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ABSZTRAKT 

A tanulmány célja, hogy korszerű elméleti ismeretek és empirikus munkák bemutatásával alátámassza azt a gyakorlati 

tapasztalatot, amely szerint a tanulási és magatartási problémák együtt járása gyakori. Az (egyszerre) több területen jelentkező 

nehézségek kialakulásában döntő szerepet játszhat a végrehajtó funkciók zavara, amely funkciók egyaránt felelősek a tanulás 

és a viselkedés szabályozásáért, az ezekben szerepet játszó kognitív és affektív tényezők megfelelő összerendezettségéért. 

Továbbá szeretné megerősíteni és hangsúlyozni azt a komplexitásra törekvő gyógypedagógiai szemléletmódot, amely az érintett 

gyermeket, fiatalt, felnőttet a maga teljességében, erősségeivel, gyengeségeivel együtt, objektívan szemléli, és ennek fényében 

olyan beavatkozást tervez, amely egyaránt figyelembe veszi az érinttet személyt, a személy szűkebb és tágabb környezetét, 

valamint a vele foglalkozó szakemberek csoportját is. 

Kulcsszavak: végrehajtó funkciók, tanulási problémák, magatartási zavar, személyközpontú tervezés 

  

 

 

1. Bevezetés 

 

Dávid, nevezzük így a kisfiút, akiről írni szeretnék, alsó tagozatos volt, amikor 

megismerkedtünk. Csendes, törékeny alkatú fiú, aki eleinte csak egy-egy szóval, 

tőmondattal válaszolt a kérdéseimre. Idővel azonban egyre szívesebben beszélt. Furcsa 

történeteket mesélt halott macskákról, kutyákról és kisállatokról, akiket szeretett ugyan, 

de mindegyiküket elvesztette: „Körülöttem mindenki meghal!”- mondta egy könnyed 

vállrándítással és félmosollyal az arcán. Ugyanilyen rezignáltan beszélt arról, hogy a 

szüleit nem különösebben foglalkoztatja, hogy vele mi a helyzet. Lakott már az 

édesapjával, később az édesanyjával, igen rossz körülmények között. Tudom, hogy 

nagyon szívesen és ügyesen rajzol, rajzversenyeken is indult; de szerinte „ez semmi 

különös, csak lemásolom, amit látok; nem is az én saját ötletem”. A tanórákon gyakran 

elkalandozik, hamar elfárad, nincsenek túl jó jegyei. Elsősorban matematikából vannak 

komoly lemaradásai. Még kiscsoportos helyzetben sem szeret „szerepelni”, elmondani, 

hogyan old meg egy feladatot; azonban, ha valaki másnak kéne válaszolnia a kérdésre, 
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sokszor halkan mondja a jó megoldást. Annyira vékonyka, hogy testnevelés órán gyakran 

nem tudja tartani a tempót a társaival, nem szereti a „fiús” játékokat, mint a foci vagy a 

kidobós, ennek ellenére már néhányszor előfordult, hogy amikor az osztály 

„rosszcsontja” hosszabb ideig piszkálta, heccelte, annyira dühös lett, hogy teljes erejéből 

rárontott a másik fiúra, többször megütötte; társai és tanítója őszinte döbbenetére. Egy 

alkalommal egy sikertelen feladatmegoldás után dühös, elkeseredett zokogásban tört ki: 

„Nem tudok semmit, hagyjatok békén, hülye vagyok! Különben sem akarok élni, semmi 

értelme! Már meg is akartam ölni magam, de nem sikerült! A kádban próbáltam, de 

egyszerűen nem ment! Nekem még ez sem megy!” – A torkomban dobog a szívem, ahogy 

hallgatom őt. Megpróbálom meggyőzni arról, hogy milyen ügyes, fontos nekünk és a 

családjának is, de a válasz az, hogy „tudom, hogy szeretnek, én is szeretem őket, de nem 

úgy … én szeretem őket, de nem érzek igazából semmit, semmit, csak úgy teszek, mintha 

jó lenne, de nem érzek semmit…”.   

Ez volt az utóbbi évek egyik, számomra legmegrázóbb esete, amivel találkoztam. 

Azonban írhattam volna egy olyan hétéves, első osztályos kisfiúról is, aki már a tanév 

elején ezres számkörben számolt, viszont egy egyenes vonal húzása is kihívást jelentett 

számára, a lépcsőn csak kapaszkodva tudott lépkedni, mert annyira bizonytalan volt, és 

nem szeretett kimenni a teremből, mert megrémisztette a folyosói hangzavar. Kezdhettem 

volna egy alsó tagozatos fiú történetével is, aki rettegésben tartott egy egész osztályt 

agresszív kitöréseivel, esze ágában sem volt tanulni, azonban kétszemélyes/kiscsoportos 

helyzetben kiderült, hogy villámgyorsan és jól számol, kedves és előzékeny is tud lenni a 

társaival; emellett pedig már a tanórák közti szünet elején a szobám ajtaja előtt állt, annyira 

várta, hogy jöhessen. 

