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ÖSSZEFOGLALÓ
A verbális fluencia- (vagy más néven szógenerálási) feladatokban a személyeknek meghatározott szabályok szerint, korlátozott idő alatt kell a lehető legtöbb szót előhívniuk. A feladattal a szavak gyors, rugalmas előhívásán keresztül a lexikon, a szemantikus memória és a végrehajtó működés együttműködése mérhető, továbbá megismerhetők a szavak előhívási
stratégiái és a lexikai-szemantikai fejlődés is. A verbális fluencia a kognitív zavarok számos
formájára érzékeny. A klinikai vizsgálatokban általában a válaszok, a hibák és az ismétlések
mennyiségi meghatározásával fejezik ki a teljesítményt. További lehetőség a folyamatmegközelítést alkalmazó minőségi elemzés, amely a megoldást befolyásoló stratégiai műveleteket
igyekszik megragadni. A módszertani tanulmány bemutatja a verbális fluenciafeladatok típusait és felvételét, majd ismerteti azok kvantitatív és kvalitatív értékelési rendszerét.

1

A tanulmány Az emlékezet egészséges és sérült működése című OTKA-pályázat keretében készült. A kutatás témavezetője Kónya Anikó, nyilvántartási száma K 81641.
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ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
A klinikai, kísérleti és fejlődéspszichológiai vizsgálatokban széles körben alkalmazott verbális fluencia- (vagy más néven szógenerálási) feladatok a szavak gyors, rugalmas előhívásán
keresztül a lexikon, a szemantikus memória és a végrehajtó funkció (úgymint stratégiai keresés, frissítés, gátlás, váltás és előhívás indítása) együttes működését mérik. Az emlékezeti kontrollfunkciók mellett a feladatok jellegükből adódóan gyermekkortól alkalmazhatóak a szavak
előhívási stratégiájának és a lexikai-szemantikai hálózatok fejlődésének és működésének
vizsgálatára is. A vizsgálati személynek a fluenciafeladatokban meghatározott szabályok szerint, korlátozott idő alatt kell a lehető legtöbb szót előhívnia. A feladatban nyújtott teljesítmény
a mentális lexikonban tárolt szavak visszanyerésétől és a folyamat kontrolljától függ. Ezek
a feladatok érzékenyek a kognitív zavarok számos formájára.
A verbális fluenciafeladatok közül legismertebb a betű- és a kategóriafluencia. A betűfluencia (fonémafluencia) esetében adott betűvel (itt K, T, S) kezdődő szavakat kell a személyeknek mondaniuk. A kategóriafluencia-feladatban (szemantikus fluencia) olyan szavakat kell
produkálni, amelyek egy előre meghatározott kategória alá tartoznak (itt állat, gyümölcs).
A kategóriafluencia további változata a váltásfluencia, amely két kategória aleseteinek párhuzamos, váltakozó előhívását várja el (itt egy ruhanemű, egy hangszer, egy ruhanemű, egy
hangszer…). Életszerűsége miatt terjedt el az ún. ad hoc fluenciafeladat (itt szupermarket, utca),
amely klinikai szűrésnél a kategóriafluenciát helyettesítheti is. Újabb keletű feladattípus az
akciófluencia, amelyben a személyeknek igéket, emberi cselekvéseket kell gyors egymásutánban felsorolniuk (Platt et al., 1996). A Woods és munkatársai (2005) által idézett kutatások szerint a hagyományos verbális fluenciahelyzetekhez viszonyítva az igegenerálási feladat érzékenyebb és specifikusabb a frontális rendszer károsodására.
A fluenciafeladatokban hagyományosan a szavak számában mérik az 1 perc alatt elért teljesítményt. Emellett külön számolják a szabálysértő megoldásokat és az ismétlést, illetve a
perszeverációt. A hagyományos és leggyakrabban használt eljárás mellett a verbális
fluenciateszteknek számos felvételi technikája ismert, így ennek szakirodalmában különböző szerzők változatos hívóingereket, eltérő megszakítási kritériumot (idői korlát [pl. 60 másodperc vagy 5 perc] vagy meghatározott szószámhoz kötött feladatidő), különböző válaszadási módokat (szóban vagy írásban) alkalmazhatnak. A verbális fluenciafeladatok különböző
változatairól és azok normaértékeiről Lezak és munkatársai (2004), valamint Mitrushina és
munkatársai (2005) nyújtanak rendszerező áttekintést. A gyermekeknél használatos feladattípusokról és az azok értékeléséhez támpontként szolgáló adatokról Baron (2004) munkájában
olvashatunk.
A verbális fluenciatesztek közül legismertebb a Benton és Hamsher (1978) által kidolgozott
Kontrollált Szóbeli Szóasszociációs Teszt (Controlled Oral Word Association Test, COWA),
amelyet hazánkban is alkalmaznak. A magyar klinikumban emellett több olyan eljárás adaptációja is ismert, amelyek tartalmaznak verbális fluenciafeladatokat. Ezek főként a frontális
diszfunkciók, a demencia és az afázia diagnosztikájára szolgálnak. Példaként említhetjük a
Frontális Lebeny Skálát (Dubois, Slachevsky, Litvan és Pillon, 2000), az Addenbrooke’s Kognitív Vizsgálatot (Mathuranath et al., 2000; Stachó et al., 2003) vagy a Western-afáziatesztet
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(Kertesz, 1982; Osmanné, 1991). A magyar fejlesztésű eljárások közül kiemeljük a Pataky Ilona
által kidolgozott, klinikai diagnózisban használt Szófluenciatesztet (a szerző személyes közlése alapján), amely 3 részből áll, és részenként 3 percen keresztül vizsgálja a mobilizált szavak számát. A teszt két betűfluencia-feladattal kezdődik („K” és „S”). A harmadik szakaszban
a vizsgálati személy bármilyen betűvel mondhat szavakat, de az első két feladatban szereplő
válaszokat nem ismételheti meg. A teszt e változatában a személy neveket is mondhat, ismételnie azonban nem szabad. A szakirodalomban általánosan elfogadott, hogy életkortól függetlenül a személyek a kategóriafluenciában több szót mondanak, mint a betűfluenciában. Ez
alapján a kategóriaalapú szógenerálási helyzet könnyebbnek tekinthető, mint a kezdőhang szerinti előhívás. A kategóriafluenciához viszonyítva, amelyet a szójelentés segít, a betűfluencia
erősebben támaszkodik a stratégiai keresésre, nagyobb kognitív flexibilitást igényel, illetve
a betű aktiválta keresési helyzetben a szavaknak nagyobb halmazát szükséges a személyeknek
átvizsgálni.
A nyelvi képességekre épülő végrehajtófunkció-feladatok alapvetően a random generálást hangsúlyozzák. Egészséges személyeknél iskoláskortól rejtetten mégis megjelenik a stratégiák használata, amely két műveletet foglal magába, a csoportképzést és a váltást. E két művelet hatékonysága határozza meg a verbális fluenciafeladatban a válaszok menynyiségét.
Neuropszichológiai vizsgálatokban a verbális fluenciafeladatokat, a kognitív flexibilitás és
a keresési stratégia méréseként, gyakran alkalmazzák a kognitív funkciók épségének feltérképezésére (Koren, Kofman és Berger, 2005).
A klinikai vizsgálatokban általában a válaszok, a hibák és az ismétlések mennyiségi
meghatározásával fejezik ki az egyénre, illetve csoportra jellemző teljesítményszintet. Ennek
az értékelési módnak az előnye, hogy viszonylag egyszerűen és gyorsan elvégezhető, s az így
nyert mutatók érzékenyek az agysérülésre. Az eredmények értékelésében további lehetőség a
folyamatmegközelítést alkalmazó mennyiségi elemzés, amely a megoldás színvonalát befolyásoló stratégiai műveleteket igyekszik megragadni. A mennyiségi elemzés önmagában is
alkalmazható, a minőségi értékelés emellett további támpontokat adhat. A kétféle elemzést
külön részben ismertetjük. Az általunk bemutatásra kerülő értékelési rendszer áttekintését és
használatát a mellékletekben található táblázatok segítik.

