oktatásához 

szükséges feltételeket, szakmai szolgáltatásokat (CXC. törvény 4.§/23). Jelenleg azonban nem 

állnak az atipikus fejlődés vizsgálatára alkalmas, standard eljárások a rendelkezésünkre, 

hiszen a hazai gyakorlatban leginkább elterjedt gyógypedagógiai szemléletű diagnosztikai 

módszer, a Dékány-Juhász féle Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálat megújítása, objektív 

értékelési kritériumainak meghatározása és sztenderdizálása csak most kezdődött (Csonkáné 

Polgárdi, 2012).  

 A matematikatanulási nehézség, a gyenge matematikai teljesítmény hátterében számos 

tényező állhat, a hatékony beavatkozás megtervezése szempontjából ezért különösen fontos az 

idegrendszer eltérő fejlődéséből fakadó számolási zavar és az alacsonyabb intellektussal (70-

80 közötti IQ), kulturális hátránnyal, oktatási hiányossággal, motivációs-érzelmi 

problémákkal, vagy lassú fejlődéssel magyarázható alulteljesítés megbízható elkülönítése. 

Ehhez olyan számolási képességeket mérő tesztre lenne szükség, amely kevéssé érzékeny az 

általános kognitív képességek, a kapott oktatás minősége, illetve a gyakorlás mennyisége 

terén meglévő egyéni különbségekre, ezzel szemben megbízhatóan jelzi a matematikai 
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ismeretszerzés alapjául szolgáló számérzék, számfogalom, és elemi számfeldolgozás 

deficitjét.  

Az alapvető számolás képességek kognitív pszichológiai mérőhelyzetei komplexitásuk 

és jellegük (megoldás módja, gyorsasága, ismerőssége) tekintetében legtöbbször (de nem 

mindig, pl. aritmetikai tények lekérdezése) eltérnek az iskolai matematikai feladatoktól, 

továbbá csak korlátozott mértékben terhelik a nyelvi-, emlékezeti-, vagy végrehajtó rendszert, 

és a problémamegoldó gondolkodást. Így ezek, főleg motiváló, pozitív érzelmeket kiváltó 

kontextusba helyezve alkalmasak lehetnek a valódi számolási zavar kimutatására. A 

MiniMath teszt kialakítása során ezért indultunk ki a számolási képességek tipikus és atipikus 

fejlődésének kognitív neuropszichológiai kutatásaiból, kísérleti paradigmáiból.    

Hasznos elméleti keretnek bizonyult David Geary evolúciós elmélete a kognitív 

fejlődésről (1995), amely megkülönbözteti a fajspecifikus, nagyrészt biológiai hatások által 

befolyásolt, és a kulturálisan tanított megismerőképességeket. A csecsemőkutatások azt jelzik, 

hogy vannak biológiailag elsődleges matematikai képességeink, és bár pontos mibenlétük 

körül vita van, egyre több adat utal arra, hogy hátterükben a közelítő mennyiségreprezentáció 

(ANS, approximate number system) és valószínűleg a kis számosságok (1-4) azonosítására 

alkalmas tárgykövető rendszer (OTS, object-tracking system) áll (Piazza, 2010). Ezek 

tekinthetők a számolás magrendszereinek, vagyis olyan területspecifikus alapjainak, melyek 

irányítják és korlátozzák a kulturálisan megjelenő szimbolikus reprezentációk (számnevek, 

számjegyek) elsajátítását (Spelke & Kinzler, 2007).   

Az elsődleges képességekre támaszkodva, következtetéssel, vagy másoktól tanulással 

lehet elsajátítani Geary modellje (1995) szerint a másodlagos matematikai képességeket, mint 

például a tízes számrendszer, az aritmetikai műveletek és a matematikai problémamegoldás. 

Ennek hatékonyságában fontos szerepet játszanak az általános értelmi képességek, illetve a 

gyakorlás mennyisége, az oktatás minősége, melyek nagy egyéni különbségeket 

eredményezhetnek a másodlagos képességek terén.  

A kognitív fejlődés terén Karmiloff-Smith (2006) neurokonstruktivista megközelítését 

követve (lsd. reprezentációs újraírás feltételezése), a számfeldolgozás terén pedig Dehaene 

(1992) hármas kód modelljéből kiindulva alkotta meg Von Aster és Shalev (2007) a 

numerikus megismerés fejlődésének négy-lépéses modelljét. Elképzelésük nagyon jól 

illeszkedik Geary fenti gondolatmenetéhez, és a számolási képességek atipikus fejlődésével 

kapcsolatosan is megfogalmaznak empirikusan tesztelhető predikciókat.  

A felnőtt/kész számfeldolgozó rendszer központi eleme a számoknak jelentést adó 

analóg reprezentáció, a mentális számegyenes, melynek kiépüléséhez szükséges az intakt 
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magrendszer (ANS), de elengedhetetlen több területáltalános képesség, például a nyelv, a 

figyelem, a munkamemória fejlődése, ami lehetővé teszi a mennyiségek, illetve a számok 

szimbolikus és téri-ordinális sajátosságainak összekötését. A modell a számolási képességek 

kétféle atipikus fejlődési útját implikálja: a területspecifikus magrendszer sérüléséből fakadó 

tiszta fejlődési diszkalkuliát, valamint a mentális számegyenes kiépüléséhez elengedhetetlen 

területáltalános képességek gyengeségének következményeként fellépő, gyakran társuló 

olvasási zavarral vagy ADHD-vel is járó komorbid fejlődési diszkalkuliát. 

A szerzők ezzel feloldják a DC területspecifikus (lsd. Butterworth (2005b) sérült 

számfeldolgozó modul hipotézise) vs. területáltalános (lsd. Geary és Hoard (2002) elképzelése 

a matematikai tanulási zavarról) magyarázata között feszülő ellentétet, és a számolásban részt 

vevő agyi hálózat komplexitásával összhangban álló, differenciált DC-modellt kínálnak, 

amely a diagnosztika és a fejlesztés számára is fontos következtetésekkel szolgál:  

1. A mentális számegyenest igénylő elemi számolási feladatokban mutatkozó elmaradás és a 

számolás magrendszerének sérülése közé egyenlőségjelet tenni nem indokolt, hiszen az esetek 

többségében (komorbid DC) ez a számfeldolgozó hálózat területáltalános alrendszereinek nem 

megfelelő működéséből fakad, amit a nem-szimbolikus ingerek számlálást nem igénylő 

mennyiségi feldolgozásának érintetlensége jelezhet.  

2. A fejlesztés során a reprezentációs újraírás elősegítése, a lineáris mentális számegyenes 

kialakítása, használatának elősegítése lehet cél, illetve olyan támogató stratégiák tanítása, 

amely az összetettebb matematikai feladatoknál a nyelvi, figyelmi, emlékezeti terhelést 

csökkentik. 

3. A tiszta DC gyermekeknél ezzel szemben nem csak súlyos (és teljes mértékben nem 

behozható) fejlődési késéssel kell számolni, hanem atipikus hibákkal, nem megfelelő 

feldolgozási-, és megoldási módokkal.  

4. A fejlesztés náluk az erősségekre alapozó kompenzáló stratégiák tanítását jelentheti, 

amelynek hatásfoka a gyengébb intellektusú gyermekeknél sajnos korlátozott. A másodlagos 

tünetek kialakulásának megelőzése és a kudarcok ellenére az önbizalom erősítése (más 

képességterületekre fókuszálva) lehet számukra a legfontosabb segítség.    

A matematikai képességek fejlődésének tanulmányozása során további fontos átfogó 

elméleti keretet nyújtott Robert Siegler stratégiákra fókuszáló megközelítése (Siegler, 1996, 

1999). A számtani műveletek terén mutatkozó teljesítményjavulás eszerint a stratégiák 

repertoárjában, eloszlásában, kivitelezésében, vagy szelekciójában bekövetkező 

változásokkal magyarázhatók (Lemaire & Siegler, 1995). Bár Siegler munkacsoportjának 

kutatásai és számítógépes modelljei a tipikus fejlődés leírását és szimulációját célozzák, 
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eredményeik és következtetéseik a számolás atipikus fejlődésének vizsgálata során is 

alkalmazhatók.  