Hosszan mesélhetnék még arról, mit tapasztaltam meg gyógypedagógusként a 

többségi általános iskolákban. A gyermekek élettörténetébe pillantva láthatjuk, hogy 

milyen sokszínűek lehetnek a tünetek, hogy mennyire bonyolult lehet az ok-okozati 

összefüggések hálózata; és mennyire eltérő útjai lehetnek a beavatkozásoknak az 

adottságokat, illetve a körülményeket figyelembe véve. Ezekről az összefüggésekről és a 

nehézségek megoldási lehetőségeiről szeretnék írni bővebben, empirikus munkák 

tapasztalatait és korszerű (gyógy)pedagógiai elméleteket összefűzve, bemutatva. 

Mindezek részletezése előtt azonban fontosnak tartom tisztázni a (gyógy)pedagógiai 

elméletképzésben és gyakorlatban, illetve a jelen tanulmányban is használt fogalmakat. A 

címben szándékosan használtam a nagyon általános „tanulási és magtartási problémák” 

kifejezést, utalva ezzel a már korábban említett, tüneti sokszínűségre; azonban a helyes 

értelmezéshez szükséges a megfelelő fogalomhasználat. 

A tanulási korlátok körébe három fogalmat sorolunk, ezek a következők: tanulási 

nehézség, tanulási zavar és tanulási akadályozottság (Englbrecht & Weigert, 1996; 

Mesterházi, 1998, 2006; Fejes & Szenczi, 2010). A tanulási nehézség a legkevésbé súlyos, 

átmeneti jellegű probléma, amely leggyakrabban egy komolyabb lelki megrázkódtatás, 

vagy egy hosszan tartó betegség kapcsán alakul ki. A tanulási zavar a kognitív 

képességek egy-egy területét érintő, organikus okokra visszavezethető probléma, amely 

jellemzően az olvasás, az írás vagy a számolás vonatkozásában figyelhető meg. Ez egy 

olyan hosszan tartó és súlyos probléma, amelynek kezeléséhez gyógypedagógiai 

segítségnyújtásra van szükség. Ez a kitétel a tanulási akadályozottság fogalmára is igaz. 



Tanulásban akadályozottak „azok a gyermekek, akik az idegrendszer biológiai és/vagy 

genetikai okra visszavezethető gyengébb funkcióképességei, illetve a kedvezőtlen 

környezeti hatások folytán tartós, átfogó […] tanulási képességzavart mutatnak” 

(Mesterházi, 1998, p. 54.). Ez utóbbi csoportba sorolhatók az enyhén értelmi fogyatékos 

gyermekek, akiknek az intelligencia kvóciensük 50 és 69 IQ pont közé esik; és a nehezen 

tanuló gyermekek, akiknek bár az intelligencia kvóciensük az ún. normál övezetbe 

tartozik, azonban az általános iskola követelményeinek mégsem tudnak megfelelni a 

korábban leírt, összetett tanulási probléma miatt. 

Szó esik majd az értelmi fogyatékosság fogalmáról is, amely magában foglalja az 

előbbiekben leírt, enyhe fokú értelmi fogyatékosságot (IQ: 50-69), továbbá a középsúlyos 

értelmi fogyatékosságot (IQ: 35-49), a súlyos értelmi fogyatékosságot (IQ: 20-34) és az 

igen súlyos értelmi fogyatékosságot (IQ<20). Amennyiben a szövegben nem kerül 

kiemelésre egy vagy több kategória, úgy az értelmi fogyatékosság fogalma a teljes 

spektrumra vonatkozik. 

A magatartási problémák definiálása kapcsán több szerző is megfogalmazza (Bank, 

2016; N. Kollár & Szabó, 2004; Vernooij, 2000; Volentics, 2000), hogy kialakulásuk 

hátterében komplexen jelentkező, biológiai, pszichológiai és szociális tényezők állhatnak. 

A problémakör jellemzője továbbá, hogy az érintett személy magatartása az adott 

életkorban elvárható és a (szűkebb-tágabb) környezetben elfogadott normáktól 

nagymértékben eltér, illetve, hogy ez az eltérés tartósan fennáll. A fogalom 

értelmezésében segítségünkre van a nemzetközi gyakorlatban jelen lévő DSM-5 

átdolgozott verziója, illetve a hazánkban is használt BNO 10, amelynek reverziója jelenleg 

is zajlik. Ezek alapján fontosnak tartom kiemelni a tanulmány témájához szorosan 

kapcsolódó, gyermek- és serdülőkorban jelentkező problémákat, úgymint az aktivitás és 

a szocializáció zavarait (impulzivitás, családba és/vagy kortárscsoportba való 

beilleszkedés problémái), az emocionális élet zavarait (szorongás, depresszív tünetek, 

fóbiák) és az ún. kihívást jelentő viselkedésformákat (Mather és mtsai, 2015), mint az 

opponáló és agresszív jellegű viselkedést. Más megközelítésben ezeket a tüneteket két 

nagy csoportba, az externalizáló és az internalizáló magatartási problémák körébe 

sorolják a szerzők. Az externalizáló magatartási problémák esetében a személy 

viselkedése dacos, agresszív, mások érdekeit sértő; szembeszáll a szociális normákkal és 

a tekintélyszemélyekkel. Ezek a tünetek elsősorban a környezet számára okoznak 

nehézséget. Az internalizáló magatartási problémák közé tartozik a szorongás, a 

depresszió, a szociális kapcsolatok beszűkülése; tehát olyan emocionális zavarok, 

amelyek jellemzően az adott személy számára okoznak nehézséget (Essau és mtsai, 2017; 

Bank, 2016; Goldstein & Naglieri, 2014, Gimpel & Holland, 2003). 