A TESZT BEMUTATÁSA
A verbális fluenciateszt felvételéhez a vizsgálati űrlap, stopperóra és diktafon szükséges. A tesztet egyéni helyzetben, egy ülésben, csendes helyiségben vesszük fel. A vizsgálati személynek
feladatonként 60 másodperc alatt kell a megadott hívóingernek megfelelő lehető legtöbb szót
produkálnia.
A feladatot az alábbi módon mutatjuk be a személyeknek (gyermekeknél a megszólítást
értelemszerűen módosítjuk, illetve több megerősítést alkalmazunk): „Először mondok egy betűt
és utána arra kérem, hogy mondjon 1 perc alatt minél több olyan szót, amely ezzel a betűvel
kezdődik! Sorolja a szavakat minél gyorsabban! Ne mondjon tulajdonneveket, például személyek, állatok, földrajzi helyek vagy márkák nevét, mert azok nem számítanak! Ne ismételjen,

56

MÉSZÁROS Andrea–KÓNYA Anikó–KAS Bence

és ne mondja többször ugyanazt a szót más végződésekkel!” Ezt követően egy példafeladat segítségével demonstráljuk a teszt megoldását, továbbá ellenőrizzük a feladat megértését. „Most
tegyünk egy próbát! Azt mondom »l«, akkor erre mondhatja például azt, hogy »létra«, »lök«
vagy »lassú«. Most próbáljon mondani néhány további »l« betűvel kezdődő szót! Kezdheti!”
A tesztfeladatokra történő továbblépés kritériuma két önállóan adott jó válasz. Amennyiben
ez nem teljesül, akkor a feladatot példák segítségével tovább magyarázzuk. Miután meggyőződtünk arról, hogy a személy megértette a feladatot, az alábbi instrukcióval kezdjük a tesztelést:
„Köszönöm, látom, hogy érti a feladatot. Akkor most mondok egy másik betűt, és próbáljon meg
gyorsan minél több olyan szót mondani, amely ezzel a betűvel kezdődik! Ne feledje, hogy nevek
vagy ugyanaz a szó többször nem szerepelhet!” A tesztben további segítség nem adható.
A feladatok pontos instrukcióját és a felvétel sorrendjét a vizsgálati űrlap tartalmazza,
amelynek elektronikus változatát az első szerző kérésre e-mailben elküldi. Az űrlap két formában került összeállításra. Az egyik változat a gyermekek esetében használatos instrukciókat tartalmazza, míg a másikban az utasítások a felnőtteknek szóló megfogalmazásban szerepelnek. A két változat egyéb tekintetben megegyezik.
Először mindig a három betűfluencia-feladatot exponáljuk (K, T, S), majd ezt követi a két
kategóriafluencia (állat, gyümölcs), a két ad hoc fluencia (utca, szupermarket), a váltásfluencia
(ruha/hangszer), majd végül az akciófluencia (igék).
A feladat teljesítésének megkezdését „kezdheti!” felszólítással (az időt ettől mérjük!), befejezését az „állj!” elhangzásával (60 másodperc elteltével) jelezzük. A betűfluencia-feladatban
ügyeljünk arra, hogy a hívóingereket izolált ejtésben exponáljuk, ne pedig szótagok formájában. Amennyiben valamelyik fluenciafeladatban a hívóinger elhangzását követő első 15 másodperc leteltével a vizsgálati személy nem válaszol, akkor megismételjük az instrukciót.
Ha a válaszok közötti szünet meghaladja a 15 másodpercet, akkor a személyt további próbálkozásra biztatjuk: „Próbáljon még néhányat mondani!” Mindegyik feladatot bemutatjuk,
és a válaszadásra rendelkezésére álló időt kivárjuk, még akkor is, ha a korábbi feladatok megoldása sikertelen volt. A válaszok között az értékelés szempontjából vitás szavak is megjelenhetnek (pl. „T” betűnél a ’tata’), amelyek értelmét az 1 perc letelte után tisztázzuk („Mit jelent az, hogy ’tata’?”). A minőségi elemzés céljából a kategória- és ad hoc fluencia esetében
a válaszadást a stratégiákra visszakérdezés is követheti.
A fluenciafeladatok megoldásáról hangfelvételt készítünk, vagy párhuzamos jegyzőkönyvvezetéssel a vizsgálati űrlap megfelelő részébe szó szerint lejegyezzük. Hangrögzítés esetén tehát – amennyiben az anyag utólag lehallgatásra kerül – az írásos jegyzőkönyvvezetés mellőzhető. A hanganyag visszahallgatására elsősorban az alkalmazott stratégiák azonosításához
lehet szükség, amihez az időbeli ütemezés követése is támpontot nyújt.
A válaszok leírásakor a szavak sorozatát álló egyenesekkel 15 másodperces intervallumokra tagoljuk. Az ismételt szavakat szaggatott vonallal, a hibás válaszokat karikázással jelöljük
az űrlapon. A spontán korrekciót áthúzással jelezzük.
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A VERBÁLIS FLUENCIATELJESÍTMÉNY MÉRÉSE – MENNYISÉGI ELEMZÉS
A verbálisfluencia-tesztben mennyiségi szempontból az egyes tételeket az alábbi mutatókban
fejezzük ki:
– a helyes válaszok száma: minden jó megoldás 1 pontot ér
– a hibaszám: azonos tőről történő szóképzés (kivéve, ha eltérő jelentésre utalnak), tulajdonnév, értelmetlen szó, nem megfelelő hanggal kezdődő szó, vagy nem a megadott kategóriába
tartozó válasz (lásd instrukció)
– az ismétlés, perszeveráció (az első a válasz későbbi megismétlését, az utóbbi a válasz megtapadását jelenti)

A VÁLASZOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI
A spontán korrekciót elfogadjuk, azaz a javított válasz nem számít hibának. A szleng-, trágár
és az idegen nyelvből átvett, magyarban is meghonosodott szavakat helyes megoldásnak tekintjük. A magyar nyelv sajátosságaiból kiindulva a válaszok értékeléséhez a következő
szempontsort dolgoztuk ki.
A.
A betűfluencia-feladatban nem számítjuk „külön” szónak, de nem tekintjük ismétlésnek vagy
hibának:
– ha egy szótő és annak jel vagy rag típusú toldalékkal ellátott alakjai együttesen előfordulnak
(pl. ember ~ -t, -nek, -rel, -ért, -ré, -ben, -en, -nél, -re, -ről, -be, -ből, -hez, -től, -ig, -ként, -ül)
– az igekötős igék (pl. „kimegy, kinéz, kiugrik” egy szónak számít)
– a szótő és annak képzővel ellátott alakjainak együttese előfordulása esetén egy szónak számítódnak az alábbi esetek:
• -ka/-ke, -cska/-cske (pl. „kutya és kutyácska”)
• -ás/-és (pl. „takarít és takarítás”, „mos és mosás”), kivéve, ha önállósulva, módosult jelentéssel a szótárban önálló címszóként megjelenik (pl. „áll és állás”)
• -ó/-ő (pl. „fut és futó”, „lő és lövő”), kivéve, ha az eseti cselekvő vagy eszköz jelölése
intézményesült formában a szótárban önálló címszóként megjelenik (pl. „tanít és tanító”, „fűt és fűtő”, „ás és ásó”, „vés és véső”)
• -i (pl. „egyetem és egyetemi”)
• -beli (pl. „fajta és fajtabeli”)
• -s képző esetében a melléknév alapú képzések (pl. „kék és kékes”, „angol és angolos”),
ugyanakkor a főnév alapú képzéseket külön szónak tekintjük (pl. „dob és dobos”, „ének
és énekes”)
• -hat/-het (megengedő, minden igénél azonos jelentésváltozást okoz, pl. „kap és kaphat”,
„lép és léphet”)
• -gat/-get (gyakorító, minden igénél azonos jelentésváltozást okoz, pl. „néz és nézeget”),
de a lexikalizált formákat külön szónak vesszük (pl. „tereget”, „mosogat”, „látogat”)
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• -(t)at/-(t)et (műveltető, minden igénél azonos jelentésváltozást okoz, pl. „olvas és olvastat”),
de a lexikalizált formákat külön szónak vesszük (pl. „itat”, „szoptat”)
• -en/-an (pl. „szép és szépen”)
• -ül/-ul (csak határozószó képzése esetén, pl. „olasz és olaszul”, „pimasz és pimaszul”,
„meggondolatlan és meggondolatlanul”)
• -lag/-leg (pl. „logika és logikailag”, „zene és zeneileg”)
• -kor (pl. „érkezés és érkezéskor”, „lefekvés és lefekvéskor”)
• -ként/-képpen, -stul/-stül
Az ilyen típusú válaszok együttes előfordulása esetén az érintett szavakra összesen egy
pontot adunk. Így például a „tanít, tanítgat” 1 pontot ér.
B.
A betűfluencia-feladatban „külön” szónak tekintjük és külön pontozzuk az alábbi képzők előfordulását:
– -ság/-ség (pl. „piros és pirosság”, „zöld és zöldség”, „hegy és hegység”)
– itás (pl. „naiv és naivitás”, „banális és banalitás”)
– s képzőt főnév alapú képzés esetén (pl. „kuka és kukás”, „óra és órás”)
– atlan/-etlen, -talan/-telen (pl. „hely és helytelen”, „jár és járatlan”, „gond, gondatlan és
gondtalan”)
– nyi (pl. „pohár és pohárnyi”)
– zik (pl. „internet és internetezik”)
– l (pl. „boksz és boxol”)
– ál (pl. „analízis és analizál”, „civilizáció és civilizál(t)”, „szabotázs és szabotál”)
– (s)kodik/-kedik/-ködik (pl. „okos és okoskodik”, „bankár és bankároskodik”)
– g, -n (pl. „csörög és csörren”, „cseng és csendül”, „zizeg és zizzen”)
Az ilyen típusú válaszok együttes előfordulása esetén az érintett szavakra külön-külön megadjuk az 1 pontot. Így például a „sürgöny, sürgönyözik” 2 pontot ér.
C.
Összetett szavaknál annak eldöntéséhez, hogy két szó együttese előfordulása esetén azok önálló
válasznak számít-e vagy sem, a Magyar értelmező kéziszótár nyújt alapot. Az általános elv szerint
a kéziszótárban önálló címszóként megtalálható szavakat külön-külön is pontozzuk. Így például a
korcsolya, korcsolyapálya 1 szónak számít, de a síbot és a síléc kettőnek. Az értékelés alapja az öszszetétel áttetszősége, azaz a transzparens-összekapcsolások (pl. „kőház, kőút, kőkerítés, kőszobor”)
nem tekinthetők külön válasznak. Így az előbbi példában felsorolt szavak összesen 1 pontot érnek.
D.
A kategóriafluencia-helyzetben a válaszokat az alábbi elvek szerint értékeljük:
– „Állatok”: Az instrukció szerint különböző állatokat kell felsorolni, így egy állatfaj eltérő fejlődési szakaszaira (pl. „bocs, medve”) vagy nemi változataira vonatkozó elnevezések (pl.
„kakas, tyúk”) egy válasznak számítanak. Ilyen esetben az első szóra adunk pontot, a többit
zárójelbe tesszük, de nem számítjuk hibának.
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– Főfogalom és annak speciális aleseteinek együttes felsorolása esetén a főfogalomra nem
adunk pontot (zárójelbe tesszük), az aleseteket leszámoljuk (pl. barack, sárgabarack, őszibarack 2 pont). Ez akkor is érvényes, ha nem kövezetlenül egymás után jelennek meg a válaszban. Ha csak a főfogalom jelenik meg alesetek nélkül, akkor azt vesszük a számításnál figyelembe.
– A szinonimák egy válasznak számítanak (pl. „macska, cica”).
– A mesebeli, mitológiai lények vagy állat mesehősök megnevezése (amely ritkán fordul
elő) hibának számít.
E.
Az ad hoc fluencia esetén a válaszok helyességének megítélése a valósághoz, a hétköznapi tapasztalatokhoz viszonyítva történik. A realitás szempontjából bizonytalan válaszokra a feladat
felvétele után rákérdezünk. (Például elképzelhető-e, hogy egy szupermarketben lehessen elefántot vásárolni? Tisztázó kérdéssel kiderülhet, hogy a személy plüsselefántra gondolt,
s egyéb játékok között említette azt.) A főfogalmak és szinonimák pontozása megegyezik
a kategóriafluenciánál leírtakkal.
F.
A váltásfluencia-feladatban nem számít, hogy a vizsgálati személy melyik kategóriával kezdi
a válaszadást. Itt a válaszok, a hibák és az ismétlések mellett a váltások számát is megadjuk.
A váltásokat szavanként és nem szópáronként számoljuk. Például: „cipő, dob, nadrág, hegedű,
kesztyű” esetén a váltások száma négy.
G.
Az akciófluencia-feladatban az igéket (pl. porszívózik), továbbá az „-ás/-és” képzővel ellátott alakokat (pl. porszívózás) és a főnévi igeneveket (pl. porszívózni) fogadjuk el érvényes
megoldásként. Az igekötős igék értékelésekor az alábbi szempontok az irányadóak:
– A válaszszám meghatározásakor az azonos igekötővel kezdődő, de eltérő igei tövet tartalmazó alakokat külön-külön elfogadjuk és pontozzuk. Például: „megnéz, meghallgat, megvizsgál” megoldásért 3 pontot adunk.
– Nem számít külön válasznak, de nem tekintjük ismétlésnek vagy hibának ugyanazon igető különböző igekötővel ellátott alakjainak együttes megjelenését (pl. „bemegy, kimegy,
átmegy”). Ugyanez az elv érvényes egy igető és annak igekötővel ellátott változatának együttes előfordulására (pl. „ugrik, átugrik”). Kivételt jelentenek ez alól a nem transzparens jelentésű igekötős igék (pl. „rúg, berúg [részeg]”), ahol mindegyik válaszra pontot adunk.
– Egy sorozaton belül ismétlésnek számít ugyanannak az igének a ragozása (pl. „olvasok,
olvashat, olvasott”) vagy az azonos igetövű alakok együttes előfordulása (pl. „néz, nézés”).
A hibaszám meghatározásakor a nem cselekvést kifejező szavakat (pl. „sütő”) és a nem
emberre jellemző tevékenységeket (pl. „fotoszintetizál”) vesszük számba. A nem egyértelmű
főnév-ige homonimák jelentésére a feladatidő letelte után a vizsgálónak rá kell kérdeznie
(pl. „vár”, „csap”).
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A mennyiségi elemzésben használt mutatókról rendszerező áttekintést nyújt az A.1. melléklet. Gyermekek esetében a válaszok mennyiségi értékeléséhez támpontként használhatók
a Baron (2004) által közölt angol nyelvű minták adatai. Tájékoztató jelleggel az 1. táblázat
ismerteti saját, gyermekek vizsgálatából származó, a betű- és kategóriafluencia, illetve az ad
hoc feladatban kapott átlagos összpontszámokat. Felnőtt vizsgálati személyek teljesítményének értékeléséhez Lezak és munkatársai (2004) vagy Mitrushina és munkatársai (2005) munkájára, illetve a COWA, Addenbrooke’s Kognitív Vizsgálat vagy a WAB magyar nyelvű változataiban szereplő adatokra támaszkodhatunk. Az ad hoc fluencia mennyiségi értékeléséhez
a 2. táblázatban közöljük fiatal felnőtt mintán gyűjtött eredményeinket.
1. táblázat. Magyar gyermekeknél a betű- és kategóriafluencia, illetve az ad hoc feladatban kapott átlagos
összpontszámok (az adatok tájékoztató jellegűek!)

