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1BEVEZETÉS

1.1 a disszertáció témája

A disszertációban – egy olvasásteszt (3DM) standardizálásából származó adatbázisát
felhasználva – a szószintű olvasási és helyesírási teljesítmény és az ehhez kapcsolódó
képességek fejlődésének mérési lehetőségeivel, valamint az olvasásfejlődés egyes kognitív
pszichológiai vonatkozásaival foglalkozom. Konkrétabban, az értekezés két elkülönülő
részre bontható: Egyrészt olyan modern tesztelméleti eljárásokat mutatok be, amelyek
különlegességét az itemszinten mért válaszidők alkalmazása jelenti. Az értekezés másik
célja pedig az olvasásfejlődés nemzetközi irodalmának főárama által sugalmazott kép
újragondolása, különösen a beszédhang-tudatosság szerepét illetően. A két rész közötti
kapcsolatot az alapul szolgáló teszt (a 3DM), illetve a sebesség mint teljesítmény-mutató
kiemelt szerepe biztosítja.

1.2 szakirodalmi háttér : az olvasás/helyesírás kognitív indikáto-
rai

1.2.1 Az olvasásfejlődésről röviden

Minden mai írásrendszer alapvetően a beszélt nyelvet kódolja, nem a jelentést (Perfetti és
Dunlap, 2008). Így az olvasás tanulásakor elsőként azt kell megtanulnunk, hogy az adott
írásrendszerben (ortográ�ában) található absztrakt vizuális szimbólumok és kapcsolataik
(ortográ�ai kód) a beszélt nyelv mely elemeinek (fonológiai kód) feleltethetők meg. Al-
fabetikus nyelveknél a tanulónak fel kell ismernie, hogy a betűk a beszélt nyelv szavait
alkotó beszédhangokat kódolják, illetve el kell kezdődnie a betűk és beszédhangok közötti
megfeleltetések elsajátításának. Ezáltal elérhetővé válik a valódi olvasás első lépcsője, a
fonológiai átkódolás (Ziegler és Goswami, 2005), magyarán egy betűsor „felolvasása”.
A fonológiai átkódolás szükséges, de nem elégséges feltétele az érett olvasóvá válásnak.

Az érett olvasás leginkább ámulatba ejtő jellegzetessége ugyanis az ismert szavak felisme-
résének gyorsasága és automatizmusa. Ez arra utal, hogy egy érett olvasó rendelkezik a
szavak automatikusan aktiválódó, mentális ortográ�ai reprezentációival.
A talán leginkább elfogadott nézet szerint a fonológiai átkódolás jelenti a kulcsot az

ortográ�ai reprezentációk kialakulásához is, mintegy öntanító mechanizmusként funkcio-
nálva (Share, 2008b). A hipotézis lényege, hogy a hagyományos, szinteket vagy szakaszokat
megkülönböztető olvasásfejlődési modellek állításával szemben a fejlődés sokkal inkább
item-alapú. Onnantól kezdve, hogy a gyerek képes valamilyen szintű fonológiai átkódo-
lásra, minden egyes ilyen átkódolással megteremti a lehetőségét annak, hogy a fonológiai
kódot az adott ortográ�ai kóddal társítsa. Azaz az ortográ�ai tanulás és a fonológiai
átkódolás fejlődése elcsúsztatva, de nagyrészt párhuzamosan zajlik.

1



2 bevezetés

1.2.2 A fonológiai tudatosság

Lehetséges, hogy az írott nyelvnek a beszélt nyelvbe való beágyazottsága révén az olvasás-
tanulás sikerességét talán éppen a beszélt nyelv fonológiai jellegzetességeinek ismerete,
konkrétabban a fonológiai tudatosság szintje határozza meg. Fonológiai tudatosság alatt a
szavakat alkotó fonológiai egységek (szótagok, szókezdő hangok, rímek, fonémák) felis-
merésének, azonosításának és manipulálásának a képességét értjük (Ziegler és Goswami,
2005).
Castles és Coltheart (2004) meggyőzően érveltek amellett, hogy a fonológiai tudatosság

ugyan egyértelműen szoros kapcsolatban van az olvasási teljesítménnyel, mégsem igazolt,
hogy szükséges előfeltétele lenne az olvasástanulásnak. Az olvasásfejlődés szempontjából
ugyanis csak a fonématudatosság igazán lényeges, a fonématudatosság viszont legalább
annyira következménye, mint előzménye az olvasni tanulásnak. Ráadásul a közkeletű
nézet ellenére az is kérdéses, hogy a fonématudatosság a betű-hang tanulás facilitálásán
keresztül befolyásolná az olvasásfejlődést (Blomert és Willems, 2010; Castles és mtsai,
2009).
A fonológiai tudatosság és minden egyéb konstruktum oksági vagy egyéb szerepének

dilemmáját elkerülendő, a továbbiakban a fonológiai tudatosságra és a többi képességre
és készségre az indikátor megjelölést fogjuk használni. Indikátor alatt röviden azt ért-
jük, hogy az adott konstruktum vagy változó szintjéből következtethetünk az egyidejű
olvasási/helyesírási teljesítményre.

1.2.3 A gyors „automatizált” megnevezési feladat (RAN)

A fonológiai tudatosság mellett szintén nagy �gyelmet kapott tényező a túltanult itemek
gyors megnevezésének képessége. Az eredetileg használt színmegnevezési feladatban 50
színes négyzetet (5 színt véletlenszerű sorrendben) tartalmazó nyomatot mutattak be a
vizsgálati személyeknek, akiknek minél kevesebb idő alatt meg kellett neveznie az összes
színt. Ezt követően kidolgozták a RAN többi változatát, a színeket betűkre, számjegyekre
(e kettőt alfanumerikus RAN-nak is nevezik) vagy képekre cserélve (Denckla és Rudel,
1974). Különösen az alfanumerikus RAN az olvasási problémák érzékeny indikátorának
bizonyult.

1.2.4 A betű-hang megfeleltetés szerepe az olvasás fejlődésében

A betűk ismerete alatt hagyományosan azt értik, hogy a tanuló képes felismerni az adott
hanghoz tartozó betűt, illetve egy adott betűhöz tartozó hangot, illetve ezeket az átkódolá-
sokat képes önállóan produkálni is. Ez a tudás – különösen a fonológiai tudatossággal
együtt – a korai olvasásfejlődés alapja és legjobb előrejelzője (lásd Bowey, 2005).
A betűk ismerete nem azonos az automatikus betű-hang megfeleltetéssel (összefog-

lalóként lásd Blomert és Froyen, 2010), amelynek fejlődése – az előbbivel ellentétben –
évekig tart. Azaz tudni azt, hogy a „b” betű neve „bé”, nem jelenti azt, hogy a gyerek 1)
felismeri, hogy a „b” betű a béka szó leírt alakjában a „b” hangnak felel meg a kimondott
béka szóban, és 2) a „b” betű látványa automatikusan aktiválja a neki megfelelő „b” hangot,
ami elengedhetetlen a szavak gyors, automatikus fonológiai átkódolásához.
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1.2.5 Ortográ�ai feldolgozási képesség

A korábban bemutatott öntanítási hipotézis kapcsán Share (2008b, 43. o.) felhívja a �gyel-
met egy lényeges dologra: „. . . a fonológiai átkódolás lehetőséget ad az ön-tanításra, de
nem garantálja, hogy maga az ortográ�ai tanulás valóban megtörténik. Az ismeretlen
szavak dekódolásának képességén túl, illetve arra alapulva egyéni különbségek vannak a
szóspeci�kus (vagy általános ortográ�ai) tudás elsajátításának pontosságában és gyorsasá-
gában”.
Az ortográ�ai feldolgozási képességek de�níciója nem egységes (Castles és Nation,

2006): meghatározható az ortográ�ai reprezentációk kialakításának, tárolásának és eléré-
sének a képességeként, vagy a reprezentációk tartalmára fókuszálva ortográ�ai tudásként
(pl. mely betűmintázatok fordulhatnak elő egy ortográ�ában, a betűknek milyen megen-
gedhető sorrendje létezik, vagy egy adott szónak milyen az egyedi ortográ�ai alakja).