 

 

2. Kapcsolódási pontok – végrehajtó funkciók, 

tanulási problémák és magatartási zavarok 

 

A végrehajtó funkciók – a frontális lebeny, prefrontális területeihez kötötten – 

biztosítják az egyén számára az idegrendszer készenlétét, működését, rugalmasságát és 



koherenciáját. Ezek a funkciók kognitív és affektív folyamatokban is szerepet játszanak, 

ezért olyan fontosak mind a tanulási, mind pedig a magatartási problémákat illetően 

(Goldstein & Naglieri, 2014; Meltzer, 2007; Höfflerné és mtsai, 2017). Ez az alapja annak a 

megközelítésnek is, amely alapján a kognitív készségekhez és képességekhez sorolható 

funkciókat „hideg” végrehajtó funkcióknak (tervezés, szervezés, célmeghatározás, 

kezdeményezés, döntés, rugalmas gondolkodás, problémamegoldás, figyelem, 

emlékezet, gátlás); az elsősorban pedig a viselkedés kivitelezéséhez szükséges funkciókat 

„meleg” végrehajtó funkcióknak (viselkedés- és érzelemszabályozás, önismeret, 

önellenőrzés, tudatelmélet, empátia) nevezik (Anderson és mtsai, 2008). További 

kutatások azonban hangsúlyozzák, hogy a mindennapi szituációk megoldásához és az 

adaptív viselkedés kivitelezéséhez a „hideg” és „meleg” végrehajtó funkciók folytonos 

interakciójára van szükség. Ennek a jelenségnek a leírására használja (Peterson et al, 2014) 

a „dual route” kifejezést, utalván arra, hogy a kognitív jellegű és az ösztönös, automatikus, 

érzelmi folyamatok egyszerre vannak jelen a gondolkodásunkban, tanulási 

folyamatainkban és viselkedésszabályozásunkban. Így például a figyelemnek nem csak 

az új ismeretek és tudások elsajátításában van szerepe, hanem az érzelmek felismerésében 

és a motiváció szabályozásában is (Essau és mtsai, 2017). 

 

A végrehajtó funkciók zavarának hatása a tanulásra és a magatartásra 

Az alábbiakban röviden összefoglalom, hogy a végrehajtó funkciók zavara hogyan 

hat a tanuláshoz és a magatartás szervezéshez szükséges folyamatokra, milyen 

összefüggések tárhatók fel az egyes funkciók között. 

A végrehajtó funkciók zavara nehézséget okoz (1) az összetett feladatok és mentális 

műveletek megértésében, tervezésében és irányításában, (2) az önirányító stratégiák 

működtetésében, (3) a hatékony tanulásban és a kognitív rugalmasságban, (4) a figyelmi 

és emlékezeti működésben, (5) a sorrendiség meghatározásában és prioritások 

felállításában (Meltzer, 2010; Yeager & Yeager, 2013). Az így kialakuló összetett probléma 

miatt a végrehajtó funkciók zavaraival küzdő diákok tanulmányi teljesítménye romolhat, 

társuló tünetek jelentkezhetnek a magatartásukat illetően is: a tanulás kapcsán 

elszenvedett kudarcok, a sikertelenség élménye szorongáshoz, belső feszültséghez, 

esetleg agresszív jellegű dühkitörésekhez vezethet. A folyamat azonban emocionális 

problémákból kiindulva is lefuthat. Mentálhigiénés szakemberek, kutatók és 

pedagógusok már régóta tisztában vannak azzal, hogy a tanulók képessége arra, hogy 

kontrollálják az érzelmeiket, az érzelmek által vezérelt viselkedésüket, nagyon fontos 

faktora a hatékony osztálytermi tanulásnak, teljesítménynek (Meltzer, 2010; Höfflerné és 

mtsai, 2017). Megállapítható, hogy a gyermekek érzelmi fejlettsége, fejlődése 

összefüggésben áll a figyelemmel, a tanórai aktivitással és erőfeszítéssel, illetve a 

motivációval; de hatással van további végrehajtó funkciókra is, úgymint a gátlás, a váltás 

és az emlékezet. Az érzelmi kontroll magában foglalja (1) az érzelmi élményeket, (2) az 

érzelmek által kiváltott viselkedéseket, (3) és az érzelmekre gyakorolt külső hatásokat. 

Ennek révén képesek vagyunk késleltetni szükségleteink kielégítését, „finomhangolni”, 

változtatni az érzelemvezérelt viselkedésünkön, és hatni mások viselkedésére. 

