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Wydana w ubiegłym roku książka Lucy Hen-
ry dotyczy problematyki pamięci operacyjnej. 
Jest jedną z niewielu pozycji, które przedsta-
wiają rozwój pamięci operacyjnej w okresie 
dzieciństwa wśród licznych publikacji poświę-
conych temu typowi pamięci. Autorka ukazu-
je rozwój pamięci roboczej zarówno u dzie-
ci prawidłowo rozwijających się, jak i dzieci 
z różnymi zaburzeniami rozwoju. Pozycja ta 
wpisuje się również w intensywnie eksploro-
wany obszar badań nad funkcjami zarządza-
jącymi (executive functions), ukazując pamięć 
operacyjną jako jeden z komponentów wyż-
szych funkcji poznawczych. Książka skiero-
wana jest do studentów, wykładowców oraz 
badaczy zainteresowanych zagadnieniem pa-
mięci operacyjnej.

 Lucy Henry jest profesorem na Wydzia-
le Psychologii London South Bank Universi-
ty. Wśród swoich zainteresowań naukowych 
wymienia takie zagadnienia jak: funkcje za-
rządzające, pamięć operacyjna, osiągnięcia 
szkolne, pomiar edukacyjny oraz zaburzenia 
rozwoju. Jest autorką licznych artykułów do-
tyczących rozwoju wyższych funkcji poznaw-
czych, w tym pamięci u dzieci oraz ich zna-
czenia dla osiągnięć szkolnych.

 Recenzowana książka jest podzielona na 
9 rozdziałów poprzedzonych wstępem. Po-
szczególne rozdziały tworzą trzy części książ-
ki. Pierwsza część jest poświęcona teoretycz-
nemu modelowi pamięci operacyjnej oraz 
sposobom jej pomiaru u dzieci. Rozważania te 
stanowią tło dla kolejnych rozdziałów prezen-
tujących doniesienia z badań empirycznych. 
Kolejne dwa rozdziały, stanowiące drugą 

część książki, ukazują prawidłowy rozwój pa-
mięci roboczej w okresie dzieciństwa. Następ-
nie autorka omawia rozwój pamięci operacyj-
nej u dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju 
(część trzecia): niepełnosprawnością intelek-
tualną, dysleksją, specyfi cznymi zaburzeniami 
językowymi, zespołem Downa oraz zespołem 
Williamsa, a także u dzieci z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu. Wybór wymienionych za-
burzeń rozwoju wiązał się z próbą określenia, 
czy obserwowane defi cyty są specyfi czne dla 
poszczególnych zaburzeń, czy wynikają z ob-
niżonego poziomu funkcjonowania intelektu-
alnego.

Teoretyczną podstawą rozważań jest mo-
del pamięci roboczej Alana Baddeleya i Gra-
hama Hitcha (1974), w którym wyróżniono 
centralny system wykonawczy oraz systemy 
służebne: pętlę fonologiczną (artykulacyjną) 
oraz notes wzrokowo-przestrzenny. W roz-
szerzeniu tego modelu Baddley (2000) wy-
mienił dodatkowo bufor epizodyczny, który 
stanowi połączenie pamięci operacyjnej z pa-
mięcią długotrwałą, a także integruje informa-
cje pochodzące z innych systemów. Autorka, 
omawiając system centralnego wykonawcy, 
odwołuje się również do pojęcia funkcji zarzą-
dzających, czyli procesów służących kontroli 
i regulacji myślenia i działania. Wśród kom-
ponentów funkcji zarządzających wymienia 
się najczęściej: przerzutność (switching/set 
shifting), hamowanie (inhibition), planowa-
nie (planning) oraz pamięć operacyjną. Henry 
dla opisu pamięci roboczej, jako komponentu 
funkcji zarządzających, stosuje termin pamię-
ci roboczej obciążonej wykonawczo (execu-
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tive-loaded working memory, ELWM), która 
zakłada przechowywanie informacji w pamię-
ci i jednoczesne nimi manipulowanie.