1.2.6 Moderátor tényezők az olvasásfejlődésben

Az említett indikátorok olvasásfejlődési jelentőségét illetően komoly számszaki variabilitás
tapasztalható az egyes tanulmányok között. Adódik a kérdés, hogy vajon vannak-e olyan
tényezők, amelyek – esetleges direkt hatásukon túl – moderátor szereppel bírnak, azaz
konzisztensen befolyásolják (moderálják) az egyes indikátorok és az olvasási mutatók
kapcsolatát.
Ilyen faktorok lehetnek az iskolai kor és a nyelv ortográ�ájának konzisztenciája. Ezeken

kívül lényeges az alkalmazott mérőeszköz is, különös tekintettel arra, hogy pontosságot
vagy sebességet mér-e.

Az ortográ�a konzisztenciája

A tárgyalt (alfabetikus) nyelvek különböznek abban, hogy a betűk és hangok kölcsönös
megfeleltethetősége milyen fokú – ezt nevezzük egy ortográ�a konzisztenciájának. A
konzisztens – vagymás néven sekély – ortográ�ákban (pl. magyar) a betűk következetesen
ugyanazt a hangot jelölik, és a hangok következetesen ugyanazzal a betűvel írandók,
ellentétben az inkonzisztens – vagy más néven mély – ortográ�ákkal (pl. angol).
Az ortográ�a konzisztenciája jelentősen befolyásolja az olvasásfejlődés ütemét. Például

Seymour, Aro és Erskine (2003) beszámolója alapján a szóolvasási pontosság már első osz-
tályos korban is 90% fölött volt a résztvevő országok többségében (viszonylag transzparens
ortográ�ájú nyelvekről van szó), 75% körüli a francia, portugál és dán mintában, és mind-
össze 34% a skót (angolul beszélő) gyerekeknél. Share (2008a) úgy érvel, hogy az atipikus
angol nyelv dominanciája az olvasáskutatásban az olvasásfejlődés univerzális jellegzetessé-
geinek vizsgálata helyett olyan partikuláris kérdések felé orientálta a kutatókat, amelyek
részben irrelevánsak vagy egyenesen félrevezetőek. Így például messze felülreprezentált
az olvasási pontosság, és általában a pontosság szerepe, holott az ortográ�ák többségében
a sebesség sokkal inkább érvényes és megbízható indikátora a teljesítménynek.



4 bevezetés

Empirikus eredmények az iskolai kor és az ortográ�a moderátor hatásáról

A releváns nyelvközi vizsgálatokból (pl. Patel, Snowling és de Jong, 2004; Georgiou ésmtsai,
megjelenés alatt; Furnes és Samuelsson, 2011) és a longitudinális egynyelvű vizsgálatok
összevetéséből levonható konklúzió a következő:

1. Az angolul és az angoltól eltérő nyelveken olvasni tanuló gyerekek részben eltérő
fejlődési utat követnek, de minden nyelvben kezdetben meghatározó a fonológiai
rendszer érettsége és rugalmassága, a graféma-fonéma megfeleltetési mechanizmu-
sok automatikussá válása.

2. A sekélyebb ortográ�ájú nyelvekben hamarabb elindulhat az automatizálódás, az
ortográ�ai lexikális egységekhez való gyors hozzáférés kiépülése is dinamikusabb.
A pontosság-mutatók relevanciája hamarabb csökkenésnek indul, és az általáno-
san magas pontosságnak köszönhetően a sebesség-mutatók hamarabb válnak az
olvasási és indikátor képességek/készségek érvényes és a pontosságnál relevánsabb
mérőeszközeivé. Ezzel párhuzamosan a RAN indikátori szerepe is felértékelődik.

3. Az olvasásfejlődés az ortográ�a konzisztenciájától függetlenül inkább a különböző
feldolgozási módok párhuzamos – noha esetleg időben eltolt – fejlődéseként valósul
meg, és nem szigorúan egymásra épülő szintek, vagy jól elkülöníthető szakaszok
sorozataként.

4. Nagyon kevés az olyan szisztematikus nyelvközi összehasonlító vizsgálat, ahol a (leg-
alább alfabetikus nyelvekre vonatkozóan) univerzális olvasásfejlődési szempontok
kerültek előtérbe a pontosságra fókuszáló, anglocentrikus megközelítés helyett.

1.2.7 Az olvasás és helyesírás kapcsolata

Az olvasásfejlődési irodalomban a helyesírást az olvasás közeli rokonának tekintik, aminek
jogosságát az olvasási és helyesírási mutatók közötti magas együttjárás is alátámasztja
(lásd pl. Swanson és mtsai, 2003). Az olvasás és helyesírás hasonlósága indokolható azzal,
hogy ugyanazon reprezentációkon végrehajtott, de ellentétes irányú műveletekről van szó,
hiszen pl. egy szó elolvasásakor a szó ortográ�ai reprezentációja alapján férünk hozzá
a szó fonológiai reprezentációjához, míg a szó leírásakor a fonológiai reprezentációból
kiindulva reprodukáljuk az ortográ�ai alakot.
A helyesírásnak azonban mind a fejlődésének üteme, mind az indikátorokkal való

kapcsolata csak részben egyezik meg az olvasáséval. Például lényeges különbség, hogy
a helyesírás esetében a fonématudatosság, a betűismeret és a betű-hang megfeleltetés
az ortográ�ák többségében jó előrejelzője a későbbi helyesírási teljesítménynek az au-
toregresszori hatásokon túl is (lásd pl. Caravolas, 2004), míg a RAN indikátori szerepe
inkonzisztens és jellemzően nem jelentős.



2TÉZISEK

2.1 módszertan és tesztelmélet

A pszichometriai gyakorlat túlzottan előtérbe helyezi a pontosságot a sebesség rovására.
Egy magyarra is adaptált olvasásteszt, a 3DM (lásd később) fontos jellemzője, hogy pl. a
helyesírás és fonématudatosság esetében itemszinten méri a válaszidőt.

i/1. tézis Megfelelő előzetes elemzés után az itemszintű válaszidőkkel nem csupán a
látens sebességet becsülhetjük, hanem a látens pontosságra vonatkozó becslésünket
is javíthatjuk (3.2. fejezetpont).

i/2. tézis A 3DMmagyar változatának egyes feladatai alkalmasak lehetnek adaptív, a
személy képességéhez igazodó tesztfelvételre (3.2. fejezetpont).