Működésére befolyással vannak tehát a korábbi érzelmi élményeink, a családi és 



kulturális hátterünk, az aktuális érzelmi állapotunk és az adott szituáció további külső 

tényezői (Meltzer, 2010; Höfflerné és mtsai, 2017). 

Schuiringa (2017) határeseti intelligenciával rendelkező és enyhén értelmi fogyatékos 

gyermekek végrehajtó funkcióit vizsgálta és megállapította, hogy abban a csoportban, 

ahol az enyhe értelmi fogyatékossághoz externalizáló jellegű viselkedési problémák is 

társultak, a tanulók elsősorban a munkamemória feladatokban teljesített rosszabbul, de 

volt elmaradásuk a másik (externalizáló jellegű viselkedési mintákat nem mutató) 

csoporthoz  képest a figyelmi gátlás és a feldolgozási sebesség kapcsán is. Dolan és 

Lennox (2013) kutatásának három vizsgálati csoportjába kerültek tipikusan fejlődő 13-18 

éves fiúk; magatartási zavart mutató alanyok, illetve magatartási zavart mutató és ADHD-

ban (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, vagyis figyelemhiányos hiperkativitás 

zavarral) is érintett fiatalok. Ez utóbbi csoport egyértelmű elmaradást mutatott a tervezést 

igénylő feladatokban, kisebb mértékű elmaradást a váltást és a viselkedéses gátlását 

igénylő feladatokban, továbbá esetükben szignifikáns összefüggés volt a végrehajtó 

funkciókat vizsgáló feladatok (magas) hibaszámai, valamint a regisztrált, externalizáló 

jellegű magatartási problémák gyakorisága között. A jutalomkésleltetést illetően a 

magatartási zavart mutató, illetve a magtartási zavart mutató és ADHD-ban is érintett 

tanulók csoportja is egyértelműen rosszabbul teljesített, mint a neurotipikus résztvevők 

csoportja; szintén magas externalizációs pontszámokkal. 

Goldstein és Naglieri (2014) megfogalmazza, hogy sok tanulmány szerint az ADHD-

ban érintett gyerekek rosszabbul teljesítenek a figyelmi gátlás területén, azonban ez a 

probléma nagy valószínűséggel nem jár együtt a végrehajtó funkciók globális zavarával. 

Írásukban az ADHD Barkley-féle megközelítésére alapoznak, amely szerint az ADHD-ban 

érintett személyekre nagyobb hatással vannak a külső benyomások, tényezők, mint saját 

mentális reprezentációik vagy önkontrolljuk. Inkább élnek a „most”-ban, mint hogy előre 

tervezzenek. Ezért, véleményük szerint, az ADHD nem annyira a figyelem zavara, mint 

inkább a „szándék” és az időfogalom, időbeosztás problémája. Ezek a személyek nehezen 

tudják felépíteni az „utat”, amelynek révén elérhetnek egy jövőbeli célt. 

Szintén Goldstein és Naglieri (2014) munkájában olvashatunk arról, hogy amíg az 

oppozíciós magatartási zavart mutató személyek rosszabbul teljesítenek a figyelmi és a 

motoros gátlást igénylő feladatokban, addig a szorongó gyerekek elsősorban a verbális 

feladatokban és a fogalomalkotásban, a figyelmi váltást és a kognitív flexibilitást követelő 

feladatokban, illetve az interferenciakontroll tekintetében maradnak el tipikusan fejlődő 

társaiktól. A depressziós személyek kapcsán megállapítják, hogy általában a 

normaorientált tesztekben teljesítenek rosszabbul, nehézségeik vannak a figyelmi 

váltásokban, valamint szerteágazó hibákat mutatnak a különféle végrehajtó funkciókat 

vizsgáló feladatokban. Bipoláris személyiségzavarban érintett személyek esetében 

gyakoribbak a munkamemória, a téri-vizuális memória, az interferenciakontroll, a kitartó 

figyelem és a figyelmi váltás zavarai, illetve hosszabb feldolgozási időre van szükségük. 

  



Magatartási zavarok és tanulási problémák 

A következőkben elsősorban a tanulási nehézségeknek és a tanulási zavaroknak az 

internalizáló jellegű és az externalizáló jellegű magatartási problémákkal való 

kapcsolódási pontjaira igyekszem rávilágítani. 

Swanson & Vaughn (2015) a tanulási zavart mutató gyermekek kapcsán 

megfogalmazza, hogy szociális képességeik tekintetében (is) elmaradnak tipikusan 

fejlődő társaiktól. Az antiszociális, agresszív magatartásformák, de a szorongás, a 

depresszió, a magányosság és a visszahúzódó viselkedés is gyakori az esetükben. A 

tanulási zavarhoz társuló magatartási problémák okaként a munkamemória és a 

beszédértés nehézségeit jelölik meg, amely a szociális szituációk félreértelmezéséhez 

vezethet. Ezt a gondot tovább fokozza a gyengébb problémamegoldó képesség és a 

kevésbé hatékony megoldási módok választása. Mindehhez hozzájárul az alacsony 

önértékelés, esetlegesen az önbecsülés hiánya, amely sokszor gátat szab a gyermek 

fejlődésének. 