A maladaptív stratégiaválasztás hátterében nem csak kognitív (pl. fogalmi megértés 

hiánya), hanem szociokulturális (pl. külső megerősítés, lsd. Ellis, 1997), és véleményem 

szerint érzelmi-motivációs tényezők (pl. matematikai szorongás, önbizalomhiány) is állhatnak, 

ami a DC gyermekek jellemző tünetét, vagyis az éretlen, mechanikus stratégiák alkalmazását 

a számtani műveletek terén, és az ebből fakadó lassabb megoldást és több hibázást új 

megvilágításba helyezi. Mindez szintén fontos diagnosztikai és fejlesztési kérdéseket vet fel: 

1. Az éretlen stratégiák használatának nem minden esetben van diagnosztikus értéke, hiszen 

például más téren (pl. beszéd) atipikus fejlődésű, alacsonyabb intellektusú, vagy szorongó, 

kudarckerülő gyermekek is fokozottan alkalmazhatják az alapstratégiákat. 

2. Szükséges lenne a matematikai szorongásból fakadó, maladaptív stratégiaválasztáson 

keresztül közvetített (pl. felidézési stratégia elkerülése, vagy számlálás akkor is, amikor 

becslés/szubitizáció is eredményre vezetne) teljesítményromlás minimalizálása, de legalábbis 

ellenőrzése a számolási képesség mérése során. Barátságos vizsgálati körülmények 

megteremtése mellett ezt a célt szolgálja, ha vonzó, nem az iskolára, hanem inkább 

számítógépes játékra emlékeztető tesztfeladatokat adunk (amint erre a MiniMath 

kialakításánál is törekedtünk). Az tesztviselkedés közvetlen megfigyelése, rögzítése mellett 

azon mért adatok, mutatók meghatározása is hasznos, melyek szintén az alkalmazott 

stratégiákról informálnak.  

3. A mechanikus stratégiák bevésését célzó fejlesztés, az alapstratégia direkt gyakoroltatása 

mellett, vagy helyett az adaptív stratégiaválasztás elősegítésére (is) kell törekedni. A 

metakognitív képességek fejlesztése, a különböző megoldási módok előnyeinek, alkalmazási 

korlátainak elemzése, explicit megfogalmazása, az érettebb stratégiák alkalmazásának külső 

megerősítése (esetleges hibás eredmény ellenére) a gyengébb teljesítményű gyermekeknél 

különösen fontos lenne.  

 Dolgozatomban végig amellett érveltem, hogy a számolási képességek tipikus és 

atipikus fejlődésének megértéséhez, a számolási zavar különböző variációinak leírásához a 

kognitív fejlődés-neuropszichológia eredményei vihetnek közelebb. Mind a diagnosztikában, 

mind a fejlesztésben új szempontokat kínál ez a megközelítés, és ugyan még hosszú út áll 

előttünk, amíg ez a gyakorlatban használható, kézzelfogható eszközökre, módszerekre is 

lefordíthatóvá válik, de remélem, hogy a MiniMath teszt kidolgozása egy fontos lépés ebben a 

folyamatban.  
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2. MELLÉKLET: A MINIMATH FELADATGYŰJTEMÉNY (RÉSZLETEK)  

 

II.2. Tomi (fiatalabb fiú) tanítása 

2.2.1. Számmegmaradás 

 

Feladat kódja: MI/6k 

 

Korosztály: 5-7 évesek 

 

Kerettörténet (grafikája): Tomi varázsol: Tomi feje lsd. MI/5k, gyerek-fejek mindvégig a 

képernyőn kb. 10mm-re az ingerektől felfelé/lefelé középen.  A hang-effekt suhintás, 

csilingelés kb. 1-2s ideig. Válaszadásnál a válasznak megfelelően (sikerült/nem sikerült gomb 

megnyomása) Tomi elmosolyodik/elszomorodik.  

 

Instrukció: (képernyőn megjelennek a gyerek-fejek: fent Tomié, lent Petráé) Tomi és Petra 

katonásat játszanak. (megjelenik a felső sor katona) Ez Tomi hadserege 

(megjelenik az alsó sor katona), ez pedig Petráé. Ugyanannyi katonájuk van. Tomi 

nagyon szeretne nyerni, szeretné, hogy neki több katonája legyen, mint Petrának. 

Eszébe jut, hogy hallott egy varázsigéről, ami segíthet ebben, de sajnos nem 

emlékszik rá pontosan. Figyeld, mi történik, amikor kipróbálja a varázsigét! 

(hang-effekt, majd színváltozás) Több katonája lett Tominak? Nyomd meg a 

bal/jobb oldali piros/kék gombot, ha sikerült a varázslat (nevető fej - mint 

emlékeztető ikon - megjelenik az adott gomb oldalán a képernyő alján, amit nyíl 

jelez), ha nem sikerült, nyomd meg a jobb/bal oldali kék/piros gombot! 

(válaszadás ill. eredeti állapot visszaállítása után) Figyeld, mi történik a következő 

varázsigéknél, és jelezd a gombokkal, sikerült-e a varázslat! Több katonája lett-e 

Tominak! (hang-effekt, majd méretváltozás stb.)     

 

Spec. technikai igény: nincs 

 

Mért képesség: mennyiségi ítélet: számmegmaradás, számfogalom (PIAGET) 

  

Feladat leírása: klasszikus számmegmaradás feladat módosított változata: katonák halmaza, 

különféle beavatkozások (méret, szín, elhelyezés, számosság megváltoztatása), számosság 

megváltozásának jelzése 

 

Próbák száma: 1 (4 beavatkozás) 

 

Ingerek: 12 – 12 katona egymással szembeállítva (egy-az-egyhez megfeleltetéssel) 

 

Példák:  
1. egyik sor színe változik pirosra 

2. egyik sor katonáinak mérete változik 

3. elhelyezkedés változik: egyik sor széthúzása 

4. egyik sor számossága változik: 3 katona hozzáadása  

 

Sorrend: fenti 
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Fizikai paraméterek: Bemutatás ideje: válaszadás idejéhez kötött (ha 3s nincs válasz, akkor 

instrukció megismétlése, majd max. 30s, majd következő próba), válaszadás után ingerek 

eredeti állapotba Méret: katonák 5-7mm magasak (méretváltozásnál +5mm) Szín: fehér 

háttéren fekete katonák (színváltozásnál piros) 

Elhelyezés: katonák a képernyő közepén két sorban egymás mellett 5mm távolságra 

(szétszóródásnál +3mm), sorok között 15mm 

Emlékeztető ikonok (nevető ill. szomorú arc) a képernyő alján, állítható legyen, hogy melyik 

oldalon – instrukció szövege is ennek megfelelően változik DE azonos MI/5k-val!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válaszadás módja: gombnyomás: 2 gomb a klaviatúrán 

            FIGYELEM! ’Sikerült’ válasznál a feladat befejeződik! 

 

Értékelés/pontozás: helyesség (RI) 

 

Előfeltétel: nincs 

 

 

 

 

2.2.2. Hibakeresés számlálásnál 

 

Feladat kódja: MI/5k 

 

Korosztály: 5-7 évesek 

 

Kerettörténet (grafikája): Tomi számolni tanul: Tomi kisfiú, hang is kisgyereké. Feladat 

alatt Tomi feje végig a képernyő felső sarkában látható: válaszadásnál a válasznak 

megfelelően (helyes/helytelen gomb megnyomása) Tomi elmosolyodik/elszomorodik. 

 

Instrukció: (képernyő közepén megjelenik Tomi figurája). Tomi most tanul számolni. 

Sokszor helyesen számol, de még előfordul, hogy elront valamit. Te úgy segíthetsz 

neki a tanulásban, hogy megmondod, mikor számolt jól, és mikor csinálta rosszul. 