Rozważania teoretyczne stanowią podsta-
wę dla referowanych w kolejnych rozdziałach 
książki badań empirycznych. W celu lepsze-
go odbioru prezentowanych studiów autor-
ka omawia różne zadania służące do pomiaru 
systemów pamięci operacyjnej, które zosta-
ły dostosowane do badań z udziałem dzieci. 
Wśród zadań do badania systemu centralne-
go wykonawcy autorka opisuje między inny-
mi: zadania podwójne (dual task), generowa-
nie losowości (random generation), zadanie 
n-wspak (N-back task) czy zadanie przełącza-
nia (switching/set shifting). Do pomiaru pęt-
li fonologicznej najczęściej stosuje się zada-
nia mierzące zakres pamięci, np. powtarzanie 
słów, cyfr, zdań, czy sztucznych słów, a także 
porównywanie list słów (matching span task), 
a do pomiaru notesu wzrokowo-przestrzen-
nego – zadania typu Klocki Corsiego czy od-
twarzanie wzorów wizualnych (visual pat-
tern span test). Bufor epizodyczny był badany 
u dzieci głównie za pomocą zadania łącze-
nia informacji (bindingtask), zarówno werbal-
nych, jak i wzrokowych. Szczegółowa cha-
rakterystyka różnorodnych zadań do badania 
systemów pamięci operacyjnej, zaprezento-
wana w rozdziale poprzedzającym omawia-
ne w kolejnych częściach książki badania em-

piryczne, ułatwia czytelnikowi zapoznawanie 
się z wynikami poszczególnych badań i sta-
nowi cenne źródło opracowanych narzędzi dla 
badaczy zainteresowanych mierzeniem róż-
nych aspektów pamięci operacyjnej u dzieci.

Należy zaznaczyć, że prezentowane narzę-
dzia, a także wyniki badań dotyczą głównie 
dzieci w okresie późnego dzieciństwa i adole-
scencji. Niewiele badań przytaczanych przez 
autorkę obejmuje studia z udziałem dzieci 
w wieku przedszkolnym. Brak jest również 
charakterystyki rozwoju pamięci operacyjnej 
w okresie wczesnego dzieciństwa. W literatu-
rze światowej coraz częściej pojawiają się do-
niesienia o rozwoju funkcji zarządzających, 
w tym również pamięci operacyjnej u małych 
dzieci, doskonali się także narzędzia, za po-
mocą których można byłoby dokonać pomia-
ru wyższych funkcji psychicznych u dzieci 
w okresie wczesnego dzieciństwa. Wczesny 
okres rozwoju pamięci operacyjnej został 
przez autorkę pominięty. Wydaje się, że głów-
ną tego przyczyną jest zbyt mała liczba badań 
z udziałem małych dzieci, w szczególności 
dzieci z zaburzeniami rozwoju. W badaniach 
rozwoju pamięci operacyjnej u dzieci o atypo-
wym rozwoju uczestniczą głównie adolescen-
ci lub osoby znajdujące się w końcowej fazie 
późnego dzieciństwa czy młodzi dorośli.

Prezentując rozwój pamięci roboczej 
u dzieci prawidłowo rozwijających się, Hen-

Tabela. 1. Charakterystyka grup dzieci uwzględnionych w rozważaniach L. Henry (opracowane na pod-
stawie: Henry, 2012). 

Grupa Obniżenie poziomu IQ Zaburzenie rozwoju

Prawidłowy rozwój Nie Nie

Niepełnosprawność intelektualna Tak Nie

Dysleksja, specyfi czne zaburzenia językowe 
(SLI) Nie Tak

Zespół Downa, zespół Williamsa Tak Tak

Zaburzenia spektrum autyzmu (ASD) Tak lub Nie Tak

Magdalena Kosno
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ry przedstawia wyniki badań dotyczące każ-
dego systemu pamięci roboczej, szczególnie 
dużo uwagi poświęcając pętli fonologicznej 
(rozdział 3). Wraz z rozwojem zmienia się po-
jemność pamięci w zakresie pętli artykulacyj-
nej, co wiąże się z równolegle następującymi 
zmianami szybkości i efektywności przetwa-
rzania informacji, wzrostem tempa artykula-
cji czy zmniejszającym się czasem identyfi -
kacji bodźca. Liczne badania autorki pokazują 
związek zwiększającej się pojemności pamię-
ci operacyjnej z osiągnięciami szkolnymi oraz 
ilorazem inteligencji.