Mammarella és mtsai (2016) 8-11 éves, tanulási nehézséget mutató gyerekeket vizsgált. 

Megállapították, hogy esetükben gyakoribbak és erőteljesebbek a generalizált, a szociális 

és a szeparációs szorongás tünetei, illetve a depresszióra utaló jelek, mint tipikusan 

fejlődő társaik esetében. Ezzel összecseng Alesi és mtsai (2014) vizsgálati eredménye, 

amely szerint a vizsgált, 8-10 éves, tanulási nehézséget, illetve matematikai tanulási zavart 

mutató gyerekek körében gyakoribb a depresszió és a szorongás, és egyértelműen 

alacsonyabb az önértékelésük, mint a kontrollcsoport tanulói esetében. Favre és mtsai 

(2009) depresszióval küzdő serdülők teljesítményét vizsgálta végrehajtó funkciók 

működése közben, és tapasztalataik szerint a depressziós fiatalok feldolgozási sebessége 

lassabb, mint neurotipikus társaiké. White és mtsai (2005) egy több mint 40 000 fős minta 

statisztikai adatait elemezve írják le, hogy a mintába bekerült értelmi fogyatékos 

személyek 1,3%-a pszichotikus, 8%-a depressziós, 14%-a szorongással küzd, vagyis 

erősen érintettek az internalizáló magatartási problémákat illetően. 

Metsäpelto és mtsai (2015) longitudinális vizsgálatukban az externalizáló magatartási 

problémák, a feladatkerülő magatartás és a tanulmányi teljesítmény összefüggéseit 

vizsgálták alsó tagozatos gyermekek körében. Megállapították, hogy a kihívást jelentő 

viselkedést mutató, első és második osztályos gyermekek tanulmányi teljesítménye jóval 

alacsonyabb harmadik és negyedik osztályban, mint az ilyen problémát nem mutató 

osztálytársaiké; miközben egyre inkább jellemzővé vált rájuk a feladatelkerülő 

magatartás. Nelson és mtsai (2004) hosszmetszeti kutatásuk során arra jutottak, hogy az 

externalizáló magatartási problémák gyakrabban együtt járnak az alacsony iskolai 

teljesítménnyel; emellett pedig az idő előre haladtával is, vagyis magasabb osztályfokokon 

mind a magatartási, mind pedig a tanulási problémák súlyosabbá válnak. 

 

Értelmi fogyatékosság és magatartási problémák 

Végül, de nem utolsó sorban következzen néhány gondolat arról, hogy az értelmi 

fogyatékossághoz kapcsolódóan milyen jellegzetes magatartási problémák alakulhatnak 

ki, illetve, hogy milyen okai lehetnek a társuló nehézségek megjelenésének. 



Carr és mtsai (2007) arról számolnak be, hogy értelmi fogyatékos személyek esetében 

háromszor, négyszer gyakoribbak az emocionális/pszichés problémák, mint neurotipikus 

személyek esetében. Az okok változatosak lehetnek, amelyeket a következő táblázatban 

foglalnak össze: 

Ok (faktor) Okozat (példák) 

Biológiai Genetikai sérülékenység (családi halmozódás) 

Betegségek, sérülések, társuló fogyatékosság (pl. epilepszia, 

agyhártyagyulladás, agyvérzés stb.) 

Gyógyszerek mellékhatásai 

Drogfogyasztás  

Pszichológiai Nem megfelelő mennyiségű, minőségű megküzdési stratégia 

Abúzus, szorongás, veszteség, tanulási kudarcok, személyiségzavar, 

nyelvi/kommunikációs nehézségek, alacsony önértékelés, nem megfelelő 

önismeret 

Szociális Problémás szocio-ökonómiai körülmények, hátrányok az oktatásban, 

munkanélküliség, szociális izoláció, szociális függőség, negatív szociális 

visszajelzések, elutasítás, viktimizáció, gyerek-szerepben tartás, stigmatizáció, 

irreális elvárások, válságok 

1. táblázat: Mentális betegségek okai értelmi fogyatékos személyek esetében (Carr és mtsai, 

2007, p. 788.) 

 

Az értelmi fogyatékossággal együtt járó, genetikai szindrómák leírásakor is kitérnek a 

jellegzetes viselkedésmintákra. Down szindróma esetében említést tesznek a nyugodt, 

barátságos személyiségről, amelyhez gyermek- és serdülőkorban repetitív 

viselkedésformák, későbbi életkorban autisztikus tünetek is társulhatnak. A Fragilis X, a 

Rett és a Williams szindróma kapcsán egyaránt beszámolnak az érzelmi megnyilvánulások 

egyfajta kettősségéről, amelynek egyik pólusán megjelenik a visszahúzódó viselkedés és 

a szorongás, a másik póluson pedig az agresszív kitörések és az esetleges destruktív 

viselkedés (Carr és mtsai, 2007). 