(megjelenik a képernyőn három korong: piros-kék-piros ill. a számoló-kéz az első 

zseton alatt) Figyeld, hogy számolja meg ezeket a zsetonokat Tomi! Ha jól számol 

(nevető fej - mint emlékeztető ikon - megjelenik az adott gomb oldalán a képernyő 

alján, amit nyíl jelez), nyomd meg bal/jobb oldali piros/kék gombot, ha rosszul 

számol (szomorú fej - mint emlékeztető ikon - megjelenik az adott gomb oldalán a 

képernyő alján, amit nyíl jelez), nyomd meg jobb/bal oldali kék/piros gombot! 

(gyakorlás: helyes konvencionális számolás: balról jobbra, egyesével számolás – 

majd instrukció megismétlése múlt időben)  

 

Spec. technikai igény: nincs 
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Mért képesség: Mennyiségi ítélet: számlálás szabályainak ismerete: egy-az-egyhez 

megfeleltetés, kötetlen/kötött sorrend, kötetlen/kötött irány, kardinalitás ill. egzekutív funkció  

 

Feladat leírása: helyes ill. helytelen számlálás megfigyelése: helyességi ítélet 

 

Próbák száma: 6 

 

Ingerek: 5/7/9 piros ill. kék zseton sorban, számláló kéz, hangos számlálás ’rámutatásnál’ 

   

    
Példák:  

Sorszám Helyes/helytelen Számlálás módja Szabály/hiba Ingerek 

száma 

Első korong 

színe 

4. helyes egyenként 

balról jobbra 

konvencionális 

sorrend ill. irány 

7 piros 

2. helyes egyenként 

jobbról balra 

konvencionális 

sorrend DE 

eltérő irány 

5 kék 

6. helyes színenként 

balról jobbra 

konvencionális 

irány DE eltérő 

sorrend 

9 kék 

1. helytelen egyenként 

balról jobbra 

utolsó tag kétszer 

egy-az-egyhez 

megfeleltetés 

sérül 

7 kék 

5. helytelen egyenként 

balról jobbra 

középső tag kihagyása 

egy-az-egyhez 

megfeleltetés 

sérül 

5 piros 

3. helytelen egyenként 

balról jobbra 

más végösszeg 

kardinalitás elve 

sérül 

9 piros 

 

 

Sorrend: lsd. sorszám 

Fizikai paraméterek: Bemutatás ideje: válaszadás idejéhez kötött (ha 3s nincs válasz, akkor 

instrukció megismétlése, majd max. 5s) Méret: körök átmérője (d) =10mm, (kéz 

ugyanekkora) Szín: piros ill. kék zsetonok szürke háttéren, kéz bőrszínű  

Elhelyezés: zsetonok képernyő közepén egymás mellett 5mm távolságra, (jobb)kéz  

közvetlenül a körök alatt jelenik meg, ferdén mutat rá a korongra (érinti a körök szélét) 

Emlékeztető ikonok (nevető ill. szomorú arc) a képernyő alján, állítható legyen, hogy melyik 

oldalon – instrukció szövege is ennek megfelelően változik (lsd. MI/6k is) 

 

Válaszadás módja: gombnyomás: 2 gomb a klaviatúrán 

 

Értékelés/pontozás: helyesség, RI 

 

Előfeltétel: nincs 
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III.1. Kirándulás 

3.1.1. Halmazok számosságának összehasonlítása 

 

Feladat kódja: MI/7k 

 

Korosztály: 5-7 évesek 

         (8-11 évesek) 

 

Kerettörténet (grafikája): Kirándulás: a képernyő tetején gyerekfejek (sorban), az alsó 1/3-

ban mindkét oldalon erdő-kép (színes, fákkal, kis állatokkal, tóval). A képernyő felső 2/3-a a 

feladat-tér, itt jelennek meg az ingerek (mintha kinagyítanánk a kis-képet)  

 

A képernyő középen jól láthatóan két részre osztva  

(pl. út, aminek vége elágazik: egyik ill. másik  

 erdőbe vezet) 

 

 

A feladat végén a gyerekek elindulnak az úton. 

 

Instrukció: (megjelenik a grafika: gyerekfejek, út, erdők) A 

gyerekek ma kirándulni mennek. De nem tudják eldönteni, melyik 

erdőt válasszák. Segíts nekik! Szeretnének sok olyan állatot látni, amit kedvelnek, néhány 

állattól viszont félnek, azokat jó lenne elkerülni. Te mindig látni fogod, melyik állatból hány él 

az erdőkben. Kattints gyorsan arra az erdőre, ahol … (több az őzike! lsd. első próba, majd 

válaszadás után többi próba szövege)    

 

Spec. technikai igény: nincs 

 

Mért képesség: Mennyiségi ítélet: relációs ítélet halmazokon: szubitizáción/számláláson 

alapuló összehasonlítás, távolság- és nagysághatás 

 

Feladat leírása: halmazok számosságának összehasonlítása (melyik több/kevesebb) 10-es 

számkörben 

 

Próbák száma: 12 

 

Ingerek: különböző számú állatrajz 

 

Példák:  
 

Számpár távolság nagyság több/kevesebb inger max. 

idő 

Sorsz. Bal-jobb 

oldalon 

1-2 1 k több őzike 5s 1 2-1    

3-4 1 k kevesebb vaddisznó 5s 7 3-4   

6-7 1 n kevesebb pók 20s 8 7-6    

8-9 1 n több gomba 20s 2 8-9    

1-3 2 k kevesebb kígyó 5s 9 3-1 

2-4 2 k több mókus 5s 3 2-4 
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7-9 2 n több gesztenye 20s 4 9-7 

8-10 2 n kevesebb darázs 20s 10 8-10 

1-6 5 kn több harkály 15s 5 6-1 

3-8 5 kn kevesebb denevér 15s 11 3-8 

7-12 5 nn kevesebb szúnyog 30s 12 12-7 

9-14 5 nn több hal 30s 6 9-14 

 

Sorrend: lsd. sorszám  

Fizikai paraméterek: Bemutatás ideje: válaszadás idejéhez kötött, de max. lsd. táblázat 

(félidőben mindig instrukció megismétlése), Méret: 10×10mm Szín: színes állatrajzok fehér 

háttéren 

Elhelyezés: random elhelyezés a képernyő bal ill. jobb oldalán (ingerszám a két oldalon lsd. 

táblázat ’bal-jobb oldalon’ oszlopa 

 

Válaszadás módja: rákattintás  

 

Értékelés/pontozás: helyesség, RI 

 

Előfeltétel: nincs 

 

 

 

2.2.11. Műveletek értelmezése 

 

Feladat kódja: AA/4n 

Korosztály: 8-11 évesek 

 

Kerettörténet (grafikája): Gyorsasági feladat 

 

Instrukció: Készülj, mert újra egy gyorsasági feladat következik. Ismét azt kell eldöntened, 

hogy melyik oldal ér többet (megjelenik a gyakorló példa: 4+18  35+18): melyik 

művelet eredménye nagyobb? Ha a bal oldal ér többet (jelezni), nyomd meg 

gyorsan a bal oldali piros gombot, ha a jobb oldal (jelezni), akkor nyomd meg a 

jobb oldali kék gombot. Ha pedig mindkét oldal ugyanannyit ér, nyomd meg a 

középső zöld gombot! Figyelj, mert ha szemfüles vagy, sokszor számolás nélkül 

is tudsz dönteni! 