2. táblázat. Magyar fiatal felnőtteknél az ad hoc feladatban kapott átlagos válaszszámok (az adatok
tájékoztató jellegűek!)
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A VERBÁLIS FLUENCIA MÖGÖTTES STRATÉGIÁI – MINŐSÉGI ELEMZÉS
A fluenciafeladatokban a személyek hajlamosak a szavakat futamokban (löketszerű menetekben) generálni, és az egy menetben produkált szavak egymással gyakran szemantikai kapcsolatban állnak. Ez különösen a kategóriafluencia esetében igaz, amelynek kimenete gyakorta
értelmes alkategóriákba csoportosítható szavakból tevődik össze. A szavak produkciója a
kategóriafluencia esetén két egymástól megkülönböztethető folyamatot foglal magába: 1. alkategóriák (szemantikus mezők, Gruenewald és Lockhead, 1980) keresését és 2. az adott alkategóriába tartozó szavak generálását (csoportosítás vagy klaszterelés). A mögöttes szubkategóriának
feltehetően nem lehet az összes tételét egyszerre visszanyerni, a válaszok közötti időintervallum
növekedése egy új bújtatott keresésre (szubkategóriára) történő átváltás kezdetét jelezheti.

CSOPORTKÉPZÉS FORMÁI ÉS A VÁLTÁS
Kiindulást jelent az idői csoportosítás (temporális klaszter), amely a szavak futamszerű megjelenésére épít, a szavak közötti rövid, a csoportok közötti hosszabb szünetekkel. A szemantikus fluenciában ez gyakran a jelentésbeli összekapcsolódásra is utal.
A szemantikus csoportosítás tekintetében a futamok szemantikus tartalmának elemzése történik abból a szempontból, hogy azok megfeleltethetők-e valamely alkategóriának, illetve az
egymást követő futamok között azonosítani lehet-e újabb szemantikus alkategóriákat. A személyek jellemzően először egy szubkategóriát merítenek ki és aztán térnek át egy újra. A kategóriafluenciában tehát az elemzés a kategória alcsoportjaira irányul, míg a betűfluenciában a fonológiai vagy morfológiai hasonlóságra.
Csoportok közötti váltás: A másik művelet a különböző szemantikai vagy fonológiai alkategóriák közötti váltás. A csoportképzéshez viszonyítva, amely viszonylag automatikusan
történik, a váltás nagyobb erőfeszítést igényel. Troyer és munkatársai (1997) szerint az optimális fluenciateljesítmény egy alkategóriába tartozó tipikus példányok előhívásán, majd az adott
csoport kimerülésével új alkategóriára történő gyors váltáson alapul.