Ageranioti-Bélanger és mtsai (2012) megfogalmazzák, hogy a magatartási problémák 

gyakoriak az értelmi fogyatékos gyermekek körében, amelyek esetenként épp 

rávilágítanak, máskor pedig elfedhetnek esetleges társuló, organikus eredetű vagy 

pszichés problémákat. A legtöbbször jelentkező nehézségek között veszik számba az 

alvászavarokat, az általános nyugtalanságot, az agressziót és az önagressziót. 

Sappok és mtsai (2013) a megkésett érzelmi fejlődést és/vagy alacsony szintű érzelmi 

fejlettséget jelölik meg az értelmi fogyatékos személyek esetében gyakorta jelentkező, 

kihívást jelentő viselkedésformák, azon belül is elsősorban az ingerlékenység és 

önbántalmazás okaként. Véleményük szerint a magatartási problémák gyakorisága és 

súlyossága nem az értelmi fogyatékosság súlyosságával, hanem a korábban említett 

érzelmi fejlettségi szinttel áll összefüggésben. Az érzelmi fejlettség megállapításához 

Dosen (1997) ún. SAED (Scheme of Appraisal of Emotional Development) részben 

strukturált interjú módszerét használták, amely alapján a következő táblázatban látható 

módon foglalták össze az érzelmi fejlődés szintjeit: 

  



Az érzelmi fejlettség 

szintje 

Kor Fejlődési teljesítmény 

1. Adaptáció 0-6 hó Hoemosztázis, belső és külső ingerek integrációja 

2. Szocializáció 6-18 hó Kötődés, érzelmi biztonság, bizalom 

3. Individualizáció 18-36 hó Önmaga megkülönböztetése másoktól, autonómia, a 

szeretett személyről való leválás megkezdése, 

tárgyállandóság 

4. Identifikáció 3-7 év Az „ego” kialakulása, tekintélyszemélyekkel való 

identifikáció, szociális képességek fejlesztése, az 

absztrakt gondolkodás kezdete, tapasztalati tanulás 

5. Realitáskontroll 7-12 év Reflektív gondolkodás, morális gondolkodás kezdete, 

érvelés, önismeret, az „ego” differenciálódása 

2. táblázat: Az érzelmi fejlődés szintjei (Sappok és mtsai, 2013) 

 

Ezzel a megállapítással csak részben értenek egyet Medeiros és mtsai (2014), akik 

elsősorban az agresszió, a sztereotip viselkedésminták és az önbántalmazás gyakoriságát 

vizsgálták értelmi fogyatékos személyek csoportjaiban. Kutatási eredményeikben 

megfogalmazzák, hogy az agresszió és a sztereotip viselkedésminták gyakoriságát illetően 

valóban nincs szignifikáns különbség az enyhén, középsúlyosan, súlyosan és igen 

súlyosan értelmi fogyatékos személyek csoportjai között; azonban az önbántalmazást 

illetően van. Az enyhén értelmi fogyatékos személyek szignifikánsan kevesebbszer 

mutattak önbántalmazó viselkedést a tárgyi jutalommal kecsegtető szituációkban, illetve 

a szociális kérések elkerüléskor, mint a vizsgált, súlyos fokban értelmi fogyatékos 

személyek. 

Az idevágó szakirodalmak azzal a kérdéssel is foglalkoznak, hogy az értelmi 

fogyatékossághoz társuló magatartási problémák „járulékos” tünetként értelmezhetőek-e, 

vagy ilyen esetekben már pervazív fejlődési zavarról van szó. Giltaij és mtsai (2015) arról 

számolnak be, hogy az általuk vizsgált 102 fős mintán (határeseti intelligencia szinttel 

rendelkező és enyhén értelmi fogyatékos gyermekek esetében) 42%-ban járulékos 

tünetként jelentkeztek a viselkedési problémák, amelyek nem mutattak szignifikáns 

összefüggést a nemmel, az életkorral és az etnikai hovatartozással sem. Az esetek 27%-

ban állapítottak meg pervazív fejlődési zavart, amely nem állt kapcsolatban a járulékos 

tünetként jelentkező viselkedési problémákkal. Matson és Rivet (2008) hangsúlyozza, 

hogy a pervazív fejlődési zavarok esetében mindenképpen gyakoribbak és súlyosabbak 

a viselkedési problémák, mint az értelmi fogyatékossághoz társuló problémás viselkedés 

esetében.  

  



3. Intervenciók és megoldási lehetőségek 

 

A következőkben két megközelítést szeretnék bemutatni, amelyek a 

(gyógy)pedagógiai beavatkozás tervezését segítik. Elsőként egy olyan modellt, amely 

elsősorban óvodás- és iskoláskorú, tanulási és magatartási problémákkal küzdő 

gyerekekre vonatkozik (Mather és mtsai, 2015). Majd pedig egy olyan tervezési formát, 

amelyet alapvetően felnőtt korú, értelmi fogyatékos személyek megsegítésére dolgoztak 

ki (Coyle, 2007), azonban véleményem szerint, más típusú fogyatékossággal élő 

személyek esetében is jól használható. 