Jednakże, jak dowiodły współczesne ba-
dania, u dzieci związek tempa artykulacji 
i pojemności pętli fonologicznej nie jest tak 
oczywisty jak w przypadku osób dorosłych. 
W przypadku badania małych dzieci przy kon-
troli wieku korelacja między tempem artyku-
lacji i pojemnością pętli fonologicznej nie jest 
obserwowana (Henry, 1994; Ferguson, Bo-
wey, Tilley, 2002). Problematyczny staje się 
także pomiar tempa artykulacji. Najczęściej 
stosowaną techniką jest powtarzanie słów, 
jednak dobór odpowiednich itemów musi 
uwzględniać liczne czynniki, jak liczbę słów, 
ich długość czy frekwencyjność danego sło-
wa. Należy również uwzględnić rolę pamięci 
długotrwałej w powtarzaniu słów oraz strate-
gie stosowane przez dzieci w zadaniach mie-
rzących pamięć fonologiczną za pomocą po-
wtarzania bodźców. Potrzeba zatem większej 
liczby badań w tym zakresie, zwłaszcza uka-
zujących rolę strategii pamięciowych. Hitch, 
Halliday, Dodd i Littler (1989) przeprowadzili 
badania, w których użyto zadań polegających 
na zapamiętywaniu obrazków oraz słów (na-
zwy 2, 3 i 4-sylabowe) – efekt długości słowa, 
świadczący o stosowaniu werbalnej strate-
gii powtarzania, w przypadku obrazków poja-
wił się u dzieci starszych (11. rok życia), ale 
nie młodszych (4., 5., 7. rok życia), przy czym 
efekt długości słowa w sytuacji powtarzania 
słów obserwowany był u wszystkich dzieci. 
W badaniach Henry i in. (2000) wykazali, że 
dzieci przed 7. rokiem życia stosują sponta-
nicznie strategię cichego w przypadku powta-
rzania bodźców werbalnych, lecz nie w przy-
padku bodźców obrazkowych, od tego wieku 

obserwowane jest również przechodzenie od 
strategii wzrokowych do werbalnych. Dalsze 
badania nad rolą strategii pamięciowych może 
umożliwić lepsze zrozumienie procesów pa-
mięciowych i funkcjonowania pamięci opera-
cyjnej.

W badaniach nad notesem wzrokowo-
-przestrzennym starano się wykazać odręb-
ność systemów wzrokowego i przestrzennego. 
Oba systemy rozwijają się między 5. rokiem 
życia a wczesną dorosłością, jednakże moż-
na zaobserwować odmienne trajektorie roz-
woju systemu wzrokowego, który rozwija się 
szybciej, i przestrzennego, którego rozwój jest 
wolniejszy oraz bardziej stabilny.

Wiele badań poświęcono określeniu, od 
kiedy struktura pamięci roboczej u dzieci jest 
taka sama, jaką obserwujemy u osób doro-
słych. Gathercole, Pickering, Ambridge, We-
aring (2004) badając różnymi zadaniami pętlę 
fonologiczną, notes wzrokowo-przestrzenny 
oraz centralnego wykonawcę 700 dzieci 
w wieku od 4 do 15 lat, wykazali, że już od 
6. roku życia struktura pamięci roboczej jest 
podobna jak u osób dorosłych.

Analizując rozwój pamięci roboczej na tle 
innych komponentów funkcji zarządzających, 
wykazano, że najpierw rozwija się hamowa-
nie oraz przełączanie (ok. 10. roku życia), na-
stępnie uwaga selektywna i umiejętność pod-
trzymywania uwagi (10–12. rok życia), a na 
końcu, powyżej 12. roku życia elastyczność, 
planowanie oraz strategie pamięciowe (Klen-
berg i in., 2001). Rozwój pamięci roboczej ob-
ciążonej wykonawczo przypada na okres mię-
dzy 7. a 13. rokiem życia.