2.2 pszichológiai interpretáció

Kérdés, hogy az angol nyelv által dominált olvasáspszichológiai eredmények mennyire
általánosíthatóak az alfabetikus írásrendszerekre.

ii/1. tézis Az (alfabetikus) írásrendszerekben általánosan érvényesül, hogy az olvasás-
tanulás kezdetén a fonématudatosság áll a legszorosabb kapcsolatban a szóolvasási
és dekódolási teljesítménnyel, de a kapcsolat erősebb a mélyebb ortográ�ájú nyel-
vekben (4.1. fejezetpont).

ii/2. tézis Az olvasásfejlődés dinamikája minőségileg hasonló az alfabetikus nyelvek-
ben; a fonématudatosság indikátori jelentősége kevésbé csökken az iskolai korral,
ha a sebességet is �gyelembe vesszük, de a RAN idővel dominánsabb indikátorrá
válik (4.2. fejezetpont).

Az előző tézisekben azt feltételeztük, hogy a fonématudatosság önálló konstruktum. Le-
hetséges azonban, hogy a fonématudatosság valójában az olvasás és helyesírás része, és az
olvasás és helyesírás fejlődése komponens folyamatok összetett fejlődéseként valósul meg.

ii/3. tézis Az olvasás és helyesírás fejlődésében mutatkozó egyéni különbségek jelentős
részben egy olyan általános látens képességre (vagy képesség-együttesre) vezethetők
vissza, amely egyúttal a fonématudatosságban és más indikátorokban jelentkező
egyéni különbségeket is részben megmagyarázza. Az intelligencia g-faktorának min-
tájára az olvasásnak és helyesírásnak is létezik g-faktora, amelyet azonban kiegészít
számos speciális faktor. Ezen speciális faktorok leginkább a pontosság-, sebesség-
és RAN-változók mentén különíthetők el (4.4. fejezetpont).

ii/4.tézis Az olvasás g-faktora elsősorban az ortográ�ai-fonológiai átkódolás fejlődését
befolyásolja, az alapszintű ortográ�ai feldolgozás fejlődését kevésbé. (4.5. fejezet-
pont).
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3 ÚJ EREDMÉNYEK: TESZT ÉS TESZTELMÉLET

3.1 a 3dm-h

Az értekezésben bemutatott, magyar, holland és portugál tanulókra vonatkozó elemzések
a 3DM számítógépes olvasás- és helyesírásteszt standardizálása során gyűjtött adatokon
alapulnak. A tesztet Leo Blomert és Anniek Vaessen dolgozták ki (Blomert és Vaessen,
2009), a 3DM a „Diszlexia Di�erenciáldiagnózisa, Maastricht” rövidítése. A battéria fel-
adatai az olvasási és helyesírási teljesítmény kognitív hátterének vizsgálatát teszik lehetővé.
A magyar és portugál adaptáció munkálatai 2006-ban kezdődtek a holland szerzőkkel
való szoros együttműködés keretében, Magyarországon Tóth Dénes és Csépe Valéria
vezetésével. A magyar változat kiadásának várható dátuma 2012 áprilisa (Tóth, Csépe,
Vaessen és Blomert, előkészületben). Innentől a 3DM-H a magyar változatra, a 3DM
általánosságban a 3DM tesztre vonatkozik. A 3DM legfontosabb jellemzői a következők:

1. A teljes tesztbattéria számítógépesített, minden instrukció, ingerbemutatás és vá-
laszadás a számítógépen keresztül történik, csakúgy mint a kiértékelés és pontozás.

2. A feladatok nemcsak az olvasási és helyesírási teljesítményt, hanem a fonématuda-
tossági, betű-hang megfeleltetési és a RAN-teljesítményt, valamint a verbális rövid
távú emlékezeti kapacitást is mérik, továbbá a teszt kontrollfeladatokat is tartalmaz
(pl. egyszerű választásos reakcióidőt mérő feladat).

3. A feladatok egyazon konstruktumon belül akár több altesztet is tartalmaznak (pl.
gyakori szavak, ritka szavak és álszavak olvastatása; betűk/számok/képek gyors
megnevezése stb.)

4. Az emlékezeti feladatokat leszámítva valamennyi feladatnál méri a válaszidőt (item-
vagy feladatrész-szinten).

A 3DM-H normatív mintáját 824 fő, 1–4. osztályos tanuló alkotta. A feladatok adaptálása-
kor szinte mindenben az eredeti, holland változat jellegzetességeihez igazodtunk; a nyelvi
ingerek kiválasztásánál is igyekeztünk a holland eredetivel funkcionálisan ekvivalens
megfelelőket találni. A végső tesztitemek kiválasztásában és a képességek becslésében
viszont megkíséreltük jobban kihasználni a számítógépes kiértékelés előnyeit és a modern
tesztelmélet újdonságait. Így a klasszikus tesztelméleti keret helyett a kulcsfeladatoknál
(olvasás, helyesírás, fonématudatosság) a modern valószínűségi tesztelméletet (a továb-
biakban: IRT [ = Item Response�eory]) alkalmaztuk, és a két legfontosabb, itemszintű
sebességet is mérő feladatnál (helyesírás és fonématörlés) a válaszpontosság és a válasz-
sebesség egyidejűmodellezésére kifejlesztett eljárást implementáltuk (lásd a következő
szakaszban). Szintén változtattunk a normaértékek számításához alkalmazott eljáráson,
egy kedvezőbb tulajdonságú, modernebb eljárással (GAMLSS, Rigby és Stasinopoulos,
2005) helyettesítve az eredetit.

6
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3.2 válaszelemzési lehetőségek korszerű módszerekkel

Módszertani szempontból a 3DM legjelentősebb újdonsága, hogy A) számítógépes és B)
egyes feladatoknál egyidejűleg, itemszinten méri a válaszpontosságot és a reakcióidőt. Eb-
ben a szakaszban olyan alternatív elemzési eljárásokat mutatunk be, amelyekkel az említett
előnyök maximálisan kihasználhatóak, meghaladva az eredeti teszt funkcionalitását.

3.2.1 A válaszok sebességének és pontosságának együttes modellezése

A vizsgálat háttere és célja

A válaszidők pszichometriai beágyazásának újszerűmegközelítését kínálja van der Linden
modellje (van der Linden, 2007). Az általa javasolt hierarchikus IRT-modell (a továb-
biakban: k-IRT) előnye, hogy a válaszidőket kollaterális információként kezelve nem
csupán a feladatmegoldási sebesség számolható, hanem a sebesség és pontosság összefüg-
gését felhasználva a pontosságra vonatkozó becslésünk is javítható. A k-IRT modell azt
feltételezi, hogy 1) a válaszidők lognormális eloszlásúak, vagy legalábbis parametrikus
transzformációval normális eloszlásúvá alakíthatóak, és 2) a személy a vizsgálat teljes
időtartama alatt valódi feladatmegoldó viselkedést tanúsít, azaz válaszainak sebessége
nem �uktuál túlzottan.
Vizsgálatunk célja a k-IRT modell implementálása volt a 3DM-H fonématörlési és

helyesírási feladataira, illetve megfelelő protokoll kidolgozása a válaszidők előzetes feldol-
gozására.