Mather és mtsai (2015) az alábbiakban látható, ún. „Tanulás Építőkövei” (Building 

Blocks of Learning) modellben fogalmazzák meg javaslataikat arra vonatkozóan, hogyan 

lehet iskolai, osztálytermi közegben megelőzni és/vagy hatékonyan csökkenteni a 

tanulási és magatartási problémákat. 

 

1. ábra: A Tanulás Építőkövei Modell (Mather és mtsai, 2015, p 8.) 



Megállapítják, hogy a pedagógus elsődleges feladata a tanulási és/vagy magatartási 

problémák hátterében álló okok felderítése, hiszen ezek sokszor nem egyértelműek. 

Hangsúlyozzák, hogy a (látszólagos) motiválatlanság nagyon gyakran másodlagos tünet, 

amely mögött iskolai kudarcok, emocionális problémák húzódhatnak. Ebben nyújt 

segítséget a fenti modell, amelynek alapját a tanulási környezet adja meg, ez magában 

foglalja a gyermek otthoni és iskolai hátterét is. A kiindulási alapok szintjén jelenik meg 

az önirányítás, vagyis a gyermek képessége arra, hogy megfigyelje és szabályozza saját 

viselkedését, kontroll alatt tartsa impulzusait. Mindez elengedhetetlen a tanuláshoz. A 

viselkedés kapcsán gondolnunk kell a tanuló nyílt és rejtett magatartásmintáira, 

szociabilitására és szociális készségeire. Az érzelmi építőkő utal a gyermek 

temperamentumára és általános hangulatára. A szerzők ide kötik az internalizáló 

magatartási problémák kérdéskörét, úgymint a szorongás, depresszió és alacsony 

motivációs szint. A rugalmasság arra fókuszál, hogy a diákok hogyan észlelik saját 

magukat, milyen faktoroknak tudják be saját sikereiket és kudarcaikat, hogyan építik be 

tanulási folyamataikba és személyiségükbe a családtagoktól, a pedagógusoktól és a 

társaiktól kapott visszajelzéseket. Ez a fajta reziliencia képes a sérülékenység és a 

rizikófaktorok csökkentésére, és ezzel párhuzamosan támogatja a fejlődést és a megfelelő 

működést. 

A Tanulás Építőkövei Modell második szintje az érzékelési folyamatok révén kialakuló 

feldolgozási folyamatokat foglalja magában. Ezek a képességek segítik a gyermeket abban, 

hogy hozzáférjenek az információkhoz, illetve, hogy előhívják és előállítsák azokat. A 

fonológiai feldolgozás során értelmezzük a beszéd hangjait, az ortografikus feldolgozás 

magában foglalja az írást és a helyesírást, az emlékezet minden típusának (rövid és hosszú 

távú) nagyon fontos szerepe van a tanulásban, a kivitelezésben pedig a nagy- és a 

finommozgások megfelelő összerendezettségének. Mindezek vonatkozásában a cél az 

információk, tudások, készségek és képességek automatikus és hatékony előhívása, 

működtetése, amelyek hozzájárulnak az iskolai feladatok megoldásához, azonban 

önmagukban nem garantálják a sikert. Az ezen a szinten működő készségek és képességek 

révén a gyermek képes írni, olvasni és számolni, egyszerűbb feladatokat begyakorolt 

módon megoldani, azonban még nem érte el a feladatmegoldások elvontabb szintjét. 

A legmagasabb, ún. fogalmi szinten válik képessé a gyermek jelentések és 

összefüggések értelmezésére, komplex rendszerek elképzelésére, a korábban 

megszerzett tudás változatos felhasználására és önmaga megismerésére, értékelésére. 

Ezen belül a verbális feladatokban megjelenik a hallott és az olvasott szöveg megértése, 

értelmezése, a saját gondolatok kifejezése szóban és írásban, a szókincs bővítése és a 

matematikai szöveges feladatok megoldása. A nonverbális területen a téri-vizuális 

készségek, képességek jutnak szerephez a gesztusok, arckifejezések felismerése és 

értelmezése során, fontos szerepet játszva ezzel a szociális kapcsolatokban. Mather és 

mtsai (2015) szerint a végrehajtó funkciók monitorozzák a kivitelezést, irányítják a 

problémamegoldást. Azért kerültek a modell csúcsára, mert a tanulás és a viselkedés 

minden vonatkozásában fontosak. 

Megfogalmazzák, hogy a nehézségek, amelyekkel a gyerekek küzdenek, 

mennyiségileg és minőségileg is nagyon eltérőek. Nincs mindenkire érvényes működési 

és megoldási mód, van azonban néhány alapelv, amelyek jól használhatóak az egyéni és 



egyedi segítségnyújtás tervezésének kiindulási pontjaiként. Az ismertetett modell egy 

viszonylag egyszerű keretet ad az individuális különbségek feltérképezéséhez és 

megértéséhez; megjeleníti a leggyakoribb kognitív, motivációs, környezeti és 

magatartásbeli faktorokat, amelyek segítenek rávilágítani arra, hogy milyen elemek 

szükségesek az iskolai sikeresség eléréséhez. Kezeljük a modellt rugalmasan és gondoljuk 

végig, hogy mely területeken van az adott gyermeknek szüksége támogatásra, ezek a 

területek milyen összefüggésben állnak egymással, és tervezzük meg a beavatkozás 

lépéseit. 