 

Spec. technikai igény: nincs 

 

Mért képesség: aritmetikai algoritmusok: összeadás ill. szorzás értelmezése 

 

Feladat leírása: szorzások ill. összeadások mennyiségi összehasonlítása, amelyet számolás 

nélkül, a művelet sajátosságának ill. inverzének ismeretében el lehet végezni vs. számolást 

igénylő feladatok 

 

Próbák száma: 12 (6+6) 

 

Ingerek: vizuálisan bemutatott művelet-párok (szorzás ponttal, osztás kettősponttal jelölve) 
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Példák:  
 

Művelet Számolást nem 

igénylő feladat 

Számolást igénylő 

feladat 

Szorzás 3×7 < 4×7 2×5 < 3×4 

 2×10 > 2×1 3×10 > 4×4 

 3+3+3 = 3×3 2+3+1 = 2×3 

 18÷6 < 18×6 24÷6 < 1×6 

Összeadás 9+8 = 8+9 8+7 = 6+9 

 126+2 > 126-2 128-2 > 110+5 

 

Sorrend: random 

 

Fizikai paraméterek: Bemutatás ideje: válaszadás idejéhez kötött (de max. 30s), Méret: 

48pt, Szín: fekete számok fehér háttéren 

Elhelyezés: feladatok a képernyő közepén, közöttük 25mm távolság 

  
Válaszadás módja: gombnyomás: 3 gomb a klaviatúrán 

 

Értékelés/pontozás: helyesség, RI (számolást nem igénylő vs. kontroll-feladat)  

Előfeltétel: AA/0-ban összeadás, kivonás, szorzás (osztás) bejelölése 

 

 

 



 234 

3. MELLÉKLET: A MINIMATH KÍSÉRLETI VERZIÓ FELADATSORA, INSTRUKCIÓI  

 

 

1. Pontszámlálás: Kis négyzetek fognak megjelenni elszórva a képernyő közepén. Mondd meg, hány kis 

négyzet van a képernyőn! Ne feledd, legyél minél gyorsabb! 

 

2 sorozat: 1-10 pont random sorrendben 

 

2.a. Számmegnevezés – egyjegyű számok: Most számok fognak megjelenni a képernyőn, neked pedig 

nincs más dolgod, csak kimondani gyorsan a nevüket!    

 

1-10 számjegyek random sorrendben 

 

2.b. Tárgymegnevezés
106

: Most tárgyakról készült rajzokat fogsz látni. Mondd meg, milyen tárgy van a 

képen! 

 

10 mindennapi tárgy sematikus rajza, random sorrendben 

 

            Céltárgy 

alma banán körte citrom kanál csillag olló zokni seprű kulcs 

 

2.c. Számkiolvasás – többjegyű számok: Figyelj, most is számokat fogsz látni, csak most 

többjegyűeket. Olvasd ki őket! 

 
4 kétjegyű, 3-3 három-és négyjegyű szám, blokkonként random sorrendben 

 
Célszám 

23 52 69 80 147 479 595 1386 1834 2600 

 

3. Összeadó-tábla: Most összeadásokat fogok mondani, te pedig mondd meg gyorsan a végeredményt!  

 

12 összeadás verbális bemutatása (v.v. olvassa), rögzített sorrendben  

3 ’duplázás’ (pl. 2+2), 5 ’könnyű’ összeadás, 4 ’nehéz’ összeadás
107

  

 

A diktált összeadások  

2+6 7+9 2+2 6+3 8+7 9+1 4+2 5+8 6+6 3+4 9+5 8+8 

 

4. Kivonás: Most kivonások végeredményét kell megmondanod, amit a képernyőn láthatsz majd! 

 

6 kivonás random sorrendben 

2 ’könnyű’ kivonás kis számkörben, 2 ’könnyű’ kivonás nagy számkörben, 2 ’nehéz’ kivonás  

 

 

 

 

 

5. Pótlás és Bontás: Most pótlások lesznek, azaz az összeadásból hiányzik az egyik tag. Mondd meg, melyik 

szám való oda! – Most bontások lesznek, vagyis a kivonásból hiányzik az egyik tag. Mondd meg, melyik szám 

való oda!  
 

3-3 pótlás és bontás, a műveletek sorrendje is random, és ezen belül a feladatoké is 

2 ’könnyű’ pótlás/bontás, 2 pótlás/bontás 10-re, 2 ’nehéz’ pótlás/bontás  

 

                                                 
106

 Ez természetesen nem számolási, hanem gyorsasági feladat, de ebben a sorrendben mutattuk be a feladatokat.    
107

 A ‘könnyű’ feladatok tízes átlépést nem igényelnek, a ‘nehéz’ feladatok viszont igen. Ezt a további műveletek 

esetében is így nevezzük.     

A látott kivonás 

6-1 8-5 57-4 78-50 14-6  64-8 
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A látott pótlás A látott bontás 

4+   =6 3+   =10 8+   =13 5-   =2 15-  =10 11-  =7 

 

6. Inverziós algoritmusok: Figyelj, egy csalafinta feladat következik! Olyan műveleteket fogsz látni, 

amiben mindig van egy összeadás és egy kivonás. Mondd meg a végeredményt, de légy résen, mert vannak olyan 

példák, ahol nem kell elvégezned a műveleteket, akkor is tudod a végeredményt! (Próba végén) Volt olyan, ahol 

nem számoltál? Mi volt a szabály? 

 

4-4 inverziós (A+B-B) és a számolást igénylő, az eredmény szerint illesztett (A+A-B) feladat, random 

sorrendben 

2-2 inverziós/számolásos feladat kis számkörben, 2-2 inverziós/számolásos feladat nagy számkörben 

 

GYAKORLÁS                                                        A+B-B típusú műveletek 

6+1-1 5+3-3 9+4-4    8+6-6 3+7-7 22+17-17 27+15-15 

 A+A-B típusú műveletek  (helyes válasz) 

5+5-2     (8) 6+6-9   (3) 13+13-4    (22) 16+16-5    (27) 

 

7. Hibakeresés összeadásoknál: Megint összeadásokat fogsz látni, de a végeredményükkel együtt. Neked 

csak el kell dönteni, hogy jó-e az eredmény, vagy rossz. Ha helyes, akkor nyomd meg ezt a gombot (jobbik 

kezének mutatóujja az ’A/Á’ gombon
108

), ha helytelen/rossz a megoldás, akkor nyomd meg ezt (másik mutatóujj 

az ellenkező oldalon).  
 
16 ’könnyű’ összeadás (összeg 13-19 között), random sorrendben 

8-8 hibás és helyes összeadás az eredmény mentén illesztve, a hozzáadandó 1-7 között változik, a helyes 

választól való eltérés 1/2/6  

 

  Hibás összeadás Helyes összeadás 

+/-1 (párosság) Páros-páros 14+4=19 15+4=19 

 Páratlan-páratlan 13+5=17 12+5=17 

 Páros-páratlan 16+3=18 16+2=18 

+/-2 (kis távolság) +2 13+3=18 11+7=18 

 -2 14+5=17 13+4=17 

+/-6 (nagy távolság) +6 11+2=19 13+6=19 

 -6 12+7=13 11+2=13 

végeredmény kisebb  17+2=14 13+1=14 

 

8. Párossági ítélet: Most az lesz a dolgod, hogy eldöntsd, a szám páros-e, vagy páratlan. Ha páros, akkor 

nyomd meg ezt a gombot (mutatóujj az ’A/Á’ gombon
109

), ha páratlan, akkor ezt (másik mutatóujj az ellenkező 

oldalon), tehát a ...kéz a páros, a ...kéz a páratlan. Lesz néhány gyakorlás, hogy megszokd, hogy a ...kéz a páros, 

a ...kéz a páratlan.  
 

2 sorozat: 1-10 számjegyek random sorrendben 

Csak a 2. sorozat válaszait dolgoztuk fel, az 1. sorozat gyakorlás volt.  

  

                                                 
108

 A v.sz.-ek felénél a helyes válasz a bal, a másik felénél a jobb oldalon volt. 
109

 A v.sz.-ek felénél a páros válasz a jobb, a másik felénél a bal oldalon volt.  



