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C S É B E R  D O M I N I K A 1

A 3–14 éves hátrányos helyzetű (HH) óvodások és 
tanulók beszédészlelési-, illetve beszédprodukciós 

képességeinek, valamint ezek kölcsönhatásának 
vizsgálata 

Egy magyar nyelvre kidolgozott fonológiai fejlődési modell felé

1. BEVEZETŐ

Jelen kutatásban a magyarországi szociokulturális hátránnyal rendelkező tanu-
lók nyelvi- és kommunikációs képességeinek feltárása céljából végzünk beszéd-
percepciós és -produkciós vizsgálatokat. A legfrissebb adatok2 szerint 2018-ban 
Magyarországon az általános iskolás tanulók 28%-a részesült rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben; ezek a családok szociokulturálisan hátrányos hely-
zetűek. Kulcsfontosságú az ilyen környezetben nevelkedő gyermekek fejlődési 
paramétereinek pontos feltérképezése a felzárkóztatás, a megsegítés módjának 
meghatározása céljából.

Bár a terület feltárása társadalmi szempontból kiemelten fontos jelentőségű, 
hazánkban mind a mai napig kevéssé kutatott területnek számít. Itthon az 1960-
as években végezték el az első vizsgálatokat,3 a kedvezőtlen szociális helyzetnek  
a kommunikációs képességek fejlődésére kifejtett hatása témájában. A közelmúlt-

[1] SZE Apáczai Csere János Kar, Gyógypedagógia Tanszék, Tanulásban akadályozottak peda-
gógiája szakirány, III. évfolyamos, nappali tagozatos hallgató. Témavezető: Dr. Zajdó Krisztina 
PhD, SZE Apáczai Kar, Gyógypedagógia Tanszék, nyelvész, kommunikátor, a beszéd- és hallás-
tudományok doktora, egyetemi docens.
[2] Varga Júlia (szerk.): A közoktatás indikátorrendszere 2019, 2019, Közgazdaság- és Regioná-
lis Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest. 
[3] Pap Mária – Pléh Csaba: Nyelvhasználat és társadalmi helyzet. Szociolingvisztikai vizsgá-
lat hatéves fővárosi gyermekek körében, in Szociológia, 1972a/ 1/2 szám, 211–234. o.; Sugárné 
dr. Kádár Júlia: Beszéd és kommunikáció az óvodás- és kisiskoláskorban, 1986, Akadémiai 
Kiadó, Budapest; Réger Zita: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció – nyelvi hátrány, 1990, 
Akadémiai Kiadó, Budapest.
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ban is jelentek meg olyan tanulmányok,4 melyek alátámasztják, hogy a tanulók 
szociokulturális háttere kulcsfontosságú befolyásoló tényező az iskolai teljesít-
mény, a társadalmi beilleszkedés, a továbbtanulás, illetve munkavállalás lehető-
sége szempontjából. 

A gyermekek iskolai beválását befolyásolják a korai életszakaszban megszer-
zett tapasztalatok és az elsajátított tudás, melyet a családok adnak át számukra 
képzettségükből, társadalmi helyzetükből adódó mértékben. A szociokulturális 
hátránnyal küzdő családok által átadott kommunikációs tudás mennyisége sok-
szor jelentősen alulmúlja a tipikus szociokulturális hátterű családokban megsze-
rezhető ismereteket, és e családok kimutathatóan kevesebb tapasztalatszerzésre, 
gyakorlásra adnak lehetőséget. Az ebből a tényből fakadó hiányosságok bármely 
kommunikációs (és kognitív) képességterületet érintve jelentkezhetnek. A kom-
munikációs képességek tekintetében számos probléma megmutatkozhat: gyakori 
a gyenge szókincs, a hiányos nyelvtani ismeretek, az alacsony szintű szövegértés 
és szövegalkotás, és a nem megfelelő beszédhangképzés. 