Eredmények

eloszlás Mindkét feladatnál azt találtuk, hogy a válaszidők a lognormális eloszlásnál
erőteljesebben balra ferdült eloszlásúak, de Box-Cox transzformációval (Box és Cox, 1964)
normális eloszlásúvá alakíthatóak. A transzformációs paraméter becslésére a tanulókat
véletlen hatásként, az itemeket �x hatásként kezelő kevert modell jól alkalmazható, még-
pedig oly módon, hogy rács-módszerrel egy előre meghatározott paraméterkészletből azt
választjuk ki, amelyre a kevert modell log-likelihoodja optimális.

a véletlen találgatás kiszűrése A véletlen találgatás kiszűrésének első
lépcsőjében valamennyi adatpontot együtt kezeljük. A szakirodalomban elfogadott eljárá-
sokat kiegészítve nemlineáris regresszióval modellezzük a helyes válasz valószínűségét a
transzformált válaszidő függvényében. Az elsődleges határidő-limitet ott húzzuk meg,
ahonnan kezdve a helyes válasznak a modell alapján becsült valószínűsége meredeken
emelkedve, szigni�kánsan meghaladja a véletlen találgatás szintjét. Az eljárás második
fázisában személyenkénti elemzést végzünk az egyedi válaszok komplex ábrázolásával,
a 3.1. ábra mintájára.

k-irt modell Mindkét feladatnál kétparaméteres IRT modellt futtattunk. A k-IRT
modell szerint a személyek látens pontossága és sebessége mindkét feladatnál korrelált
egymással (r = 0,57 és r = 0,46). Az itemparamétereknél viszont egyedül a fonématörlés-
feladat itemnehézség és időintenzitás paraméterei között kaptunk szigni�káns együttjárást,
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3.1. ábra. Véletlen találgatás kiszűrése: egy tanuló egyedi válaszainak komplex ábrázolása (eredeti,
115 itemes helyesírási feladat). A tanuló a második blokk elejétől-közepétől véletlen
találgatásra váltott a korábbi valódi feladatmegoldásról.

azaz ennél a feladatnál a „nehéz” itemek mindkét értelemben nehezek: a megoldáshoz
szükséges idő és a helyes válasz megtalálásának valószínűsége tekintetében is.
A k-IRT modell a rövidebb teszt (a fonématörlési feladat) esetén egyértelműen javí-

totta a látens pontosság mérésének megbízhatóságát (különösen a képességskála szélső
tartományaiban), de még az ötven itemes helyesírási teszt esetén is érdemi javulást hozott.

3.2.2 A számítógépes adaptív tesztelés (CAT) lehetősége

Háttér

Különösen atipikus fejlődésű gyerekek vizsgálatakor nem célszerű hosszú teszteket alkal-
mazni, ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy az itemek nehézség szempontjából lehetőleg
a teljes képességskálát lefedjék. Továbbá a motiváció és �gyelem fenntartásának érde-
kében kerülni kell a tanuló számára túl nehéz vagy túl könnyű itemek bemutatását. A
paradoxont adaptív tesztadminisztrációval lehet feloldani: tesztfelvétel közben az addigi
válaszok alapján becsüljük a tanuló képességét, és a következő lépésben bemutatandó
itemet ennek megfelelően választjuk. Így lényegesen kisebb számú item bemutatásával
közel ugyanolyan becslési megbízhatóságot érhetünk el.
Az itemszelekció legelterjedtebb szabálya a Fisher-féle információs kritérium (FI), amely

szerint minden lépésben az aktuálisan becsült képességszint alapján legtöbb információt
hordozó itemet választjuk. A módszer hátránya, hogy az egyes itemek bemutatási valószí-
nűsége rendszerint nagyon eltolódik a jól diszkrimináló itemek javára. Ezt küszöböli ki a
Barrada és mtsai (2010) által propagált „arány”-módszer (BA), amely szerint az itemeket
nem determinisztikus, hanem sztochasztikus módon kell választani.
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A vizsgálat

A kérdéseink a következők voltak:

1. Érdemes-e átalakítani a 3DM-H fonématörlés- és helyesírás-feladatát CAT formájú-
ra, azaz elérhető-e jelentős teszthossz-csökkenés a képességek becslési pontosságá-
nak csökkenése nélkül?

2. Hoz-e érdemleges javulást, ha a válaszidőket is felhasználjuk a CAT során?

3. Az FI vagy a BA itemszelekció a kedvezőbb?

Mindkét feladatnál 2× 2 szimulációt futtattunk azt feltételezve, hogy a tanulók egy adott
itemre ugyanúgy válaszolnának a CAT során, mint ahogyan azt az eredeti változatban
tették; a szimulációk során a kétféle képességbecslési eljárást (pontosság és válaszidő elkü-
lönülten vagy együtt [k-IRT] kezelve) párosítottuk a kétféle itemszelekciós algoritmussal
(FI és BA).
Bármely itemszelekciós módszert is választottuk, mindkét 3DM-H altesztnél néhány

item bemutatást követően már jóval 0,90 feletti volt a korrelációs együttható a CAT és
az eredeti, teljes teszt alapján számolt képesség között. A látens pontosságot tekintve
mind a korreláció, mind a standard hiba alapján a k-IRT modell jobb eredményeket
adott, mint a hagyományos eljárás, de ez a hatás csak rövid teszthosszoknál jelentkezett. A
látens sebességet illetően viszont következetesen előnyösebb volt a a k-IRT modell, amely
lényegesen jobban teljesített a külső validitás (az olvasási teljesítménnyel való korreláció)
szempontjából is.
Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a fonématörlési feladat esetén kb.

13–15 item, a helyesírási feladat esetén 20–25 item adaptív bemutatásával olyan teszteket
kapunk, amelyek praktikusan kiváltják a teljes (27, illetve 50 itemes) lineáris tesztváltoza-
tokat. Mivel az FI csak kevéssel pontosabb, a gyakorlatban a BA módszert lenne érdemes
alkalmazni a szimulációinkkal is kimutatott azon előnye miatt, hogy jelentősen javítja az
itemek bemutatási valószínűségét (és a látens sebesség becslését).

A 3DM-CAT gyakorlati megvalósításának lehetősége

Agyakorlatban számos olyan követelmény fogalmazhatómeg egy adaptív teszttel szemben,
amelyet a 3DM-H jelenlegi változatával még nehézkesen lehetne teljesíteni, elsősorban
a viszonylag szűk itemkészlet miatt. Jelenlegi formájában a 3DM-CAT elsősorban rövid
szűrőtesztként lenne használható. Az itemkészlet bővítésével azonban akár az intervenció
monitorozására is alkalmassá válna, ami különösen fontos, ha a diagnosztika és a fejlesztés
az elmaradás helyett a fejleszthetőségre koncentráló, ún. „response to intervention” (Fuchs
és Fuchs, 2006) megközelítés szerint történik.