W rozdziałach poświęconych rozwojo-
wi pamięci operacyjnej u dzieci z zaburze-
niami rozwoju autorka stosuje następującą 
strukturę tekstu: najpierw przedstawia charak-
terystykę funkcjonowania dzieci z danym za-
burzeniem, a następnie omawia wyniki badań 
poświęcone kolejno: pętli fonologicznej, no-
tesowi wzrokowo-przestrzennego, buforowi 
epizodycznemu oraz centralnemu wykonaw-
cy, uwzględniając różne komponenty funk-
cji zarządzających oraz pamięci roboczej ob-
ciążonej wykonawczo ELWM. W rozdziałach 
poświęconych kolejnym zaburzeniom autor-

Recenzja: Lucy Henry, 2012, The Development of Working Memory in Children. London: SAGE 
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ka stara się rozstrzygnąć na podstawie do-
stępnych wyników badań, czy charakterysty-
ka funkcjonowania pamięci operacyjnej jest 
specyfi czna dla danego zaburzenia, czy wią-
że się np. z ogólnym obniżeniem funkcjono-
wania intelektualnego dzieci. Stworzenie spe-
cyfi cznych profi li funkcjonowania pamięci 
operacyjnej może być istotne dla pracy tera-
peutycznej oraz edukacji dzieci z różnymi za-
burzeniami rozwoju.

Największą trudnością metodologicz-
ną badań z udziałem dzieci z zaburzeniami 
rozwoju jest dobór odpowiedniej grupy po-
równawczej. Autorka zwraca na to niejed-
nokrotnie uwagę, a prezentując różne bada-
nia, zawsze podkreśla, z jaką grupą wyniki 
osób badanych zostały porównane. Najczęś-
ciej grupą porównawczą są dzieci odpowied-
nio dobrane według wieku chronologicznego 
oraz wieku umysłowego. Najtrudniejszą gru-
pą badaną okazała się grupa dzieci z zabu-
rzeniami ze spektrum autyzmu – tutaj należy 
zwrócić uwagę nie tylko na odpowiedni dobór 
grupy pod względem poziomu inteligencji, ale 
także ze względu na poziom posługiwania się 
mową. Należy podkreślić dużą staranność au-
torki w prezentowaniu poszczególnych badań 
empirycznych. Dokładnie opisana jest grupa 
osób badanych i grup porównawczych, proce-
dura badania oraz zastosowane narzędzia (nie-
jednokrotnie przedstawione grafi cznie), a tak-
że najważniejsze wyniki, często zilustrowane 
w postaci wykresów lub tabel.

W badaniach z udziałem dzieci i młodzie-
ży z niepełnosprawnością intelektualną zaob-
serwowano defi cyty w fonologicznej pamięci 
krótkotrwałej, a jako przyczynę takich wy-
ników podaje się najczęściej defi cyty strate-
gii pamięciowych. Bayliss, Jarrold, Baddeley 
i Leigh (2005) wykazali w swoich badaniach, 
że osoby z niepełnosprawnością intelektual-
ną gorzej radziły sobie z zadaniami mierzą-
cymi pojemność pamięci operacyjnej niż gru-
pa kontrolna dobrana pod względem wieku 
umysłowego, ale nie różniła się w zadaniach 
mierzących ELWM, choć obserwowano zna-
czącą różnicę w tempie przetwarzania infor-
macji. Interesujące są również wyniki badań 
pokazujących, że osoby dorosłe z niepełno-

sprawnością intelektualną osiągają znacznie 
gorsze wyniki w zadaniach mierzących inne 
komponenty funkcji zarządzających niż dzie-
ci z tą niepełnosprawnością. Autorka tłumaczy 
ten wynik instytucjonalizacją życia osób do-
rosłych z niepełnosprawnością intelektualną, 
a tym samym brakiem stymulacji myślenia, 
rozwiązywania problemów czy planowania. 
Niejednoznaczne wyniki dotyczące notesu 
wzrokowo-przestrzennego mogą być przed-
miotem dalszych badań w tym zakresie. 