A jelen tanulmány a beszédhangcsoportok közül kiemelve a magyar magán-
hangzók kiejtési képességeit vizsgálja a szociokulturálisan hátrányos helyzetű, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (RGYK) és tipikus szo-
ciokulturális hátterű (TSZH), 1–4. osztályos (6–10 éves korú) tanulók körében. 
A magánhangzók helyes kiejtésének alapja a helyes zönge képzés, melynek si-
kerességéhez a beszélő szervek épsége és a beszédmotoros funkciók megfelelő 
működése elengedhetetlen. Számos tényező, így a szociális hátrányból fakadó 
nyelvi hátrány és a korlátozott beszédgyakorlás is befolyásolhatja a magánhang-
zók kiejtését. A kutatás azon kérdésekre kíván választ adni, hogy 1.) a szociokul-
turális hátrány befolyásolja-e a magánhangzók kiejtésének helyességét, valamint 
2.) van-e kimutatható fejlődés az alsó tagozatos tanulók magánhangzó kiejtési 
teljesítményében.

[4] Zorkó Eszter: A szókincsfejlesztés hatása a nyelvi- és beszédképességekre hátrányos helyzetű 
(HH) tanulóknál grammatikai, perceptuális fonetikai és akusztikai mérések alkalmazásával, in 
Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018 Tanulmánykötet, 2018, Széchenyi István Egyetem, 
Győr, 25–37. o.; Zajdó Krisztina – Babosné Prán Rita – Bakos Anikó Erika: 6. és 9. osztá-
lyos, szegregáltan nevelkedő, tanulásban akadályozott diákok helyesírási teljesítményének ösz-
szehasonlítása, in Szöllősy Éva – Prax Levente – Hoss Alexandra (szerk.): Találkozások 
az anyanyelvi nevelésben, 2013, PTE Pécs, 318–332. o.; Bakos Anikó Erika – Zajdó Krisz-
tina: Szegregált körülmények között oktatott, tanulásban akadályozott felső tagozatos diákok 
szövegértési képességének vizsgálata, in Szöllősy Éva – Prax Levente – Hoss Alexandra 
(szerk.): Találkozások az anyanyelvi nevelésben, 2013, PTE Pécs, 25–34. o.
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2. A KUTATÁS

2.1. A kutatólaboratórium

A szociokulturális hátránnyal rendelkező tanulók nyelvi- és kommunikációs 
képességeinek fejlődését a SZE Apáczai Csere János Karán működő Barsi Ernő 
Szakkollégium Gyógypedagógiai Szekciójában tevékenykedő kutatók és hallga-
tók már számos kutatásban vizsgálták. Céljuk, hogy több korosztály vizsgálatával 
és nagy elemszámú minta elemzésével átfogó képet kapjanak a magyar anyanyel-
vű, szociokulturális hátránnyal rendelkező gyermekek és tanulók nyelvi- és be-
szédképességeiről. A jelen kutatás az itt folyó munka részét képezi. Mivel ehhez 
a kutatáshoz az adatok gyűjtése még folyamatban van, ezért a jelen tanulmány 
részeredményeket közöl a magyar beszédhangok egyik legnagyobb csoportjának, 
a magánhangzók kiejtésének vizsgálatára vonatkozóan.

2.2. A kutatási minta és helyszínek

A jelen kutatás során a kedvezőtlen szociokulturális körülmények között 
nevelkedő, alsó tagozatos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
tanulók teljesítményét azonos korcsoportba tartozó, tipikus fejlődésmenetű (TF) 
és tipikus szociokulturális háttérrel rendelkező (TSZH) tanulók teljesítményé-
hez hasonlítottuk. A vizsgálati csoportba tartozó kiskorúakat nevelő családok  
a kedvezményt az érvényes szabályozás szerint a következő esetekben igényelhe-
tik meg: a.) az egy főre jutó havi jövedelem értéke nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj 145%-át, és/vagy b.) a szülő vagy más törvényes képviselő egye-
dül neveli a gyermeke(ke)t, és/vagy c.) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan 
fogyatékos.5 A kontrollcsoportba tartozók nem részesültek RGYK-ban, nem hát-
rányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek, továbbá nincs semmilyen fogya-
tékosságuk sem és magyar egynyelvű anyanyelvi beszélők.