 236 

4. MELLÉKLET: A SZÁMOLÁSI KÉPESSÉGEK VIZSGÁLATA SORÁN ALKALMAZOTT 

ADMINISZTRÁCIÓS LAP  

 

ADMINISZTRÁCIÓS LAP: 2.ülés 

 

Név:       Iskola, osztály: 

Születési idő:      Vizsgálat időpontja: 

Életkor:      Vizsgálat vezető: 

 

 

1. Pontszámlálás (dot counting): számítógépes prezentáció 

 

 Célszám (helyes válasz) 

Hibás válasz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. sorozat           

2. sorozat           

Csak akkor kell rögzíteni a választ, ha helytelen!  

 

 

2. Számmegnevezés vs. tárgymegnevezés (numb-naming/pict-naming): számítógépes 

prezentáció 

 

Az első sorozat:         tárgy               szám   

Megfelelőt aláhúzni! 

 

 

 Célszám 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hibás válasz           

 

             Céltárgy 

Hibás 

válasz 

alma banán körte citrom kanál csillag olló zokni seprű kulcs 

          

 

 

 Célszám 

 23 52 69 80     147 479 595    1386 1834 2600 

Hibás válasz           

 

Hibás választ rögzíteni, ÉS/VAGY javítást, hezitálást... jelölni (X)! 

 

 

3. Számok írása: papír-ceruza 

 

A diktált számok 

20 101 1012 200 11 2002 120 1000 21 212 2101 1122 1100 

             

 

Hibás VAGY javított választ rögzíteni! 
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4. Számkeresés: papír számokkal, stopper 

 

Célszám Helytelen válasz Javított válasz Reakcióidő 

9    

65    

708    

 

Megoldási időnél az első válasz (akkor is ha helytelen ill. ha javítja) idejét rögzíteni!  

 

 

5. Összeadó-tábla (diktafon): számítógép + verbális prezentáció 

 

A diktált összeadások 

2+6 7+9 2+2 6+3 8+7 9+1 4+2 5+8 6+6 3+4 9+5 8+8 

            

 

Hibás választ rögzíteni, ÉS/VAGY javítást, hezitálást... jelölni (X)! 

 

6. Kivonás, pótlás, bontás (kivon): számítógépes prezentáció 

 

Az első sorozat:         pótlás (X+....)               bontás (X-....)  

Megfelelőt aláhúzni! 

 

 A látott kivonás 

Hibás  

válasz 

6-1 8-5 14-6 57-4 64-8 78-50 

      

 

 

 A látott pótlás A látott bontás 

Hibás  

válasz 

4+   =6 3+   =10 8+   =13 5-   =2 15-  =10 11-  =7 

      

 

Hibás választ rögzíteni, ÉS/VAGY javítást, hezitálást... jelölni (X)! 

 

7. Inverziós algoritmusok (invers): számítógépes prezentáció 

 

 A+B-B típusú műveletek 

Hibás 

válasz 

6+1-1 5+3-3 9+4-4    8+6-6 3+7-7 22+17-17 27+15-15 

       

 

 

 A+A-B típusú műveletek  (helyes válasz)  

Hibás válasz 5+5-2     (8) 6+6-9   (3) 13+13-4    (22) 16+16-5    (27) 

    

Hibás választ rögzíteni, ÉS/VAGY javítást, hezitálást... jelölni (X)! 
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8. Hibakeresés összeadásoknál (add): számítógépes prezentáció 

 

Gombok leosztása:  HELYES: 

           HELYTELEN: 

 

Gombok leosztása gondot okoz-e a v.sz-nek: igen:........................................ 

       nem 

 

9. Párossági ítélet (parity): számítógépes prezentáció 

 

Gombok leosztása:  PÁROS: 

           PÁRATLAN: 

 

Gombok leosztása gondot okoz-e a v.sz-nek: igen:........................................ 

       nem 

 

10. Mindennapi tények: papír-ceruza 

Mennyit mutat a .... Válasz Megjegyzés 

hőmérő nyáron, amikor meleg van?   

             télen, amikor hideg van?   

lázmérő, amikor lázas vagy?   

mérleg, ha ráteszünk egy kenyeret?   

             ha Te ráállsz?   

óra, amikor megérkezel az iskolába?   

       amikor ebédelsz?   

 

11. Törtek: lsd. képek 

 Bemutatott kép 

Hibás 

válasz 

Munkások 

6/2 

Daruk 

8/4 

Gerenda 

/2 

Kő 

/4 

6 vödör  

fele 

8 szög 

negyede 

Tető 

fele 

Kerítés 

negyede 

        

RI         

 

Reakcióidőnél az első válasz (akkor is ha helytelen ill. ha javítja) idejét rögzíteni!  

 

12. Szöveges feladatok 

 Válasz RI 

A polcon 8 könyv van. Felteszünk még 3 könyvet. Hány könyv lesz a polcon 

összesen? 
  

A szobában 3 váza van. Minden vázában 4 szál virág. Hány szál virág van a 

szobában összesen? 
  

A kertben 9 fenyőfa áll. Ki kell vágni közülük ötöt. Hány fenyőfa marad a 

kertben? 
  

A zacskóban 6 cukorka van. 3 gyerek kér belőle. Hány cukorka jut egy 

gyereknek (ha mindenki ugyanannyit kap)? 

  

Sacinak 5 babája van. Kettővel kevesebb mint Petrának. Hány babájuk van 

összesen? 
  

 Egy játék során Tomi 7 zsetont, Peti 8 zsetont gyűjött össze. Hány 10 forintos 

csokit tudnak venni közösen, ha egy zseton 2 forintot ér. 
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5. MELLÉKLET: A MINIMATH 2.0 PROGRAM NUMERIKUS FELADATAI 

 

Mennyiségi ítéletek (MI): az ide tartozó feladatok nem-szimbolikus ingerek, vagyis különböző 

elemszámú halmazok számosságának megállapítását, ezekkel műveletek elvégzését igénylik. 

 

A számlálási képességet mérő feladatok 

Pontszámlálás: vizuálisan bemutatott 

ingerek (pontok) számosságának 

meghatározása szubitizáció ill. számlálás 

segítségével 10-es számkörben – szimultán 

bemutatott ingerek, verbális válaszadás 

 

MI/1 

Fényvillanások számlálása: szekvenciálisan bemutatott ingerek (fényvillanások) 

számosságának meghatározása számlálás ill. becslés segítségével 10-es számkörben – 

verbális válaszadás 

MI/2 

Fényvillanások gombnyomással: szekvenciálisan bemutatott ingerek (fényvillanások) 

számosságával megegyező gombnyomás kivitelezése számlálás ill. becslés 

segítségével 10-es számkörben 

MI/3 

Hibakeresés számlálásnál: bemutatott 

számlálás helyességéről ítéletalkotás a 

számlálási szabályok alapján (egy-az-

egyhez megfeleltetés, kötetlen sorrend és 

irány, kardinalitás elve) ill. számlálás 

segítségével 

 

MI/5 

Műveletek halmazokkal 

Számmegmaradás: Piaget 

számmegmaradás tesztjének számítógépes 

adaptációja – annak felismerése, hogy a 

halmaz számosságát a bemutatott 

transzformációk nem változtatják meg: 

katonák színének, nagyságának 

megváltozása, sor széthúzása 

 

MI/6 

Halmazok számosságának 

összehasonlítása: 1-15 elemszámú 

halmazok mennyiségi összehasonlítása 

(melyik több/kevesebb). A halmazok 

azonos elemekből (színes rajzok) állnak, 

változik az összehasonlítandó mennyiségek 

számossága ill. távolsága – ezek 

függvényében szubitizáció/becslés, ill. 

számlálás segítségével lehet döntést hozni 
 

MI/7 
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Törtek informális megértése: folytonos ill. 

diszkrét mennyiségek részekre 

(kétfelé/négyfelé) osztása ill. törtrészének 

(fele/negyede) helyes azonosítása: három 

válaszlehetőségből a megfelelő kép 

kiválasztása   

MI/8 

Nyelvi kifejezések megértése: 

mennyiségekkel kapcsolatos nyelvi 

kifejezések (sok, több, kevés, kevesebb, 

semmi) megértését igényli két lehetséges 

kép közül annak kiválasztása, amelyre igaz 

az elhangzó állítás 

 

AT/10 

Aritmetikai tények – számismeret (AT): az ide tartozó feladatok számokkal kapcsolatos 

információk ismeretét, ezek felidézését igénylik. 
 