A CSOPORTOK MEGHATÁROZÁSA ÉS MUTATÓI
A verbálisfluencia-feladatokban kapott válaszok minőségi elemzésének legismertebb protokollját Troyer, Moscovitch és Winocor (1997) dolgozta ki, amelyben két vagy több összetartozó szót tekintenek csoportnak. A szavak közötti kapcsolat alapulhat hangzásbeli vagy jelentésbeli hasonlóságon. Raskin (1992) a csoportok számát a kognitív flexibilitás indikátorának
tekinti és módszerében a klasztert két összetartozó szóként határozza meg, azaz a csoportok
itt mindig két egymást követő szóból állnak. Míg tehát Troyer módszerében a klaszterek mérete
változhat az összetartozó szavak számának függvényében (pl. az „állatok” esetében a „tigris,
oroszlán, gepárd, leopárd, puma” egy csoport), addig Raskin a csoportokat szópáronként számolja („tigris, oroszlán, gepárd, leopárd” három csoport).
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A FONOLÓGIAI CSOPORT MEGHATÁROZÁSA
A fonológiai csoportok pontozásakor saját kutatásunkban Troyer (1997) módszerét követjük.
A fonológiai klasztert ez alapján legalább két egymást követő szó alkotja, amelyekre érvényes
az alábbi hangtani tulajdonságok valamelyike:
– azonos kezdőbetű, kivéve a betűfluenciában (pl. a „szupermarket” esetén a „púder, paradicsom, porcukor”)
– azonos első két kezdőbetű (pl. „sál, sámli”)
– rímelés (azaz egy vagy több szótag hanganyagának összecsengése), amely lehet tiszta rím
(a szavak rímelő részének magán- és mássalhangzói is azonosak, pl. „fecske-kecske”) és aszszonánc (a rímelő szótagoknak vagy csak a magánhangzói, vagy csak a mássalhangzói azonosak, a többi hang csak hasonló, pl. „bálna-márna”, „sas-sós”)
– egyforma első és utolsó betű, a szavak csak egy magánhangzóban térnek el egymástól
(pl. „sár-sír-sör-sor”)
– homonimák („azonosalakúság”, amikor a két szó írásképe és/vagy hangalakja azonos,
de jelentésük teljesen különböző, pl. „só” (vegyület, fűszer) és „show” (előadás)

A MORFOLÓGIAI KLASZTER MEGHATÁROZÁSA
Tekintettel arra, hogy a magyar nyelv morfológiai rendszere az angolhoz képest lényegesen
gazdagabb, továbbá áttekintve a vizsgálati személyektől nyert válaszokat indokoltnak látszik
a morfológiai klaszter bevezetése (Takács, Kóbor és Tárnok, 2010). A morfológiai klasztert
az egyidejűleg jelen levő, szisztematikus fonológiai és szemantikai hasonlóságként definiáljuk. Morfológiai rokonnak az azonos tövű vagy azonos toldalékkal ellátott szavak tekinthetők. Az azonos tő maga után vonja a morfológiailag rokon szavak alaki és jelentésbeli hasonlóságát, tudniillik a tő jelentése és alakja minden transzparensen képzett szóban megtalálható.
Például a „porol – porzik – porzó – portalanít” szavak a ’por’ szótő jelenléte miatt számítanak
morfológiai rokonnak. A „teázik – kávézik – pipázik” szavak a ’zik” toldalék megjelenése alapján tekintendők hasonlónak. A morfológiai klasztert tehát legalább két egymást követő szó alkotja, amelyek morfológiailag kapcsolatban vannak egymással, azaz megfelelnek az alábbi kritériumok egyikének:
– azonos szótőre visszavezethető szótári szavak (pl. „lovag – lovas”, „fodros – fodrozódik”)
– szótő és a belőle képzett, de önálló szótári szónak tekintett szavak (pl. „ló – lovas”, „szó
– szaval”, „szürke – szürkeség – szürkület”)

A SZEMANTIKAI CSOPORT MEGHATÁROZÁSA
A szemantikai csoport Troyer (2006) szerint minimálisan két egymást követő, azonos alkategóriába tartozó szóból áll. Troyer, Moscovitch és Winocor (1997) az „állatok” kategóriára kidolgozott egy listát, amely a természetes csoportosítás legjellemzőbb alosztályait
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tartalmazza. Így az „állatok” esetében a közös csoportba tartozás alapja lehet az élőhely (pl.
afrikai állatok), az emberi felhasználás (pl. háziállat) vagy a zoológiai taxonómia (pl. macskafélék). A „szupermarket” feladatra Tröster és munkatársai (1989), valamint Troyer (2000)
közölt értékelési rendszert, amelyben alcsoportként jelennek meg a gyümölcsök (pl. banán,
mangó, nektarin), az édességek és nassolnivalók (pl. cukorka, keksz, rágó, pattogatott kukorica), háztartási (pl. mosópor, újság, felmosó) vagy piperecikkek (pl. fésű, gyógyszerek,
fogkrém). Ezek az értékelési rendszerek a vizsgálati jegyzőkönyvekben szereplő válaszok,
azaz a gyakorlat alapján kerültek összeállításra, és mintaként szolgálnak a magyar változat
kidolgozásához. Az „állatok” és „szupermarket” Troyer, Moscovitch és Winocor (1997)
által összegyűjtött alosztályait a B. melléklet tartalmazza. Mint azt a szerzők is hangsúlyozzák,
az általuk összegyűjtött lista nem teljes, s az leginkább támpontként használható az értékelés során.
Robert és munkatársai (1998) a kategóriafluencia-feladatok esetében a klaszterszámítás
módosított változatát alkalmazták. Egyrészt szigorítottak a csoportok megállapításának kritériumán. Véleményük szerint két azonos alosztályba tartozó szó véletlenszerű, spontán asszociáció révén is megjelenhet egymást követően. Amennyiben a csoportképzést a stratégiai műveletek használatával magyarázzuk, úgy annak jelenlétét nagyobb biztonsággal állapíthatjuk
meg három vagy több összetartozó szó esetén. Másrészt a klaszterképzés alapját újabb szemponttal bővítették. Az „állat” és a „szupermarket” esetében a szoros kapcsolatban álló párokat is csoportnak tekintik. A szoros kapcsolat alapja lehet a gyakori együtt járás (ún. komplementer asszociációk, mint pl. kutya-macska, kenyér-vaj).
Mint láthattuk, Troyer, valamint Robert a szemantikus klaszterek jelenlétének kimondásához eltérő kritériumokat alkalmaz. Troyer pontozási rendszere megengedőbb (minimum két
összetartozó szó), Robert a csoport azonosítását szigorúbb feltételhez köti (minimum három
egymást követő, azonos alkategóriába tartozó szó). A fentiekből kiindulva a kategóriafluenciafeladatok esetén saját vizsgálatunkban a csoportok meghatározására egy alternatív módszert
alkalmazunk, amely lehetőséget teremt az értékelési kritériumok együttes kezelésére. Saját elemzési eljárásunkban megkülönböztetünk kétféle csoportot, s ezek előfordulását külön-külön számoljuk. Az egyik az ún. „enyhe csoport”, amely alatt csak a kételemű összetartozást értjük.
A másik, ún. „szigorú csoportba” soroljuk a 3 vagy több összetartozó elemből álló klasztereket.
Így például a „gyümölcs” hívóinger esetében az „őszibarack, sárgabarack, mandula, dió,
mogyoró” megoldásban egy enyhe csoport (’barack’) és egy szigorú csoport (’csonthéjasok’)
kerül rögzítésre Az enyhe és a szigorú csoportokra egyaránt egy-egy pontot adunk.