W przypadku dzieci i młodzieży z zespo-
łem Downa oraz zespołem Williamsa bardzo 
trudno jest określić, czy obserwowane defi cy-
ty pamięci operacyjnej są związane ze specyfi -
kami zaburzenia rozwojowego, czy są charak-
terystyczne dla obniżonej inteligencji. U osób 
z zespołem Downa obserwuje się defi cyty fo-
nologicznej pamięci krótkotrwałej, ale nie wy-
kazano podobnych defi cytów w wzrokowo-
-przestrzennej pamięci krótkotrwałej. Brak 
jednoznacznych wyników nie pozwala okre-
ślić czy defi cyty ELWM są specyfi czne dla 
osób z zespołem Downa, czy raczej wynikają 
z obniżonej inteligencji. Badając inne kompo-
nenty funkcji zarządzających, wykazano niż-
szy poziom przerzutności oraz hamowania, 
planowania i ELWM, ale nie płynności u dzie-
ci z zespołem Downa w porównaniu z dziećmi 
o takim samym poziomie rozwoju umysłowe-
go oraz z osobami z niepełnosprawnością in-
telektualną niezwiązaną z żadnym specyfi cz-
nym zespołem (Lanfranchi i in., 2010). U osób 
z zespołem Williamsa, w przeciwieństwie do 
osób z zespołem Downa, wykazano defi cyt 
w zakresie wzrokowo-przestrzennej pamię-
ci krótkotrwałej, lecz nie wykazano defi cytów 
w pamięci fonologicznej. W badaniach pamię-
ci operacyjnej naładowanej wykonawczo, za-
równo werbalnej, jak i wzrokowo-przestrzen-
nej (Menghini i in., 2010), uzyskano niższe 
wyniki osób z zespołem Williamsa w porów-
naniu z grupą dobraną pod względem wieku 
umysłowego. Wśród defi cytów innych kom-
ponentów funkcji zarządzających wskazuje 
się na defi cyty planowania, hamowania i prze-
łączania, ale nie płynności. Brak jest większej 
liczby badań z odpowiednio dobraną grupą 
odniesienia.

Magdalena Kosno
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Porównując dzieci z dysleksją i ze spe-
cyfi cznymi zaburzeniami językowymi (SLI), 
Bishop i Snowling (2004) stwierdzają, że 
dzieci z SLI mają podwójny defi cyt (double 
defi cit) obserwowany w zdolnościach fonolo-
gicznych, głównie związany z fonologiczną 
pamięcią krótkotrwałą oraz defi cyty języko-
we (dotyczące gramatyki, syntaktyki i seman-
tyki). Dzieci z dysleksją wykazują natomiast 
jedynie defi cyt fonologiczny, związany z fo-
nologiczną pamięcią krótkotrwałą. W świetle 
obecnych badań trudno jest jednak rozstrzyg-
nąć, jakie są relacje między dysleksją a spe-
cyfi cznym zaburzeniem językowym, czy są to 
dwa odrębne zaburzenia, czy znajdują się na 
kontinuum jednego zaburzenia.

Badania pamięci roboczej u dzieci ze 
spektrum autyzmu (ASD) przynoszą sprzecz-
ne wyniki. Henry podkreśla trudności związa-
ne z badaniem dzieci autystycznych, u których 
często obserwuje się również obniżony po-
ziom funkcjonowania intelektualnego, a tak-
że defi cyty mowy i umiejętności komunika-
cji. Większość badań tej grupy dzieci dotyczy 
osób dobrze funkcjonujących, co nie pozwa-
la na rozszerzenie otrzymanych wyników na 
całą populację dzieci autystycznych. Trudno 
jest również rozstrzygnąć, czy obserwowane 
defi cyty są specyfi czne dla ASD, czy wiążą się 
ze współwystępującą obniżoną inteligencją. 
Joseph, Steel, Meyer i Tager-Flusberg (2005) 
uzyskali słabsze wyniki pamięci operacyj-
nej mierzonej za pomocą zadań werbalnych 
u dzieci autystycznych w porównaniu z gru-
pą kontrolną, uwzględniającą wiek, IQ oraz 
zdolności językowe. Nie zaobserwowali jed-
nak różnic w zakresie zadań wzrokowo-prze-
strzennych. Hughes, Russell, Robbins, (1994) 
w nielicznych badaniach dotyczących dzieci 
autystycznych słabo funkcjonujących wyka-
zali niższe wyniki tych dzieci w planowaniu 
i przełączaniu w porównaniu z dziećmi z nie-
pełnosprawnością intelektualną oraz z dzieć-
mi prawidłowo rozwijającymi się. Natomiast 
w badaniach dobrze funkcjonujących dzieci 
autystycznych (Geurts i in., 2004) wykazano 
defi cyty hamowania oraz planowania, przełą-
czania, werbalnej płynności, lecz nie pamię-
ci roboczej. Niejednoznaczne wyniki badań 