Transzkódolási képességek 

Egyjegyű számok megnevezése: arab számok ismerete 10-es számkörben, egyjegyű 

arab számok kimondott számszavakra történő transzkódolása 

AT/1-

SZM 

Kétjegyű számok kiolvasása: arab számok ismerete 100-as számkörben, kétjegyű arab 

számok kimondott számszavakra történő transzkódolása 

AT/1-

SZK 

Számszó-számjegy megfeleltetés: számszó-

arab szám transzkódolás 10-es számkörben. 

A hallott (írott) számszóhoz tartozó 

számjegy kiválasztása több számjegy 

közül, melyek színükben, 

mintázottságukban, méretükben is 

különböznek 

 

AT/3 

Számfelismerés: számszavak, arab számok felismerése más (hasonló hangzású ill. 

formájú) szavak ill. szimbólumok között. Kiegészítő próba azok számára, akik az 

AT/1-SZM feladatban az egyjegyű számok legalább 60%-át nem tudták helyesen 

megnevezni. 

AT/0 

Számfogalom – számok jelentése (SZF): az ide tartozó feladatok a számok (arab szám 

formátumban) mennyiségi viszonyainak (kisebb/nagyobb), és sorrendjének (ordinalitás) 

ismeretét igénylik. 
 

Számok mennyiségi összehasonlítása 

Számok sorozata: szám-négyzet 

céllövöldében a számok mennyiségi 

sorrendjének azonosítása 10-es számkörben 

– növekvő sorrendben kell rákattintani a 

számokra   

 

SZF/0 
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Numerikus Stroop: Különböző értékű és 

méretű arab számokról kell döntést hozni 

10-es számkörben. Mennyiségi 

összehasonlítás esetén a fizikai mérettől 

függetlenül  a mennyiségileg  több 

kiválasztása, fizikai összehasonlítás esetén 

a számok értékétől függetlenül a fizikailag 

nagyobb kiválasztása 
 

SZF/2 

Aritmetikai algoritmusok – számtani műveletek (AA): az ide tartozó feladatok az alapvető 

számtani műveletek fogalmi megértését, és procedurális ismeretét, a számtani algoritmus 

kivitelezését igénylik 

Műveletek számokkal 

Műveleti jelek: a megnevezett számtani 

művelet jelének kiválasztása és helyes 

alkalmazása jelzi az adott számtani művelet 

fogalmi megértését (ami a további tesztelés 

előfeltétele is) 

 

AA/0 

Egyjegyű számok összeadása (összeadási tábla): szóban adott összeadások (egyjegyű 

számokkal) végeredményének megnevezése 

AT/6 
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6. MELLÉKLET: ELEMZÉSI SZEMPONTOK A MINIMATH 2.0 FELADATAIHOZ 

 

MI/1: Pontszámlálás: 

Mért mutatók: helyes válaszok száma, reakcióidő 

Képzett mutatók:  

- helyes válaszok száma, helyes válaszok átlagos reakcióideje 

- szubitizációs tartományban (1-3) vs. számlálási tartományban (4-10) helyes válaszok száma, átlagos 

reakcióideje 

- itemenként 1-10 reakcióidő – lineáris egyenes meredeksége  

Elemzési szempontok  

- A ’klasszikus’ feladatban (MI/1) az 1-3 tartományban (esetleg 1-4) a szubitizáció jeleként azt várjuk, hogy 

kevesebb/nincs hibázás, és kisebb emelkedés a reakcióidő-görbén, mint a számlálási tartományban. A 

szubitizáció további viselkedéses mutatója lehet: magabiztosság, erőfeszítés, számlálás hiánya  

- Az ingerek korlátlan bemutatási ideje lehetővé teszi, hogy a bizonytalanabb, gyengébb teljesítményű v.sz. 

számlálással ellenőrzi magát a szubitizációs tartományban, aminek hatására eltűnik a diszkontinuitás a 

reakcióidő emelkedésében. A bizonytalanság tükröződhet az arcon, és a gyermek ugyanúgy számlál, mint a 

nagyobb számosságok esetében.   

- A v.sz. becslést is alkalmazhat a feladatok megoldása során, különösen nagyobb számosságok esetében. 

Ennek jele a reakcióidő-görbe ellaposodása és a több hiba. Viselkedésesen a számlálás hiánya és 

bizonytalanság, a helyes válaszadásra törekvés ’feladása’ figyelhető meg.  

- Számlálás esetén a v.sz. számlálhat egyesével rámutatással v. rámutatás nélkül, esetleg kettesével. 

(Alternatív stratégiák pl. alcsoportok képzése, majd részösszegek összeadása rögzítendők).    

 

MI/2: Fényvillanások számlálása 

Mért mutatók: helyes válaszok száma, (reakcióidő), adott válasz 

Képzett mutatók:  

- helyes válaszok száma, (válaszok átlagos reakcióideje) 

- variációs koefficiens = adott válasz szórása/átlaga, ennek változása a számossággal 

Elemzési szempontok  

- Szekvenciális ingerbemutatás esetén nem alkalmazható szubitizáció, a reakcióidőt nem befolyásolja az 

ingerek számossága. A számlálás hatékonyságát inkább a helyesség tükrözi, a reakcióidő a válasz 

kialakításának gyorsaságát mutatja, ezért kevésbé releváns. Ha a variációs koefficiens konstans (vagyis a 

számosság növekedésével arányosan nő a válaszadás pontatlansága), az becslés alkalmazására, a számlálás 

hiányára utal.     

- Szekvenciális ingerbemutatásnál (különösen gyors események esetén, mint a fényvillanás MI/2) gyors 

számlálásra van szükség, és nincs lehetőség ellenőrzésre. A feladat nehézsége okozhat frusztrációt, 

elkeseredést/dühöt, de fokozhatja az erőfeszítés, koncentráció mértékét. A válaszadás bizonytalansága 

jelezheti, hogy a v.sz. becslést alkalmaz, vagy tippel. Ezt érdemes összevetni az ingerbemutatás során 

tapasztalt viselkedésével (figyel-e, számlál-e, lemarad-e valahol).      
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MI/3: Fényvillanások gombnyomással 

Mért mutatók: helyes válaszok száma, (reakcióidő), adott válasz 

Képzett mutatók:  

- helyes válaszok száma ill. +/-1 pontatlanság elfogadása 3 elemtől  

- variációs koefficiens = adott válasz szórása/átlaga, ennek változása a számossággal 

Elemzési szempontok  

- A szekvenciális, mozgásos válaszadás nem javítja a teljesítményt (sőt, nehezíti a feladatot), mert az ingerek 

esemény jellege megakadályozza az inger-válasz direkt megfeleltetést. Mind az ingerbemutatás, mind a 

válaszadás során megfigyelhető, hogy számlál-e a v.sz. Főleg a gyenge teljesítményű gyermekeknél 

megjelenhet az érdeklődés elvesztése, az unalom is.    

 

MI/5: Hibakeresés számlálásnál 

Mért mutatók: helyes válaszok száma (max. 6), (reakcióidő)   

Elemzési szempontok:  

- Feladatok nehézségi sorrendje a számlálási szabály elsajátításának időpontja alapján: konvencionális 

számlálás helyességének felismerése, egy-az-egyhez megfeleltetés sérülésének felismerése (duplázás, 

kihagyás), kardinalitás megsértésének felismerése, nem standard irányú számlálás helyességének 

felismerése, nem standard sorrendű számlálás helyességének felismerése.  