A CSOPORTOK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSA
Természetszerűen a fonológiai csoportosítás inkább a betűfluencia-feladatokban jelenik meg,
míg a jelentésalapú csoportképzés a kategóriafluenciában jellemző. A feladatnak megfelelő csoportosítás (pl. kategóriafluenciában a szemantikus csoportok) tehát mindkét fluenciatípusban
gyakoribb, mint a feladatnak nem megfelelő klaszterképzés (pl. betűfluenciában a szemantikai csoportosítás). Troyer és munkatársai ebből a tapasztalatból kiindulva a minőségi elemzés
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során csak az ún. feladatkonzisztens csoportokat számolják (tehát a betűfluencia-feladatban
csak a fonológiai klasztereket, a kategóriafluenciában pedig csak a szemantikai klasztereket).
Troyer és munkatársai szerint (1998 id. Abwender et al., 2001) a feladattípushoz illeszkedő csoportosítás a fonémafluenciában az exekutív stratégia használatának indikátora.
Abwender és munkatársai (2001) ettől eltérő értelmezéssel dolgoznak. Kiindulva abból a tényből, hogy feladattípustól eltérő csoportosítás nem számít általánosnak, úgy vélik, hogy ennek
megjelenése biztosabb jele lehet a szándékos stratégiahasználatnak, semmint a feladatkonzisztens csoportosítás. A feladatkonzisztens csoportképzés a kategóriafluenciában a közeli fogalmak
automatikus aktivációja révén a szavakhoz való passzívabb hozzáférést is tükrözheti. Ebből a
megfontolásból kiindulva saját vizsgálatainkban a feladatnak megfelelő (feladatkonzisztens)
és a feladatnak nem megfelelő (feladatdiszkrepáns) csoportokat egyaránt számításba vesszük.
Előállhat olyan eset, ahol egy kisebb klaszter egy nagyobb csoporton belül jelenik meg.
A beágyazott kisebb klasztereket nem vesszük külön tekintetbe, csak a nagy csoportot pontozzuk. Például a „kóla, kóbor, kór, kórház” esetén mindegyik válasz „kó”-val kezdődik (egy
fonológiai klaszter), és az utolsó két szóban ezenfelül a harmadik betű is azonos, ez utóbbit
azonban már nem tekintjük önálló csoportnak.
A válaszok sorozatában olykor nem egyértelmű annak megítélése, hogy a csoportképzés
hangzásbeli vagy jelentésbeli összetartozáson alapul-e. Például a „K” betűnél a „kagyló,
kalamári” szópár egyszerre tesz eleget a fonológiai csoportosítás (megegyező első két betű,
’ka’) és a szemantikus klaszterképzés (’tenger gyümölcsei’) kritériumának. A kétféle csoportosításszabálynak megfeleltethető megoldásokat a fonológiai és a szemantikus klaszterek
számába is beszámítjuk, ugyanakkor az összesített csoportszámban csak egyszer vesszük ezeket figyelembe.
A csoportképzést a minőségi elemzés során a stratégiahasználat indikátorának tekintjük.
Ebből adódóan a válaszokban megjelenő csoportok számbavételekor a mennyiségi értékelésnél (válaszszám) figyelmen kívül hagyott szavakat (lásd 3.1. A., C. és D. pont) és az ismétléseket is beszámítjuk, kivéve a perszeverációt és a szabálysértő, hibás megoldásokat (értelmetlen vagy a hívóingernek nem megfelelő szó). Így például az „állatok” esetében a „tehén – boci
– bika” megoldás a válaszszám szempontjából 1 pontot ér, ugyanakkor a csoportképzés
szempontjából klaszterként beszámítjuk.