3.2.3 Konklúzió

A 3DM-CAT a szimulációk alapján ígéretes jellemzőkkel bír, de jelenlegi formájában
az alkalmazása csak korlátozottan, leginkább alacsony téttel jellemezhető helyzetekben
elképzelhető. A válaszidők mérése és komplex kezelése viszont mindenképpen hasznos
kiegészítése lehet a pontosság alapú tesztelésnek.
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4.1 az ortográfia szerepe az indikátor változók és az olvasási
teljesítmény kapcsolatában

4.1.1 A vizsgálat célja és módszere

A ProRead nemzetközi munkacsoport1 (egyik) célja a a következő volt: eltérő nyelveket
vizsgáló kutatócsoportok adatbázisainak egységes elemzésével fényt deríteni arra, hogyan
befolyásolja az ortográ�ai konzisztencia az univerzálisnak tekintett indikátorok és az
olvasási teljesítmény kapcsolatát. A fonématudatosság szerepére vonatkozó három hipoté-
zist teszteltük: 1) az erős hipotézist, miszerint valamennyi nyelvben a fonématudatosság
szintje a legjobb indikátora az olvasási teljesítmény egyéni különbségeinek, 2) a gyenge
hipotézist, miszerint a fonématudatosság noha fontos indikátor valamennyi nyelvben,
fontossága eltér az ortográ�a konzisztenciájától függően, és végül 3) azon hipotézist, mi-
szerint a fonématudatosság egyformán fontos valamennyi nyelvben (de nem feltétlenül a
legfontosabb).
Egyedülálló jellegzetessége volt a tanulmánynak az, hogy az ortográ�ai konzisztencia

operacionalizált változatával (Borgwaldt, Hellwig és de Groot, 2005) dolgoztunk. Az
olvasási teljesítményt a szó- és álszóolvasási sebességgel és pontosságal mértük, az indi-
kátor változók pedig a fonématörlési feladattal mért fonématudatosság, a tárgy-RAN, a
számemlékezeti terjedelem, a nem nyelvi IQ és a szókincs voltak. A vizsgálat �nn, magyar,
holland, portugál és francia 2. osztályos tanulók részvételével zajlott (N= 1265).

4.1.2 Eredmények és megvitatás

Az eredmények alapvetően a gyenge hipotézist támogatták: a fonématudatosság minden
nyelvben erős indikátora volt az olvasási teljesítménynek (de nem feltétlenül a legerő-
sebb), és az olvasási teljesítménnyel való kapcsolatát befolyásolta a nyelv ortográ�ájának
konzisztenciája. Ez az eredmény tehát megerősíti azt a konklúziót, amit a disszertáció
bevezetőjében a nyelvközi összehasonlító vizsgálatok áttekintése alapján levontunk. A kon-
zisztens betű-hang megfeleltetéssel jellemezhető nyelvekben a tanulók fonématudatossága
az olvasástanulással gyorsan fejlődik, így az egyéni különbségek hamar mérséklődnek,
következésképpen a fonématudatosságnak az olvasási teljesítménnyel való kapcsolata
gyengébbé válik, mint az inkonzisztens ortográ�ájú nyelvek esetén.
Meglepőmódon a RAN viszonylag gyenge indikátornak bizonyult valamennyi nyelv

esetén, ráadásul a RAN-t illetően a nyelv ortográ�ájának nem volt szigni�káns moderátor
hatása. Ezek az eredmények ellentmondanak számos sekély ortográ�ájú nyelven végzett

1 PROREAD: Explaining low literacy levels by pro�ling poor readers and their support; project nr. 2006-
2798/001-001 SO2 61OBGE. E.U.; D.G. Education and Culture: Research Program, SOCRATES Action 6.1.2
and 6.2. Projektvezető: Leo Blomert.
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vizsgálatnak, ahol a RAN lényegesen jobb prediktora volt az olvasási teljesítménynek.
Lehetséges, hogy a korai RAN olyan funkciót is mér, amely az olvasástanulás kezdetén
(amikor a pontosságon van a hangsúly, és a folyékony olvasás még nem jelent meg)
még nem jelentős, később viszont, amikor a pontosság helyett a �uencia kerül előtérbe,
szigni�káns részt képes megragadni az olvasási teljesítményben megmutatkozó egyéni
különbségekből (akár a korai olvasási teljesítményen túl is).

4.2 az ortográfia és az iskolai kor szerepe az indikátor változók
és az olvasási teljesítmény kapcsolatában

4.2.1 A vizsgálat motivációja és célja

Vaessen és Blomert (2010) meggyőzően érveltek amellett, hogy a fonématudatosság és
RAN indikátor szerepét terhelő ellentmondások részben feloldhatóak, ha az iskolai kor
hatását, illetve a fonématudatosság és az olvasás mérésekor a válaszadás sebességét is
�gyelembe vesszük. Röviden összefoglalva azt találták, hogy a graféma-fonéma átkódolást
igénylő álszóolvasástól az ortográ�ai reprezentációkkal rendelkező gyakori szavak olvasása
felé haladva egyre inkább érvényesül az a tendencia, hogy a fonématudatosság indikátor
szerepe csökken, a RAN-é pedig emelkedik az iskolai korral.
Vaessen és Blomert (2010) tanulmánya és az előző fejezetpontban ismertetett vizsgála-

tunk alapján adódik a következtetés, hogy az ortográ�ai konziszencia és az iskolai kor
egyaránt befolyásolják az indikátor változóknak az olvasási mutatókkal fennálló kapcso-
latát. Kérdés viszont, hogy vajon ezen két moderátor hatás additív vagy multiplikatív
módon jelentkezik-e, azaz a két faktor hatása független-e egymástól. Ennek eldöntésére
az ortográ�ai konzisztencia hatását és a fejlődési dinamikát együtt elemeztük a 3DM
holland, magyar és portugál változatainak széles életkori terjedelmet felölelő (1–4. osztály),
nagymintás normatív adatbázisán (N> 600 mindegyik országban).

4.2.2 Eredmények és megvitatás

Az eredmények nagyrészt konzisztensek voltak az előzetes hipotézisünkkel, azaz 1) mind-
három nyelvben az iskolai kor növekedésével a RAN az olvasásnak, különösen a gyakori
szavak olvasásának egyre jobb indikátorává vált, miközben a pontossággal mért foné-
matudatosság és különösen a betű-hang megfeleltetés mint indikátorok ereje csökkent,
továbbá 2) az ortográ�a hatása a 4. évfolyam kivételével az összes többi iskolai korosztály-
ban érvényesült. Ez azt jelenti, hogy ha van is interakció az ortográ�a és az iskolai kor
moderátori hatása között, az valószínűleg sem statisztikai, sem praktikus szempontokból
nem jelentős. Az előző fejezetpontban és az itt közölt eredményeink egyöntetűen azt
mutatják, hogy noha az ortográ�a konzisztenciája mérhetően befolyásolja az olvasásfejlő-
dést, nem vezet nyelvenként karakterisztikusan eltérő olvasásfejlődési utakhoz. Azaz az
olvasásfejlődés az alfabetikus nyelvek többségében feltehetőleg nagyon hasonlóan megy
végbe, de a sekélyebb ortográ�ai konzisztenciájú nyelvekben a betű-hang megfeleltetés
és a pontos dekódolás elsajátítása hamarabb eljut egy olyan szintre, ahol a fonématuda-
tosságnak már kisebb a jelentősége a hatékony, azaz folyékony és automatikus szószintű
olvasás elérésében.
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Külön �gyelmet érdemel az az eredmény, hogy várakozásainkkal összhangban a fo-
nématudatosság sebessége egészen negyedik osztályig meghatározó indikátora maradt
valamennyi (de különösen a dekódolást igénylő) olvasási feladatban mutatott teljesítmény-
nek. A fonématudatosság sebessége leginkább konzisztens ortográ�ákban tűnt erősebb
indikátornak, a fonématudatosság pontossága pedig a mély ortográ�ákban állt szorosabb
kapcsolatban az olvasási mutatókkal. Véleményünk szerint ez részben annak köszönhető,
hogy a fonématudatosság sebesség-mutatója csak akkor válik lényegessé, ha az olvasásban
is a dekódolás pontossága helyett annak gyorsasága és hatékonysága kezd dominálni.
Mivel ez a mély ortográ�ájú nyelvekben később következik be, ezekben a nyelvekben
a fonématudatosság tempója csak második osztályos kortól kerül előtérbe az olvasási
teljesítmény indikátoraként.