- A sértések felismerése, valamint a nem standard sorrendű számlálás helyességének felismerése 

munkamemóriát is terhel. A munkamemória deficitéből fakadó teljesítményromlásra csak részben utalhat a 

hibázások mintázata, fontos a nyílt viselkedés megfigyelése: a kihagyás/duplázásra felfigyel, de később nem 

emlékszik rá, korábban válaszol, mint ahogy a feladat befejeződik (és válaszát nem módosítja a további 

információknak megfelelően), figyelmetlenség egyéb jeleit mutatja.  

- A v.sz. háromféle stratégiát alkalmazhat a válaszadásnál: 1) a számlálás megfigyelése, a számlálási szabály 

implicit tudásának alkalmazása; 2) a számlálás (párhuzamos/utólagos) elvégzése, a kapott eredmény 

összevetése a hallottal; 3) tippelés. A meghosszabbodott reakcióidő/ingerek számosságával növekvő 

reakcióidő/hibázás utalhat (utólagos) számlálásra, a többit nem különíti el, ezért fontos a nyílt viselkedés 

megfigyelése: számlál-e a v.sz. az inger bemutatása közben/utána, felfigyel-e a sértésre annak pillanatában, 

követi-e a szemmozgása a számláló kéz mozgását.     

 

MI/6: Számmegmaradás 

Mért mutatók: helyes válasz próbánként, helyes válasz a feladatban, (reakcióidő)  

Elemzési szempontok: 

- A feladatok nehézségi sorrendje a bemutatás sorrendjével azonos: szín – nagyság – sor hosszúság 

megváltozásának irrelevanciáját felismerni, a több vs. más színű, több vs. nagyobb, több vs. többnek látszik 

megkülönböztetése egyre nehezebb.  

- A v.sz. háromféle stratégiát alkalmazhat a válaszadásnál: 1) a transzformáció azonosítása, döntés annak 

relevanciájáról; 2) a transzformációtól függetlenül elemek megszámlálása; 3) tippelés. A viselkedés 

megfigyeléséből következtethetünk számlálásra, míg tippelést zavar, bizonytalanság esetén várunk.  
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- A v.sz. viselkedése alapján megtudhatjuk, mi vezette félre/zavarta a feladat megoldása során (pl. elfelejtette, 

mi a kérdés: siker=változás, nem csak a mennyiségben, nem érthető az instrukció), mi eredményezi a 

helytelen, lassú válaszadást.        

 

MI/7: Halmazok számosságának összehasonlítása 

Mért mutatók: helyes válaszok próbánként, reakcióidő  

Képzett mutatók:  

- Helyes válaszok száma a feladatban (csak a legfiatalabb korosztályban), átlagos reakcióidő 

- Távolságonként átlagos reakcióidő, helyes válaszok száma (max. 4): 1 v. 2 v. 5 távolság  

- Nagyságonként 1 v. 2 távolságnál átlagos reakcióidő, helyes válaszok száma (max. 4): mindkét szám<5 v. 

mindkét szám>5  

- Nagyságonként 5 távolságnál átlagos reakcióidő, helyes válaszok száma (max. 2): egyik szám<5 másik>5 v. 

mindkét szám>5   

Elemzési szempontok: 

- Távolsághatás: a távolság növekedésével csökken a reakcióidő, ami a mennyiségi becslés jele 

- Nagysághatás: 1-2 távolság esetén a kis számok összehasonlítása gyorsabb, mint a nagyoké (ez 5 távolság 

esetén kérdéses) 

- A halmazok mennyiségi összehasonlítása során a v.sz. négyféle stratégiát alkalmazhat – elsősorban a 

halmazok elemszámának/távolságnak/elemek perceptuális elkülöníthetőségének a függvényében, de ez nem 

törvényszerű  

1) elemek számosságának becslése, amikor távolság>5 

2) elemek megszámlálása, amikor távolság 1 v. 2 és mindkét szám>5 

3) elemszám számszerűsítése szubitizáció segítségével, amikor mindkét szám<5;  

4) tippelés, főleg a feladat nehezedésével (1 v. 2 távolság, mindkét szám>5) – bár ez egy alapvetően könnyű 

feladat 

Az alkalmazott stratégiára a reakcióidő-mintázatok alapján következtethetünk (távolsághatás becslésre utal), 

de fontos információval szolgálhat a viselkedés, főleg a szemmozgás megfigyelése (elemek szeriális 

figyelmi letapogatása számlálásra utal). 

- Az instrukció (kisebb/nagyobb kiválasztása a feladat adott próbában) fejben tartásának problémái 

tükröződhetnek a válaszadás előtt jelentkező zavarban, tanácstalanságban.  

- A gyermekek esetleg erőteljes érzelmi választ adhatnak az állatok képére (pozitív, vagy negatív egyaránt 

zavarhatja a megoldást), ami tükröződhet az arcukon.   

 

MI/8: Törtek informális megértése 

Mért mutatók: helyes válaszok száma, (reakcióidő) 

Elemzési szempontok:  

- Feladatok nehézségi sorrendje: diszkrét kétfelé osztása, folytonos felezése; diszkrét négyfelé osztása, 

folytonos negyedelése; diszkrét felezése, folytonos kétfelé osztása, diszkrét negyedelése, folytonos négyfelé 

osztása 
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- A lehetséges stratégiák: 1) becslési képességre támaszkodás; 2) diszkrét ingereknél számlálás, folytonos 

ingereknél mérés 3) tippelés. Az alkalmazott stratégiára a reakcióidőből következtethetünk, de fontos 

információval szolgálhat a viselkedés megfigyelése.  

- A megoldás során a v.sz. kiindulhat a felkínált válaszlehetőségekből (pl. végignézi mindhárom lehetőséget, 

többször összeveti a feladat képével), vagy először megoldja a feladatot és megkeresi az ennek megfelelő 

képet (ekkor csak a célképzethez való illeszkedést ellenőrzi az egyes válaszlehetőségeknél, és nem végez 

kimerítő keresést). Utóbbi megoldási mód biztosabb konceptuális megértést tükröz.  

- A feladat informális tudást mér (osztás műveletének, törtek értelmezésének formális oktatása eddig az 

életkorig nem valószínű), erre különböző viselkedéses/érzelmi reakciókat adhatnak a gyermekek: 

tanácstalanság, bizonytalanság, félelem, zavar, helyzet elutasítása, mentegetőzés vagy izgalom, kíváncsiság, 

erőfeszítés.  

 

AT/10: Nyelvi kifejezések megértése 

Mért mutatók: helyes válaszok száma, (reakcióidő) 

Elemzési szempontok:  

- A nyelvi kifejezések megértését a válasz helyessége mutatja, de mivel tippelés esetén is nagy a találat 

valószínűsége, a viselkedés megfigyelése is szükséges (csak a 100%-os teljesítmény esetén lehetünk elég 

biztosak az eredményben). Tippelésre utalhat a reakcióidő extrém gyorsasága ill. lassúsága is, továbbá ha pl. 

szinte hamarabb válaszol, mint ahogy elhangzik a feladat, nem nézi meg mindkét képet, nem figyeli a 

feladat szövegét, ha arcán zavar, tanácstalanság tükröződik, vagy szorong.     

- Jelzésértékű a meghosszabbodott reakcióidő: a nyelvi feldolgozás nehézsége mellett utalhat figyelmi 

problémára (pl. irreleváns részletek terelik el a figyelmét, elfelejti az instrukciót), fokozott önellenőrzésre 

(pl. megszámlálja az ingereket), általános bizonytalanságra/szorongásra döntési helyzetben.  

- A kevés-kevesebb próbákban azt feltételezzük, hogy a prepotens válasz (a több kiválasztása) legátlására is 

szükség van, vagyis a hibázás ill. hibás válasz elindulása gátlási deficitre utalhat.  

 

AT/1: Számmegnevezés 

Mért mutatók: helyes válaszok száma, helyes válaszok reakcióideje 

Képzett mutatók: 

- helyes válaszok száma, helyes válaszok átlagos reakcióideje  

- nagysághatás: reakcióidő-görbe emelkedése a számok növekedésével jelzi, hogy a szám-számszó átkódolás 

még nem automatizálódott.  