A CSOPORT MÉRETÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS MUTATÓI
A létrehozott csoportok száma mellett a minőségi elemzés szempontjából érdemes megvizsgálni azt is, hogy a személyek jellemzően milyen nagyágú csoportokat hoznak létre, azaz mekkora a csoportok átlagos elemszáma.
A Troyer és munkatársai (1997) által kidolgozott protokoll szerint az egyes csoportok méretének meghatározása a második szónál, tehát a csoporton belüli ismétléstől kezdődik (pl. azonos
kezdőbetűk alapján fonológiai klasztert alkotó „táj, tányér, táltos” esetén a csoportméret = 2).
A csoport mérete tehát a csoportot alkotó szavak száma mínusz egy. A csoportméretbe a hibázások is beleszámítanak, illetve azok az ismétlések, amelyek nem egy csoporton belül fordulnak
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elő. Ez a számítási metódus a különböző csoportok között elszórtan megjelenő ismétléseket
és a szabálysértő válaszokat a csoportok létrehozására irányuló törekvés jeleként értelmezi.
A perszeveráció ebből a szempontból külön elbírálás alá esik, és a csoportméret meghatározásakor ezek kizárásra kerülnek. Így például, ha a személy a „T” betűre azt mondja, hogy „tőr,
kés”, akkor a kés hiba (nem „T”-vel kezdődik), ugyanakkor a tőrrel egy csoportot alkot
(’vágószerszám’). Hasonló a helyzet az ismétléssel: az „állat” feladatban a „kutya, macska, hörcsög, egér, macska, tigris, gepárd” válaszsorozatban a „macska” ismétlés, de két különböző
klaszterben található, így a csoportosítás szándékának tekinthető. A fentieket figyelembe véve
saját elemzésünkben mi is ezt a számítási módot követjük. A csoportok méretének meghatározásakor tehát a mennyiségi értékelésnél (válaszszám) figyelmen kívül hagyott szavakat (lásd
3.1. A., C. és D. pont) és az ismétléseket is beszámítjuk, kivéve a perszeverációt és a szabálysértő, hibás megoldásokat (értelmetlen vagy a hívóingernek nem megfelelő szó). Így például
a „gyümölcs” esetében a „dinnye – sárgadinnye – görögdinnye” megoldás a válaszszám szempontjából 2 pontot ér, a csoportméret = 2.
Az átlagos csoportméretet Troyer és munkatársai (1997) a szemantikus memória szerveződésének és az emlékezeti előhívás hatékonyságának mutatójaként értelmezik. Az átlagos
csoportméret az egyes klaszterek méretének összege elosztva a klaszterek számával. Ezt a mutatót feladattípusonként (ún. betű, kategória, ad hoc és váltás) határozzuk meg.
Troyer módszerében a csoportba nem tartozó, független szavak klasztermérete = 0, s ezeket
az átlagos csoportméret meghatározásakor számításba veszik. Az önálló szavak 0 elemszámú
klaszterként való beszámítását kritizálja Abwender és munkatársai (2001), mivel véleménye
szerint ezek a szavak éppen az egy adott kategóriából való előhívás hiányát jelzik. Ráadásul
a Troyer által bevezetett számítási mód nem érzékeny a teljesítménykülönbségekre. Így például az „állatok” esetén, ha az egyik személy válasza csak egy klasztert tartalmaz („kutya,
macska”), akkor az átlagos csoportméret itt ugyanúgy egy lesz (1/1 = 1), mint a „bálna (0),
oroszlán, tigris, leopárd, gepárd (3), sas, sólyom (1), kutya, farkas (1), kenguru (0), levelibéka,
varangy (1)” megoldást produkáló személy esetében (0 + 3 + 1 + 1 + 0/5 = 1). Abwender és
munkatársai (2005) észrevételét mérlegelve saját kutatásunkban a magukban álló szavakat nem
az átlagos csoportméret meghatározásakor nem vesszük figyelembe.
Előfordulhat olyan eset, ahol két egymást követő kategória átfedi egymást, azaz az első
és második csoport bizonyos szavai mindkét klaszterbe beletartoznak. Ilyenkor a Troyer és
munkatársai (1997) által lefektetett pontozási elvet követve úgy járunk el, hogy a köztes, átfedő szavakat mindkét csoport elemszámába beszámítjuk. Így például a „kutya, macska, tigris, oroszlán” válaszok esetében az első két szót „háziállatként”, az utolsó 3 szót pedig „macskafélékként” értékeljük, s a macskát mindkét klaszterméret meghatározásakor figyelembe
vesszük.
A pontozás szempontjából külön érdemes megemlítenünk azokat a megoldásokat, amelyekben a fonológiai és a szemantikai klaszterképzés közötti váltás jelenik meg. „S” betű esetében
például a „sas, sólyom, seregély, sereg, serleg” válaszban az első három szó ’madár’, az utolsó
három pedig a közös kezdőbetűk (’ser’) alapján alkot csoportot. Ebben a megoldásban a „seregély” tehát átmenetet jelent a kétféle csoportosítás között. Az ilyen esetekben mindkét kategóriát lekódoljuk és a köztes szavakat mindkét csoport elemszámába beszámítjuk.
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A CSOPORTOK KÖZÖTTI VÁLTÁS MEGHATÁROZÁSA ÉS MUTATÓI
Troyer és munkatársai (1997) meghatározása szerint a váltás egy új fonológiai vagy szemantikus alkategóriára történő hatékony áttérés képessége. Ez alapvetően a frontális lebeny által
közvetített stratégiai keresésen és a mentális halmazok közötti váltakoztatás, mozgás képességén nyugszik. Kiinduló tanulmányukban úgy találták, hogy a neurológiai szempontból
egészséges felnőttek esetében a váltások száma korrelált a produkált szavak számával. Továbbá, a váltások száma és a fonológiai feladatban mutatott produktivitás közötti kapcsolat szorosabb, mint ugyanez a szemantikus helyzetben.
Troyer és munkatársai (1997) műveleti meghatározása alapján a váltás az átmenet a szomszédos klaszterek és/vagy a csoportot nem alkotó szavak között. A váltás megjelenhet egymással határos vagy átfedésben lévő többszavas csoportok között, többszavas klaszter és nem csoportosított szó között, illetve két magában álló szó között. Abwender és munkatársai (2001)
felvetik, hogy az előbb felsorolt váltástípusok hátterében valószínűleg nem ugyanaz a kognitív művelet áll. Utóbbi szerzők úgy vélik, hogy a váltás nem feltétlen a stratégiai keresés és
a mentális rugalmasság mutatója. Elképzelhető, hogy a váltás egyszerűen nem mást tükröz,
mint a csoportosítás képességének hiányát, különösen, ha az két nem csoportosított szó között jelenik meg. Ebből a megfontolásból kiindulva módszerükben kétféle váltástípust különböztetnek meg, és ezeket külön-külön kódolják. Az egyik az ún. klaszterváltás, amely a szomszédos (pl. macskaféle és madár az „oroszlán, tigris, sas, sólyom” sorozatban) vagy átfedő
csoportok közötti váltást jelenti (pl. a házi kedvenc és a macskaféle a „kutya, macska, tigris”
sorozatban). A másik típus a „éles váltás” (hard switches), amely egy klaszter és egy nem
klaszterbe sorolt szó (pl. macskaféle és egyedül álló szó, úgymint „oroszlán, tigris, hörcsög”)
vagy két nem csoportosított szó között jelenik meg (pl. „tengerimalac, aranyhal”). Saját kutatásunkban Abwender és munkatársai (2001) kódolási rendszerét követjük, és a csoportváltásokat és az „éles váltásokat” külön-külön számítjuk. A váltásszámot ezek összegeként feladattípusonként (úm. betű, kategória, ad hoc és váltás) határozzuk meg, beszámítva a hibákat
és ismétléseket is.
A minőségi elemzésben használt mutatókról rendszerező áttekintést nyújt az A.2. melléklet.