4.3 a keresztmetszeti vizsgálatok regressziós modelljeinek kriti-
kája

4.3.1 A módszertan és az interpretáció össze nem illése

A korábban bemutatott regressziós vizsgálatokkal kapcsolatban általánosan megfogal-
mazható kritika, hogy keresztmetszeti vizsgálatról lévén szó, a regressziós modell csak
korlátozottan alkalmas elméleti következtetések levonására.
Klasszikusan a regressziós modell bejóslásra vagy kísérletileg manipulált magyarázó

változóknak a függő változóra gyakorolt hatásának az elemzésére szolgál; a ProRead
munkacsoportunk adatbázisa ezen kategóriák egyikébe sem tartozik. Abban az esetben,
ha a fonématudatosságot és olvasási teljesítményt egyidejűleg mérjük, nem jelenthetjük ki
sem azt, hogy a fonématudatosság szintje bejósolná az olvasási szintet, sem azt, hogy a jobb
olvasási teljesítmény a jobb fonématudatosságnak lenne köszönhető. Ez az oka annak,
hogy a publikált tanulmányainkban használt „predictor” és „contributor” kifejezések
helyett következetesen az indikátor megnevezést szerepeltettem a modellekben szereplő
magyarázó változókra.
Általánosságban egy regressziós modell interpretációját rendre megnehezíti az is, hogy

az adott magyarázó változó erejét rendkívüli mértékben befolyásolhatja a modellbe bevont
(vagy kihagyott) többi magyarázó változó.

4.3.2 Egy alternatív megközelítés: a kapcsolatrendszer vizsgálata

Keresztmetszeti vizsgálatok esetén elméleti következtetések levonására az olvasási és indi-
kátor változók kapcsolatrendszerének feltárása sokkal gyümölcsözőbb lehet. Az olvasási
és indikátor változók közötti markáns elkülönítést feladva bármely két konstruktum
kapcsolatát irányított oksági viszony feltételezése helyett valamilyen közös folyamaton
való osztozásként is értelmezhetjük. Ennek mind módszertani, mind interpretációs szem-
pontból előnyös vizsgálati módja lehet a kon�rmatív faktorelemzés (KFA). Ez olyan
modellvezérelt eljárás, amelynek keretében azt teszteljük, hogy a változók kapcsolatainak
feltételezett látens struktúrája mennyire illeszkedik az adatainkhoz.
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4.4 az olvasás g-faktora

4.4.1 Bevezetés

A jelen összefoglalóbannem részletezett, exploratív céllal futtatott főkomponens-elemzésünk
legmarkánsabb eredménye az volt, hogy az első főkomponens a központi jelentőségű
3DM-változók információtartalmának jelentős hányadát magyarázta (43,3–49,9%). Egy
ilyen markánsan jelentkező első főkomponens párhuzamba állítható az intelligencia g-
faktorával, és egyúttal rímel az olvasásfejlődés genetikai vizsgálatainak eredményeire
is.

Az olvasás g-faktorának analógiája: az általános intelligencia

Napjaink talán leginkább elfogadott nézete szerint (Carroll, 1993) az intelligencia hierar-
chikus szerkezetű, amelyben az első szinten speci�kusabb látens képességek, a második
szinten tágabb, az első szint több elemét átfogó képességek (pl. tanulási és emlékezeti
folyamatok) állnak, és ezen hierarchia csúcsán helyezkedik el az erőteljesen biológiai
meghatározottságú általános intelligencia, a g-faktor.
A brit iskola, különösen Vernon (1950, 1961, hivatkozza Gustafsson, 2001) szerint a

faktorok hierarchikus szerveződnek, de nincsen alacsonyabb vagy magasabb rendű faktor.
Egyszerűen arról van szó, hogy a g-faktor hatása a manifeszt változók nagyon széles
körében megnyilvánul, a speci�kusabb faktoroké viszont csak szűkebb körben. Újabban
több esetben kimutatták, hogy ezen, ún. közvetlen hierarchikus modell jobban illeszkedik
az adatokhoz (pl. Gignac, 2008).

Az olvasás viselkedésgenetikai vizsgálatainak tanulságai

A modern viselkedésgenetikai vizsgálatokban az olvasási teljesítménynél igen magas,
de a helyesírás és az indikátorok esetében is legalább közepes mértékű örökölhetőséget
mutattak ki (Hart és Petrill, 2009). Még fontosabb, hogy az egyes olvasási/helyesírási
mutatók és a legfontosabb indikátorok közötti genetikai korreláció szintén jelentős, azaz a
fenotípusos korrelációk mögött számottevő közös genetikai hatások állnak.
Byrne és mtsai (2008) például arról számoltak be, hogy az álszóolvasási és helyesírási

teljesítmény, valamint a Share-féle ortográ�ai tanulás nem csupán viselkedéses szinten
korreláltak, hanem az egyes konstruktumokat meghatározó gének gyakorlatilag teljes
mértékben átfedtek. A szerzők szerint olyan genetikai eredetű, olvasás-speci�kus fak-
tort sikerült azonosítaniuk, amely egyfajta tanulási rátaként értelmezhető. Egy másik
vizsgálatban (Byrne és mtsai, 2009) pedig azt találták, hogy az előkészítő évfolyamon
mért olvasási teljesítmény mögött álló gének nagyrészt megegyeztek az iskoláskor előtti
fonológiai tudatosságot, RAN-teljesítményt és betűismeretet is meghatározó génekkel.
Ezeken felül egyedül a RAN-t befolyásoló géneknek volt egyedi hatása is a későbbi olvasási
teljesítményre.
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4.4.2 Az olvasásfejlődés g-faktor modellje

Az előzőek alapján lehetséges, hogy a szószintű olvasás és helyesírás fejlődése a hagyomá-
nyos regressziós megközelítés helyett jobban modellezhető egy általános faktort és több
speciális faktort feltételező, okság helyett közös feldolgozási komponensekre koncentráló
megközelítéssel. Az intelligencia közvetlen hierarchikus modelljének analógiájára azt fel-
tételezzük, hogy az olvasás g-faktora közvetlenül befolyásolja az egyes olvasási, helyesírási
és indikátor feladatokban elért teljesítményt, akár pontosság, akár sebesség alapú mérő-
eszközökről van is szó. Az olvasás g-faktora hipotézisünk szerint elsősorban a fonológiai,
illetve az ortográ�ai-fonológiai feldolgozási folyamatok egyéni különbségeiben nyilvánul
meg. A g-faktoron kívüli egyéb faktorok speciálisak a tekintetben, hogy elsősorban csupán
a feldolgozási sebesség, pontosság vagy a RAN mutatóiban meg�gyelhető, a g-faktortól
független variabilitást magyarázzák. A g-faktor modellt univerzálisnak feltételezzük, a
faktorok strukturális stabilitásával az olvasástanulás első éveiben.