Elemzési szempontok:  

- A látott arab számhoz tartozó verbális kód (számszó) felidézése az elsajátítás kezdetén még nem 

automatizálódott, erőfeszítést igényel, ami különösen a kétjegyű számok esetén viselkedésesen is 

megnyilvánulhat (pl. kiolvasás közben szünet, szintaktikai összefűzés folyamatának jele öt-

kettő…ötvenkettő). 

- A viselkedés megfigyelése segíthet a hibázás hátterének megismerésében, annak feltárásában, hogy a 

folyamat mely pontján van zavar (pl. vizuális diszkrimináció, szám-számszó társítás, a számszó artikulálása, 

prepotens válasz legátlása), és hogy a v.sz. bizonytalan, tippel, észleli a hibáját.   
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AT/3: Számszó-számjegy megfeleltetés 

Mért mutatók: helyes válaszok száma, (reakcióidő) 

Elemzési szempontok:  

- A feladat eltér a klasszikus transzkódolás feladattól (szám leírása diktálásra), mert a számot csak fel kell 

ismerni, és nem kell kivitelezni grafomotorikusan. A célszám felismerése annyiban nehezített pl. a 

számítógépen a megfelelő billentyű lenyomásához, vagy a képernyőn látható számológép megfelelő 

billentyűjének kiválasztásához képest, hogy a számok szétszórva, nem sorrendben és nem a megszokott 

vizuális jellemzőkkel jelennek meg a képernyőn. Így a feladat erőteljesebben támaszkodik a figyelmi 

rendszerre (az ingerek szeriális letapogatása, keresése) és a számjegyek absztrakt sémájának kivonását is 

igényli a látott ingerekből.    

- A feladat bemutatásának előfeltétele némi számismeret (egyjegyű számok megnevezése vagy 

számfelismerés min. 60%).  

- A reakcióidőt a keresési folyamat hatékonysága jelentősen befolyásolja, amiről további információt a 

viselkedés megfigyeléséből szerezhetünk: elsősorban a szemmozgás árulkodik a keresés módjáról.  

- Akinek a számjegy absztrakt sémájának kivonása okoz nehézséget, az hosszabban nézi a célszám alakjához 

hasonló számokat (pl. 8 esetében a 3), vagy már azt megelőzően is fixálja a célszámot, hogy kiválasztaná.   

- A munkamemória/egzekutív funkciók gyengeségére utal, ha a v.sz. figyelmét ténylegesen elterelik a 

disztraktorok (pl. valamelyik vizuálisan kiugró számra kezd mutatni/mutat), vagy ha a keresés közben 

elfelejti a célszámot (pl. visszakérdez, vagy tanácstalanul tippel). 

- A reakcióidőt az egérhasználat gyengesége jelentősen torzíthatja, ezt regisztrálni kell.  

- A feladat időhatáros, ezért a viselkedés megfigyelése alapján tudhatjuk, mi az oka a válaszadás hiányának: 

nem találta meg a célszámot, v. megtalálta, de nem sikerült rákattintania, v. elfelejtette a célszámot, v. nem 

ismeri a célszámot (vagyis ’nem tudom’ választ ad, nem is próbálkozik).       

 

SZF/2: Numerikus Stroop 

Mért mutatók: helyes válaszok száma, helyes válaszok reakcióideje 

Képzett mutatók:  

- Részfeladatonként (mennyiségi ill. fizikai összehasonlítás) helyes válaszok száma és helyes válaszok átlagos 

reakcióideje  

- Távolsághatás mennyiségi összehasonlításnál: kicsi (1) vs. nagy (5) távolság esetén a helyes válaszok 

átlagos reakcióideje (jelentős hibázás esetén a helyes válaszok száma). Nagyobb távolsághatás a numerikus 

mennyiség éretlenebb reprezentációjára, kezelésére utal. 

- Méret-kongruitás hatás mennyiségi ill. fizikai összehasonlításnál: kongruens vs. neutrális vs. inkongruens 

próbákban a helyes válaszok átlagos reakcióideje (jelentős hibázás esetén a helyes válaszok száma). A 

neutrális-kongruens próbák közötti eltérés, a facilitátoros komponens a neutrális-inkongruens próbák közötti 

eltérés az inhibíciós komponens mértékét határozza meg.  

Elemzési szempontok:  

- Méret-kongruitás hatás értelmezése mennyiségi összehasonlítás esetén: a facilitáció jelzi, hogy a 

perceptuális jellemzők mennyire száliensek a szám értékéhez képest (fejlődéssel ez csökken), az inhibíció 

jelzi az egzekutív folyamatok (gátlás a válasz-szervezés és -kivitelezés során) hatékonyságát. 
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- Méret-kongruitás hatás értelmezése fizikai összehasonlítás esetén: a számok jelentéséhez való automatikus 

hozzáférés jele a facilitátoros komponens (később), az inhibíció inkább figyelmi folyamatokkal 

magyarázható (korábban).  

- A viselkedés megfigyelése során két fontos szempont segítheti a hiba/hosszú reakcióidő értelmezését: 1) 

végig fejben tudja-e tartani a v.sz. a releváns dimenziót (szám értéke v. mérete), vagy az inkongruens 

próbákban mutatkozó gyenge teljesítmény a feladat nem megfelelő megőrzésének a következménye (lsd. 

zavar, tanácstalanság, neutrális próbánál meglepődés); 2) problémát okoz-e a v.sz. számára a válasz 

kivitelezése, vagyis türelmetlenkedik, bosszankodik a válasz elindítása után, megváltoztatja döntését, vagy 

utólag jelzi, hogy észrevette hibáját.   

- A feladatban jól megfigyelhető, hogyan reagál a v.sz. arra ha ’figyelmetlenségből hibázik’, mennyire képes 

fenntartani figyelmét. 

 

AT/6: Egyjegyű számok összeadása (összeadási tábla) 

Mért mutatók: helyes válaszok száma, reakcióidő 

Mért mutatók: 

- Könnyű összeadások (összeg<10): helyes válaszok száma, átlagos reakcióidő 

- Nehéz összeadások (összeg>10): helyes válaszok száma, átlagos reakcióidő 

- Különleges összeadások (duplázás, +1): helyes válaszok száma, átlagos reakcióidő 

Elemzési szempontok:  

- A lehetséges stratégiák: 1) direkt felidézés: ha reakcióidő egy másodperc körüli, a v.sz. ’rávágja’ a választ; 2) 

felidézés dekompozícióval: a v.sz. két lépésben jut el a végeredményhez, a köztes részeredményt felidézi, ezután 

általában számol; 3) fejben számol; 4) ujjain számol – utóbbiak esetében alkalmazhatja a minimumstratégiát 

(vagyis N+k formára hozza a példát). Az alkalmazott stratégiára a reakcióidő-adatokból és a viselkedés 

megfigyelésével következtethetünk.  

- Az elkövetett hibák analízise segíthet olyan inadekvát stratégiák alkalmazásának feltérképezésében, mint pl. 

egyik összeadandó megismétlése, előző válasz megismétlése, számsor folytatása (pl. 3+5 = 6), becslés      

 

Általános megfigyelési szempontok:  

- A gyermek reakciója a könnyebb/nehezebb feladatokra (kihívás vs. fenyegető kudarc), a dicséretre/sikerre, a 

kudarcra, a be nem fejezhető feladatra. 

- Milyen feladattartása, aktivációja vs. fáradása, koncentrált figyelme, kitartása,  

- Mutatja-e valamely feladatban a szorongás jelét (lsd. matematikai szorongás), figyeli-e, érti-e az 

instrukciókat, mennyi megerősítést/bíztatást igényel a v.v.-től, élvezi-e a feladatokat. 

- Bizonytalanság esetén milyen stratégiát választ: ’nem tudom’, vagy tippel, vagy többször ellenőrzi 

magát/válaszát, vagy valamilyen alapstratégiára vált (pl. ujjakon számol).   

- Milyen számítógép-jártassága, egérkezelése.  
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