A vizsgálatban a 3–14 éves korú gyermekek vettek részt. A kutatás jelenlegi 
fázisában csak részeredmények közlésére van lehetőség, így a jelen összefogla-
ló a 6–10 éves korosztály magánhangzó kiejtési képességeire vonatkozó teljesítmé-
nyét tartalmazza. Mind a vizsgálati csoportot (RGYK), mind a kontrollcsoportot 
(TSZH) tekintve 80-80 fő (osztályfokonként 20-20 fő) adatai állnak rendelkezésre.

A vizsgálat helyszíneiül Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyei általános 
iskolák szolgáltak. 

A kutatásban az a tanuló vehetett részt, akinek törvényes képviselője ehhez 
hozzájárult, és a Szülői beleegyező nyilatkozatot6 a felmérések megkezdése előtt 

[5] 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról, Második rész/ IV. 
Fejezet/ 19. §/ (2) bekezdés. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV#lbj537id443c 
Letöltve: 2020. január 19.
[6] A tanulók még nem nagykorúak, így a törvényes képviselő beleegyezése szükséges.
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hiánytalanul kitöltötte. A kutatás elvégzését a SZE Apáczai Csere János Karának 
Humán Kutatásetikai Bizottsága engedélyezte; a kutatás a protokollnak megfele-
lően zajlik.

2.3. A kutatási módszerek 

A vizsgálati eljárás két teszt alkalmazását kívánta meg. A GMP7 szűrőteszt egyes 
szubtesztjeinek felvétele a részvevők vizuális és akusztikai beszédpercepciós ké-
pességeinek felmérésére ad lehetőséget, a beszédprodukciós teszt pedig a beszéd-
hangok és –hangsorok kiejtésének vizsgálatára alkalmas.

Gósy Mária tesztsorozatából a GMP2, a GMP3, a GMP4, a GMP5 beszéd-
percepciós képességek vizsgálatára alkalmas szubtesztek felvételének eredményei 
kerültek elemzésre. Az adatfelvétel befejeztével a szűrőteszt diagnosztikai leírásá-
ban előírtak szerint került értékelésre a gyermekek teljesítménye. 

A beszédprodukció vizsgálatára egy újonnan kifejlesztett mérőeszközt alkal-
maztunk: a résztvevő a képek megnevezése során az összes magyar beszédhangot 
kiejtheti szó eleji, szó belseji és szóvégi helyzetben, illetve mássalhangzók esetén 
mássalhangzó-torlódásban.8 A tanulóknak összesen 115 színes, A/4-es méretű 
lapra rajzolt ábrát kellett megnevezniük, mely a későbbi elemzés érdekében digi-
tális hangrögzítő eszközzel9 rögzítésre került. A magánhangzók kiejtésének vizs-
gálatához 12x3 és 2x2, vagyis 36+4=40 szóban kellett a tanulóknak kiejteniük az 
egyes célhangokat.10 Bár a 14 magyar magánhangzót 3 szóhelyzetben kívántuk 
vizsgálni, az [o] és [ö] hangok esetében erre nem volt mód, mivel kiváltásuk kép 
alapján sokszor nem volt lehetséges.11

2.4. Hipotézisek

A magánhangzók kiejtési képességének vizsgálatára négy hipotézis értékelése 
szolgált. Ezek a következőek voltak: Feltételezzük, hogy a 6–10 éves (1–4. osztá-
lyos), RGYK-ban részesülő és az azonos életkorú TSZH tanulókat összehasonlít-
va a kiejtési teljesítmény 1.) az összes magyar magánhangzó, 2.) az összes rövid 