Coyle (2007) a személyközpontú tervezés kontextusában ragadja meg a segítségnyújtás 

lényegét. Bár ennek a felfogásnak sokfajta megközelítésmódja létezik, a lényege két 

központi értékben, a döntés szabadságában és az inklúzióban gyökerezik. Fontos tehát 

(1) a jelenlét és a részvétel a helyi közösségek életében, (2) az egymás iránti tisztelet, (3) 

a döntési lehetőségek és a döntés szabadsága, illetve (4) a támogató környezet. A tervezés 

középpontjában az értelmi fogyatékos személy áll, fókuszálva a személy családtagjainak 

és barátainak a folyamatba való bevonására. Cél, hogy építsünk az egyén adottságaira, 

képességeire és erősségeire. A vele való kommunikáció során derítsük ki és határozzuk 

meg pontosan, hogy a személynek mire van szüksége és mire vágyik. Ezen célok elérése 

érdekében pedig tegyük meg a szükséges lépéseket. Ezt a folyamatot az alábbi ábra jól 

szemlélteti:  

2. ábra: A személy-központú tervezés köre (Carr és mtsai, 2007, p. 232.) 



Ennek a fajta közös munkának és együttműködésnek fontos része az értelmi 

fogyatékos személy megerősítése abban, hogy joga és lehetősége van saját elképzeléseit 

és érdekeit képviselni. A segítő szakemberek facilitátorként vannak jelen a folyamatban, 

akik nem irányítani akarják az érintett személyt, hanem támogatni saját céljai elérésében. 

Ehhez adott esetben arra is szükség lehet, hogy a segítő szakember változtasson bevett 

módszerein, esetlegesen újradefiniálja önmaga szerepét a folyamatban. Tehát kifejezetten 

fontos a rugalmasság és a kreativitás. 

 

 

4. Összefoglalás 

 

A tanulmányban idézett kutatások alátámasztják, hogy a tanulási és a magatartási 

problémák sokrétű összefüggésben állnak egymással. Ezekben az összefüggésekben és a 

kapcsolódó folyamatokban kiemelt szerepe van a végrehajtó funkcióknak, hiszen olyan 

készségeket és képességeket fognak össze, amelyek kiemelt szerepet játszanak mind a 

tanulási folyamatokban, mind pedig a viselkedés szervezésében, szabályozásában. 

A (gyógy)pedagógiai támogatás során elengedhetetlen a komplex állapotmegismerés; az 

erősségekre alapozó beavatkozás részletes megtervezése és a folyamatban résztvevőkkel 

való partneri kapcsolat kialakítása. Bár minden eset egyedi, éppen ezért egyedi 

megközelítést is kíván, azonban segítő szakemberként nem feledkezhetünk meg azokról 

az általános alapelvekről, amelyek nélkül a munkánk nem lehet hatékony. Érdemes 

beépítenünk a munkánkba a jól bevált gyakorlatok mellett a korszerű és újszerű 

megközelítésmódokat is, előremozdítva ezzel saját szakmai és a gyógypedagógiai 

segítségnyújtásban érintett személyek fejlődését, fejlesztését.  

A bevezetőben említett tanév végén több pedagógus és gyógypedagógus számára is feltűnt 

Dávid rossz lelki állapota. A szülők sajnos nem voltak partnerek a helyzet megoldásában, 

de Dávid osztálytanítója hozzájárult ahhoz, hogy Dávid a lehető legtöbbször vegyen részt 

foglalkozásainkon. A rajztanár eleinte zokon vette, hogy Dávid a rajzóra helyett is 

„fejlesztésre” szeretne menni, mondván „mi lesz így a rajzversennyel?!”, de rövid időn 

belül meggyőzhető volt, és ő is partnere lett a Dávidot segítő, támogató teamnek. 

Dávid nem várta az év végi programokat (csapatjátékok, kirándulások), mert „úgysem 

vagyok jó semmiben”, és nem várta a nyári szünetet sem, mert „akkor nem történik 

semmi jó”. Ezért a gyógypedagógus, aki – valljuk be őszintén – néha maga is szorong, 

most feszengve várja a tanévkezdést, hogy megtudja, hogy van Dávid. 

A tanév elején az iskolában dolgozó gyógypedagógusok (logopédusok, 

pszichopedagógusok, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon/szakirányon 

végzett gyógypedagógusok) felveszik az évek óta épülő „biztonsági hálójuk” fonalait, és 

fogják, tartják erősen, hogy támaszai lehessenek egymásnak, pedagógus kollégáiknak, az 

összes gyermeknek és családjaiknak, akiknek szükségük van rájuk. 
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