w grupie dzieci autystycznych, głównie w ob-
szarze pamięci operacyjnej i hamowania, skła-
niają do dalszych badań, wymagających jed-
nakże szczególnej uwagi w zakresie doboru 
grupy osób badanych uwzględniającej dobrze 
i słabo funkcjonujące dzieci autystyczne, oraz 
adekwatnych grup porównawczych.

W podsumowaniu autorka stara się odpo-
wiedzieć na pytanie, czy model pamięci robo-
czej jest przydatny w badaniach dzieci o roz-
woju typowym i atypowym. W przypadku 
dzieci o prawidłowym rozwoju model okazał 
się przydatny i wykorzystywany w licznych 
studiach. Warto rozszerzyć prowadzone bada-
nia o zagadnienia strategii pamięciowych wy-
korzystywanych przez dzieci w różnych za-
daniach pamięciowych. W badaniach dzieci 
z zaburzeniami rozwojowymi pytań dotyczą-
cych rozwoju pamięci, na które nie znamy od-
powiedzi, jest znacznie więcej niż w przypad-
ku rozwoju pamięci u dzieci, których rozwój 
przebiega typowo. Niejednoznaczność uzy-
skiwanych wyników nie pozwala do końca 
ocenić przydatności modelu pamięci roboczej 
w populacji dzieci z zaburzeniami rozwojo-
wymi, może natomiast stanowić obszar dal-
szych poszukiwań badawczych.

Książka Lucy Henry jest pozycją godną 
polecenia zarówno studentom psychologii, jak 
i wykładowcom zajmującym się zagadnienia-
mi rozwoju pamięci, a także badaczom zainte-
resowanym badaniami nad pamięcią operacyj-
ną u dzieci. Autorka w sposób uporządkowany 
przedstawia założenia teoretyczne badań, war-
sztat badawczy i wyniki wielu studiów nad 
pamięcią operacyjną dzieci o prawidłowym 
i zaburzonym rozwoju. Pozwala zapoznać się 
z rozwojem pamięci operacyjnej oraz z meto-
dologią prowadzonych w tym obszarze badań. 
Należy podkreślić bardzo dobre opracowanie 
prezentowanego w książce materiału. Na po-
czątku każdego rozdziału pojawia się spis tre-
ści i cel edukacyjny rozdziału. Prezentowane 
treści są wzbogacone licznymi tabelami, wy-
kresami oraz rysunkami, które uprzystępniają 
odbiór prezentowanych wyników badań i roz-
ważań teoretycznych. Znajdziemy również 
wiele ramek rozszerzających wybrane zagad-
nienia, wyjaśniających ważne pojęcia teore-

Recenzja: Lucy Henry, 2012, The Development of Working Memory in Children. London: SAGE 
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tyczne i metodologiczne. Po każdym rozdziale 
znajduje się podsumowanie, a także propono-
wane pytania do egzaminu, literatura poleca-
na, podzielona na pozycje książkowe oraz ar-
tykuły badawcze. Bogata bibliografi a zawiera 
zarówno pozycje klasyczne, jak i najnowsze 

doniesienia badawcze. Książka posiada rów-
nież połączony indeks rzeczowy oraz indeks 
nazwisk. Moim zdaniem stanowi cenne uzu-
pełnienie luki w zestawie książek poświęco-
nych pamięci operacyjnej, rzadko opisujących 
rozwój tego typu pamięci w dzieciństwie.
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