[7] Gósy Mária Program: Gósy Mária: GMP-diagnosztika, 1996, Nikol KKT, Budapest.
[8] Példák: mássalhangzó-torlódás a /b/ hang esetében: gomba; a magyar fonológia nem engedi a 
szóvégi helyzetű /dzs/ hang megjelenését, kivéve a „bridzs” szóban, amely azonban gyermekek 
számára általában nem ismert. 
[9] TASCAM DR-05 (2-es verzió) típusú digitális hangrögzítő készülék.
[10] A vizsgált szavak: alma – nap – korona, ágy – ház – pápá, eper – felhő – dinnye, ég – jég – 
vécé, ing – szilva – kifli, ír – szív – sír-rí, olló – citrom – [szóvégi o nincs], óra – rózsa –kagyló, 
ördög – pötty – [szóvégi ö nincs], őz – szőlő – esernyő, uborka – krumpli – kapu, újság – tyúk – 
orrszarvú, üveg – szemüveg – menü, űrhajó – fűrész –kesztyű. A vizsgálni kívánt célhangok az 
egyes szavakban dőlt, félkövér betűtípussal szerepelnek.
[11] A magyar nyelvben e két rövid magánhangzóra végződő szót csak olyat találunk, melyek 
hangutánzó szavak (pl. nono, hö-hö); ezek sok gyermek számára ismeretlennek bizonyultak, így 
kizárásra kerültek. 
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magyar magánhangzó, valamint 3.) az összes magyar hosszú magánhangzó kiej-
tésekor az RGYK-s csoportban gyengébb. Továbbá 4.) minden felsorolt magán-
hangzó-csoport esetében mindkét csoportban kimutatható fejődés az általános 
iskola alsó tagozatán.

3. EREDMÉNYEK

A 6–10 éves korosztály magánhangzók kiejtésére vonatkozó teljesítményének 
elemzése az alábbi ábrák és táblázatok készítését, és nonparametrikus statisztikai 
tesztek (Kruskal-Wallis teszt) alkalmazását kívánta meg.

1. táblázat: A két csoport teljesítményének alakulása az összes magánhangzó  
képzését tekintve

N Átlag Medián Minimum Maximum Std. dev. Std. hiba

RGYK 80 89.09 90.48 64.29 100.00 6.24 0.70
TSZH 80 92.05 92.86 76.19 100.00 5.62 0.63

1. ábra: Az RGYK-s és TSZH tanulók magánhangzók képzésekor mért  
összteljesítménye az alsó tagozaton (%)
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2. ábra: Az RGYK-s és TSZH tanulók magánhangzók képzésekor mért  
összteljesítménye az egyes osztályfokokon (%)

Az 1. ábrán az RGYK-s és TSZH tanulóknak a 14 magánhangzó különbö-
ző (szóeleji, szóbelseji és szóvégi) helyzetekben történő kiejtési teljesítményének 
együttes vizsgálatakor kapott eredmények láthatóak, melyek alapján a vizsgálati 
csoport alulteljesített a kontrollcsoporthoz képest (Kruskal-Wallis teszt; KW-H 
(1;160) = 10.64; p= 0.0011). Az RGYK-s tanulók közül 1 fő (1.25%), a TSZH ta-
nulók esetében pedig 4 fő (5%) ért el 100%-os teljesítményt. Érdekes eredmények 
ezek, mivel mindkét csoport esetében nagyon alacsony a magánhangzókat hibát-
lanul kiejtők száma. Tehát az első, az összes magánhangzó kiejtési képességéről 
alkotott hipotézis teljesült, mert az eredmények szerint a hátrányos szociokultu-
rális helyzetű csoport (RGYK) gyengébb teljesítményt ért el.

A 2. ábrán az összes magánhangzó kiejtési teljesítményének megoszlása sze-
repel osztályfokonkénti bontásban. Statisztikailag kimutatható fejlődés csak a 
kontrollcsoport (TSZH) esetében áll fenn (KW-H (3;80)= 15.88, p= 0.0012), a 
vizsgálati csoportot (RGYK) tekintve nem tapasztalható fejlődés, mivel nincs 2 
olyan érték a 4 osztályfokon, amely eltérne egymástól (KW-H (3;80)= 6.88, p=  
0.0757). Ezáltal a 4. hipotézis az összes magánhangzó kiejtése tekintetében rész-
ben teljesült.