4.4.3 A vizsgálat célja és módszere

A jelen vizsgálatunk célja az olvasásfejlődés g-faktor modelljének tesztelése volt a három
3DM-adatbázis alapján. A további célunk annak feltárása volt, hogy mennyire befolyásolja
a modell faktorsúlyainak az értékét az iskolai kor és az ortográ�ai konzisztencia.
Mindhárom nyelvben a 4.1. ábrán bemutatott struktúra szolgált a KFA kiindulópontjául.

Az iskolai kortól függő változások kimutatására ún. lokális elemzést végeztünk iskolai kor
alapján történő súlyozással.

4.4.4 Eredmények és megvitatás

A g-faktor mellett 5 speci�kus faktort különítettünk el, amelyeket a velük legerősebb
kapcsolatban álló mért változók alapján OLVASÁS, HELYESÍRÁS (Pontosság), RAN,
BETŰ-HANG (Sebesség) és EMLÉKEZET faktoroknak neveztünk el. A BETŰ-HANG
(S) faktor kivételével a faktorsúlyok szigni�kánsan különböztek a három mintában, és
változásuk mértéke több esetben eltért az ortográ�ától függően (a g-faktor súlyainak
változását a 4.2. ábra szemlélteti).

g-faktor

Az eredmények arra utalnak, hogy a g-faktor elsősorban az olvasáshoz kapcsolódó fo-
nológiai feldolgozási komponens(eke)t tömöríti, és kiegészítő elemzéseink alapján nem
egyezik meg sem az általános, sem szűkebben a nyelvi intelligenciával. Lehetséges, hogy
Ramus és Szenkovits (2008) fonológiai hozzáférési hipotézisének megfelelően ez a faktor
az, amelyik a fonológiai hozzáférés minőségét és ezen keresztül az olvasási teljesítményt
meghatározza. Az is elképzelhető, hogy a g-faktor mögött álló komponens(ek) Byrne és
mtsai (2008) javaslatának megfelelően egyfajta tanulási rátaként is értelmezhetők. A két
hipotézist egyesítve arról lehet szó, hogy néhány erősen biológiai meghatározottságú, ala-
csony szintű kognitív képesség határozza meg azt, hogy a tanuló a fonológiai rendszeren
belül milyen gyorsan és hatékonyan képes kialakítani egy gyors, automatikus, fonémaszin-
tű hozzáférést biztosító alrendszert, amely egyúttal megteremti a lehetőséget a betű-hang



4.1. ábra. Az olvasás g-faktor modelljének feltételezett struktúrája (nagy ábra) és egy illesztett
modell faktorsúlyai (holland minta, kis ábra) a 3DM változói alapján. Az ellipszisek a
látens faktorokat, a téglalapok a mért változókat jelölik. Az egyenes vonalak a látens
faktorok és a manifeszt változók közötti kapcsolatokat mutatják. A folytonos vonal olyan
kapcsolatnak felel meg, amelyet az induló modellben is megengedtünk. A szaggatott
vonal jelöli azokat a kapcsolatokat, amelyeket epliciten teszteltünk. A pontozott vonalak
jelölik azokat a kapcsolatokat, amelyeket bevettünk a modellbe, ha legalább p < 0,01
szinten javította az illeszkedést.
Rövidítések: P= pontosság, S = sebesség, F = �uencia. Az illesztési és azonos-különböző
feladatok a betű-hang megfeleltetés altesztjei.
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4.2. ábra. Az általános modellstruktúra g-faktor-súlyainak változása az iskolai kor és az ortográ-
�a hatására. A változók sorrendje a faktorsúlyok átlagos értékének sorrendjét tükrözi.
Rövidítések: lásd 4.1. ábra

megfeleltetések és tágabb értelemben az ortográ�ai tanulás számára is. A genetikai vizsgá-
latokra alapozva úgy gondoljuk, hogy ezt az átalakulási potenciált alapvetően genetikai
tényezők határozzák meg.

Speci�kus faktorok

A speci�kus faktorok mintázata jól példázza, hogy az egyes változók sok esetben nem
(csupán) a feltételezett és mérni kívánt konstruktum, hanem a pontosság–sebesség–RAN
tengely mentén különültek el egymástól. Továbbá a témánk szempontjából legfontosabb
mutató, az olvasási �uencia csak részlegesen magyarázható a fonológiai és helyesírási
komponensekkel. Az olvasási �uenciát jelentős részben meghatározó OLVASÁS faktor
ugyanis egyáltalán nem vagy csak kis mértékben befolyásolta a többi változót. Ez egyúttal
azt is jelzi, hogy az olvasási �uenciában már kezdetektől meghatározóak olyan komponen-
sek, amelyeket a g-faktor modell (és olvasásfejlődés jelenleg elfogadott modelljei) nem
tartalmaznak.

Az ortográ�a és az iskolai kor hatása

A fontosabb faktorsúlyok országonkénti különbségei jellemzően csökkentek az iskolai kor
emelkedésével. Eredményeink szerint a rutinná szerveződött szószintű olvasás alapvető
folyamatai azonosak az alfabetikus nyelvekben, és a fejlődést meghatározó kezdeti kompo-
nensek között is nagy az átfedés. Az olvasástanulás kezdetén az ortográ�a, az oktatás és az
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egyéb, a tanuló szempontjából külső körülmény maszkolja a tanulók személyes adottságai
közötti különbségeket, de mivel ezek a külső hatások nem vezetnek minőségileg eltérő
olvasási módokhoz, idővel az egyéni adottságok válnak meghatározóvá.

4.5 az ortográfiai feldolgozás helye a g-faktor modellben

4.5.1 A vizsgálat motivációja

Az előző szakaszban amellett érveltünk, hogy az olvasás g-faktora feltehetően az olva-
sásban meghatározó fonológiai hozzáférés általános faktora. Ez az elképzelés azonban
jogosan kritizálható amiatt, hogy valamennyi vizsgálati feladatnak volt explicit fonológiai
komponense: például az ortográ�ai feldolgozást mérő helyesírási feladatban nemcsak
látási, hanem hallási modalitásban is bemutattuk a szavakat.
A g-faktor modell általánosíthatóságához szükség lenne olyan, az olvasáshoz egyértel-

műen kapcsolódó feladat(ok)ra is, amely(ek)ben a fonológiai komponens egyáltalán nem,
vagy csak minimális mértékben meghatározó a teljesítmény szempontjából. Ilyen feladat
lehet az, amelyben a betűk sorrendjének azonosítási képességét vizsgáljuk, kizárólag látási
modalitásban bemutatva az ingereket.