AZ AD HOC FLUENCIAFELADATOK STRATÉGIAELEMZÉSE
Az ad hoc fluenciafeladatban hívószóként hétköznapi szavakat alkalmazunk (pl. „Soroljon fel
minél több olyan dolgot, amely egy szupermarketben kapható!”). A szakirodalom ilyenkor is a
szemantikus fluencia mintájára értékeli az egy perc alatt előhívott szavak teljesítményét, mint
azt a B. melléklet is mutatja. Vizsgálataink során azonban felfigyeltünk arra, hogy az iskoláskorú és felnőtt személyek ebben a feladatban erősen támaszkodnak saját tapasztalataikra; a szemantikus válaszok háttérbe kerülnek, illetve keverednek személyes, önéletrajzi emlékezeti válaszokkal (Kónya, Mészáros, nem publikált eredmények). Látszatra ugyan a válaszok szemantikus
módon csoportosulnak, az ad hoc fluenciapróbákat követően azonban a személyek többnyire képzeleti/emlékezeti természetű kereséséről számolnak be. Ennek feltárására, az összes ad hoc próbát
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követően, érdemes a stratégiákra vonatkozó kérdéseket feltenni. A személy által alkalmazott stratégiák megismerését szolgáló utóinterjúhoz nyújt segítséget a C. melléklet.
A stratégiabeszámolók tanúskodnak a személyes tapasztalatok mozgósításáról (pl. „Arra gondoltam, ahova el szoktunk menni.”; „Amit szoktunk vásárolni, ha sütünk.”; „Ahogy mindig megyek haza.”). Gyakran élményszerűbb beszámolókat is kapunk (pl. „A győri nagy Tescót képzeltem el, és próbáltam a sorok között sétálni.”; „Megpróbáltam elképzelni magam előtt az
útvonalat.”; „Képzeletben megálltam a Burger King előtt és körülnéztem.” stb.). A stratégiabeszámolók alapján különbséget tehetünk a szemantikus válaszok és az emlékezeti válaszok
között. A szemantikus besorolás az önálló nyelvi fogalmak felidézését takarja, amely fogalmakat gyakran képzeleti kép kísér; az emlékezeti besorolás pedig az élményszerű, egyedi színezetű
emlékek és az ismétlődő gyakori személyes események fokozatait tartalmazza. Gyakori a friss,
recens emlékek alapján történő szógenerálás. Az emlékezeti alapú válaszképzés jelzi a betű- és
kategóriafluencia-feladatokkal szemben az ad hoc fluenciafeladat sajátos természetét: ez utóbbi
szógenerálási feladat a mentális lexikon mellett az emlékezetet is erősen mozgósítja.
Bár a személyes színezetű emlékek és a szemantikus válaszsorok a válaszprotokollban
szinte elválaszthatatlanok, az utólagos stratégiai beszámolók képessége kisiskoláskortól kezdve mutatja az emlékezeti stratégiák és egyben a metamemória fejlődését. Saját vizsgálatainkban úgy találtuk, hogy 9–10 éves kortól felnőttkorig az ad hoc feladatok alapvetően emlékezeti természetű stratégiákra épülnek.
Minthogy az interjú utólag kerül felvételre, összesített véleményt alakíthatunk ki arról,
hogy a személy képes beszámolni szókeresési stratégiáiról, illetve hogy következetesen szemantikus, emlékezeti vagy vegyes stratégiát használt. Klinikai vizsgálatokban a kontrollfolyamatok gyengeségére utalhat a stratégiáról való beszámolás hiánya. Másfelől, a kizárólag szemantikus válaszokra alapozott teljesítmény, azaz az emlékezeti válaszok hiánya esetlegesen
az emlékezet sérülésének a jele lehet.

SUMMARY
METHODS IN THE ADMINISTRATION AND EVALUATION OF VERBAL
FLUENCY TESTS
Verbal fluency tasks consist of generating the utmost words following different rules within a certain
amount of time. As these tasks require rapid and flexible lexical access, they are good measures
of integration between the lexicon, semantic memory and executive functions and are effective
instruments for the study of operational strategies in lexical retrieval and development of lexicalsemantic networks. Verbal fluency tasks are sensitive to various forms of cognitive disorders.
In clinical settings, performance is generally signified by the number of correct answers, errors
and repetitions. There are also possibilities for qualitative analyses adopting a process-based
approach that attempts to shed light on the strategies influencing the effectivity of performance.
The present methodological guide introduces the types and administration methods of verbal
fluency tasks and reviews their quantitative and qualitative evaluation systems.
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A.1. MELLÉKLET
A verbális fluenciateljesítmény mennyiségi értékelésére alkalmazott mutatók összegző
áttekintése
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A.2. MELLÉKLET
A verbális fluenciateljesítmény minőségi elemzésére alkalmazott mutatók összegző
áttekintése
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B. MELLÉKLET
Az „állatok” és a „szupermarket” alosztályai (Troyer, Moscovitch és Winocor, 1997 nyomán,
saját példákkal kiegészítve)
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C. MELLÉKLET
Ad hoc fluenciában alkalmazott stratégiák elemzése

A stratégiákra vonatkozó utóinterjúhoz ajánlott kérdések:
• Mi segített önnek a gondolkodásban?
• Mire gondolt, miközben előhívta a szavakat?
• Egy kép vagy emlék segített?
• Letapogatott egy képet vagy bejárt egy utat?
• Amennyiben egy teljes jelenetet képzelt el, ön is részt vett benne? Kívülállóként nézte önmagát vagy „benne volt az eseményben”?
• Ha kimerevíti a képet/jelenetet, mi van ön körül? (Mi volt ön mellett/alatt/felett?)
• Többször vagy egyszer történt meg önnel az esemény?
• Mennyire élénk az emléke? Helyezze el egy ötfokú skálán! (1–5 pont)
Gyermekeknél számukra átfogalmazott kérdéseket használunk.
A felsorolt kérdések leginkább kiindulópontot jelentenek. Ajánlott azokat rugalmasan alkalmazni, módosítani vagy kiegészíteni annak érdekében, hogy adott személy esetében a szemantikus és az emlékezeti válaszok „mögé lássunk”.