A magánhangzók kiejtési teljesítményét megvizsgáltuk továbbá két csoport-
ra, a rövid (2. táblázat, 3. és 4. ábra) és a hosszú (3. táblázat, 5. és 6. ábra) magán-
hangzók csoportjára bontva. 
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2. táblázat: A két csoport teljesítményének alakulása a rövid  
magánhangzók esetén

N Átlag Medián Minimum Maximum Std. dev. Std. hiba

RGYK 80 97.17 100.00 78.57 100.00 3.88 0.43
TSZH 80 97.26 100.00 83.33 100.00 4.08 0.46

3. ábra: Az RGYK-s és TSZH tanulók összevont rövid magánhangzó  
képzési teljesítménye alsó tagozaton (%)
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4. ábra: Az RGYK-s és TSZH tanulók rövid magánhangzó képzési  
teljesítménye az egyes osztályfokokon (%)

A rövid magánhangzók kiejtését illetően (lásd. 3. ábra) a vizsgálati és a kont-
rollcsoport teljesítménye között nincs eltérés (KW-H (1;160) = 0.29; p= 0.5906). 
Mivel a két csoport átlagos teljesítménye megegyezik, ezért a második hipotézis 
nem teljesült. 

A rövid magánhangzók képzési teljesítményére vonatkozó eredmények sze-
rint mind az RGYK-s (KW-H (3;80) = 9.77; p= 0.0206), mind a TSZH tanulók 
(KW-H (3;80) = 18.22; p= 0.0004) esetében tapasztalható fejlődés az alsós tago-
zaton (lásd. 4. ábra). Ez azt jelenti, hogy a 4. hipotézis a rövid magánhangzók 
tekintetében teljesült. 

3. táblázat: A hosszú magánhangzók kiejtési teljesítményének alakulása

N Átlag Medián Minimum Maximum Std. dev. Std. hiba

RGYK 80 81.01 80.95 42.86 100.00 10.40 1.16
TSZH 80 86.85 85.71 61.90 100.00   8.71 0.97
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5. ábra: Az RGYK-s és TSZH tanulók összevont hosszú magánhangzó képzési  
teljesítménye alsó tagozaton (%)

6. ábra: Az RGYK-s és TSZH tanulók hosszú magánhangzó képzési teljesítménye  
az egyes osztályfokokon (%)
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A hosszú magánhangzók kiejtésekor (5. ábra) az RGYK-s tanulók gyengéb-
ben teljesítettek TSZH társaiknál (KW-H (1;160) = 13.82; p= 0.0002). Fontos 
kiemelni, hogy egyik csoport átlagos teljesítménye sem érte el a 90%-ot. Ez a 
mérési eredmény abból (is) adódhat, hogy a magyar nyelvben kisebb számban 
állnak rendelkezésre olyan szavak, amelyekben a szó végén hosszú magánhangzó 
szerepel. Még inkább korlátokba ütközünk, ha figyelembe vesszük, hogy a kivál-
tandó célszavaknak igazodniuk kell a tanulók életkorához, tehát az aktív szókin-
csük részét kell képezniük. Problémát jelentett például, hogy az eredetileg felté-
telezhetően ismert „pápá”, valamint „sír-rí” szavakban megjelenő célhangokat (á, 
í) több tanuló azért nem ejtette ki, mert a magánhangzót tartalmazó szót nem is-
merték. Ez a tény a jelen kutatás fontos korlátja, amely a jövőben javítást igényel. 
A jelenlegi eredmények alapján a harmadik, a hosszú magánhangzók kiejtésének 
összteljesítményét vizsgáló hipotézis teljesült. 