4.5.2 A betűfelcserélési hatás

Az olvasásfejlődés egyéni különbségeivel foglalkozó szakirodalomtól szinte teljesen elkü-
lönülten intenzív kutatások folynak azzal kapcsolatban, hogyan zajlik az alapszintű ortog-
rá�ai feldolgozási folyamat. E kutatások robusztus kísérleti eredménye, hogy az olvasók a
betűk azonosításában lényegesen gyorsabbak és pontosabbak, mint a betűk pozíciójának
(sorrendjének) azonosításában: ezt nevezzük betűfelcserélési hatásnak (összefoglalóként
lásd Grainger, 2008). A betűsorrend azonosításának fejlődéséről nagyon keveset tudunk,
arról pedig egyáltalán nincsen adatunk, hogy milyen kapcsolatban van az ezen kísérleti
feladatokban mutatott teljesítmény az olvasási/helyesírási és indikátor-feladatokban mért
teljesítménnyel.

4.5.3 A vizsgálat célja és módszere

A jelen vizsgálattal három kérdésre kerestük a választ:

1. Kimutatható-e �atal és serdülő korú tanulóknál felcserélési hatás bármilyen ingertí-
pusra, vagy ez csak a szavakra korlátozódik?

2. Hogyan változik az iskolai korral a felcserélésre és kicserélésre mutatott érzékenység,
mennyire egyöntetű a fejlődés az inger típusától függően?

3. Milyen kapcsolatban van az érzékenység az olvasási és helyesírási teljesítménnyel,
illetve az legfontosabb olvasásfejlődési indikátorokkal?
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4.3. ábra. Az ortográ�ai érzékenység változása az iskolai kor függvényében.

Párhuzamos bemutatású azonos-különböző paradigmát2 alkalmazó kísérletünk lényeges
jellemzője az volt, hogy nemcsupán szavakatmutattunk be a tanulóknak (N= 291, 2–4. és 9–
10. osztály, ill. a 3. kérdésnél N = 85, 2–4. o.), hanem számukra ismeretlen szimbólumokból
álló ingereket (örmény betűsorokat), számsorokat és értelmetlen betűsorokat is. Ezáltal
lehetőségünk volt az ortográ�ai feldolgozás különböző szintjeinek szétválasztására.

4.5.4 Eredmények és megvitatás

Az adaptív specializációs hipotézis

Várakozásainkkal összhangban a szimbólumsorokat kivéve valamennyi ingerosztálynál
kimutattuk a felcserélési hatást. Fontos és a szakirodalomban idáig nem dokumentált
eredmény, hogy a felcserélési hatás fejlődése markánsan különbözött az ingerosztály-
tól függően: számsoroknál a felcserélési hatás mértékében nem találtunk szigni�káns
egyéni variabilitást, így életkori változást sem, álszavaknál és szavaknál viszont igen. A
korábbi kísérletek inkonzisztens eredményeitől eltérően az álszavak és szavak esetén mi-
nőségileg hasonló (de dinamikájában eltérő) fejlődési pályát tapasztaltunk (4.3. ábra). Az
eredményeink magyarázatára az adaptív specializációs hipotézist javasoljuk.
A hipotézis lényege, hogy a felcserélési hatás nem az ortográ�ai feldolgozórendszer

szükségszerű jellegzetessége, hanem az adott ortográ�ai feldolgozórendszer alkalmazkodá-
sának eredménye az inger és a feladat jellegzetességeihez. Az olvasástanulás során a tanuló

2 Azonos, felcserélt betűs, kicserélt betűs vagy teljesen különböző ingerpárokról kellett megítélni, hogy azonos
vagy különböző ingerekből állnak-e (pl. kanapé / kapané).
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a nyelv és az ortográ�a statisztikai jellegzetességeit impliciten elsajátítva olyan feldolgozási
módot alakít ki, amely a szűk keresztmetszetet adó erőforrások és a feldolgozás célja
szempontjából optimális3.
Az adaptív specializációnak lényeges szerepe lehet a szószintű ortográ�ai ismeretek

elsajátításában: elemzéseink szerint a betűfelcserélési hatás még akkor is szigni�káns
kapcsolatban állt a szóolvasási és helyesírási teljesítménnyel, ha az álszóolvasási és betű-
hang megfeleltetési teljesítményt (sőt, akár a kicserélési érzékenységet is) kontrolláltuk.

Az ortográ�ai feldolgozás és a g-faktor modell

Az ortográ�ai érzékenység nem csak az olvasással és helyesírással korrelált, hanem a
3DM szinte valamennyi verbális tesztjén nyújtott teljesítménnyel, ami tükröződött a
főkomponens-elemzés4 eredményeiben is: az alfanumerikus érzékenységi mutatók – külö-
nösen a szavaknál mért kicserélési érzékenység – jelentős, 0,5 körüli vagy a feletti súllyal
ültek rajta az első főkomponensen, azaz a g-faktoron.
A g-faktor tehát a fonológiai és az ortográ�ai hozzáférés automatizálódásáért egyaránt

felelős, noha az ortográ�ai feldolgozás számos egyéb faktor által is meghatározott. Feltevé-
sünk szerint az olvasásfejlődés g-faktora valójában az a specializálódási képesség, hogy
eredetileg nem arra kijelölt idegrendszeri területek az olvasástanítás kezdeti lépésében
képesek átalakulni oly módon, hogy ortográ�ai és fonológiai információk kölcsönös leké-
pezése, átkódolása elemi szinten megvalósíthatóvá váljon. Ez a speciális idegrendszeri
plaszticitás nem csupán az olvasás legelső fázisában játszik szerepet, hanem a nyelvi és
ortográ�ai jellegzetességektől függően évekigmeghatározza az átalakulás, az idegrendszeri
„újrahasznosítás” (Dehaene és Cohen, 2007) hatékonyságát és dinamikáját. Az ortográ�-
ai adaptív specializáció valószínűleg szintén erre a kulcsfontosságú folyamatra épül, de
egyúttal el is különül attól: az ortográ�ai feldolgozás optimalizálása az ortográ�a statiszti-
kai szabályszerűségeinek megfelelően a fonológiai folyamatoktól szinte teljes mértékben
független folyamatokat is tartalmaz.

konklúzió

A g-faktor modell nem csupán egyszerű újrafogalmazása a betű-hang megfeleltetés és a
fonológiai tudatosság jelentőségét hirdető hagyományos elképzelésnek. A modell szerint
megfelelő oktatási háttér és az olvasástanulást megelőzően tipikus fejlődésmenet esetén a
fonématudatosság nem feltétele és nem is oka a betű-hang megfeleltetések elsajátításának,
illetve az olvasás fejlődésének. A fonématudatosság és az olvasás szempontjából releváns
egyéb fonológiai folyamatok párhuzamosan fejlődnek az olvasással, mivel jelentős részben
egyazon mögöttes, látens forrásból erednek. Mindkettőmögött állnak azonban speciális
faktorok is, de ezen faktorok sem változtatnak a modell általános, ortográ�ákon átívelő
érvényességén.

3 Így például azokban a nyelvekben, amelyekben a nyelv és az ortográ�a jellegzetességei miatt felértékelődik
a betűk pozíciójának pontos azonosítása (ilyen a héber), a kicserélési és felcserélési érzékenység közötti
különbség mérséklődik, vagy akár nullára is csökkenhet (Velan és Frost, 2009).

4 Módszertani okokból ennél a vizsgálatnál KFA helyett főkomponens-elemzést végeztünk, a 3DM-H nyelvi
altesztjeinek és a kísérletben kapott érzékenység-mutatók bevonásával.
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