Osztályfokonként (6. ábra) elemezve az eredmények láthatók, hogy az alsós 
évfolyamok adatait áttekintve a TSZH tanulók teljesítményében van statiszti-
kailag kimutatható fejlődés (KW-H (3;80) = 11.99; p= 0.0074), de a vizsgálati 
csoport esetében nincs (KW-H (3;80) = 4.28; p= 0.233). Ennek értelmében a 4. 
hipotézis a hosszú magánhangzók kiejtési teljesítményét illetően csak részben 
teljesült.

A magánhangzók rövid és hosszú csoportjainak vizsgálata tükrében érdekes 
eredmény, hogy míg a rövid magánhangzók esetében az RGYK és a TSZH cso-
port teljesítménye azonos, és mindkét csoportot tekintve van kimutatható fej-
lődés az alsó tagozaton; addig a hosszú magánhangzók kiejtésekor a szociálisan 
hátrányos helyzetű diákok gyengébben teljesítenek, mint a tipikus szociokulturá-
lis háttérrel rendelkező társaik, és esetükben nem mutatható ki fejlődés sem, míg 
a kontrollcsoportban igen. További vizsgálatok feladata feltárni, hogy a hosszú 
magánhangzók kiejtésekor miért teljesítenek a hátrányos szociokulturális hely-
zetű tanulók gyengébben, és az alsó tagozat folyamán e tekintetben miért nem 
fejlődnek. E magánhangzó csoport kiejtése szempontjából kiemelkedő fontos-
ságú lesz az idősebb, felső tagozatos (10–14 éves) szociokulturálisan hátrányos 
helyzetű tanulók vizsgálata.

4. ÖSSZEFOGLALÓ

A kutatás hipotéziseinek értékelése alapján elmondható, hogy 1.) a szociokul-
turális hátrányból fakadó nyelvi és kommunikációs korlátok, hiányosságok ne-
gatívan befolyásolják egyes magánhangzó csoportok (hosszú magánhangzók) 
kiejtési képességét; 2.) míg a TSZH tanulóknál mind a rövid, mind a hosszú 
magánhangzók kiejtésében van kimutatható fejlődés alsó tagozaton, addig az 
RGYK-s diákok esetében csak a rövid magánhangzók képzési teljesítményében 
tapasztalható fejlődés ez alatt az idő alatt. Bár életkor szerint elvárható lenne, 
hogy a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók TSZH társaikkal egy szinten tel-



41

jesítsenek, de a szociális hátrányból adódóan (amelynek része a nyelvi hátrány,  
a kevesebb gyakorlási lehetőség, a korlátozott mértékű tapasztalatszerzés) alacso-
nyabb átlagteljesítményt érnek el. 

5. TOVÁBBI TERVEK

A kutatás itt ismertetett része a szociokulturális hátránnyal rendelkező tanulók 
beszédprodukciós képességeit vizsgálta. A vizsgált magánhangzókra vonatkozó 
eredmények tekintetében elmondható, hogy az RGYK-s tanulók összességében 
gyengébben teljesítettek a kontrollcsoporthoz képest. A minta elemszámának 
bővítésével, valamint a GMP teszt felvételéből származó adatok kiértékelésének 
segítségével átfogóbb eredmények közlésére, továbbá a vizsgált képességek köl-
csönhatásának bemutatására lesz lehetőség.  Az így kapott eredmények feltehető-
en hozzájárulnak majd a szociokulturálisan hátrányos helyzetű tanulók oktatásá-
nak sikerességéhez, a társadalomba történő rugalmas beillesztéséhez. 

A beszéd percepciója és produkciója már az első életév során nyelvspecifikussá 
válik, ami a nyelvelsajátítás, beszédtanulás szempontjából kiemelkedő jelentő-
ségű. E képességek jelentik továbbá az olvasás és az írás elsajátításának alapját 
is. Az eredmények várhatóan hozzásegítenek majd egy kommunikációs modul 
kidolgozásához, amely mind a hátrányos, mind pedig a tipikus szociokulturális 
hátterű tanulók fejlesztéséhez hozzájárul.
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