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Problémafelvetés, elméleti háttér 

 

A disszertáció az értelmi sérültnek nevezett személyek saját életükkel kapcsolatos 

diskurzusaiba, döntéseibe és kutatásokba való bevonásával foglalkozik. Alapelve, hogy a 

fogyatékos embereket be kell vonni a róluk szóló diskurzusba és döntéshozatalba. A 

deliberatív módszerek lehetővé teszik, hogy az egyes közpolitikai kérdésekben olyan 

konszenzusos döntések szülessenek, amelyeknek a meghozatalában részt vesznek a témában 

érdekelt szereplők: érintettek, szakemberek, döntéshozók, kutatók stb. Ahhoz, hogy ésszerű és 

megalapozott döntések szülessenek, a téma beható megismerése és megértése elengedhetetlen 

(Price, Neijens, 2007).  Ehhez, többek között, ismeretterjesztő háttéranyagok kidolgozása 

szükséges. A Play decide egy deliberatív módszer, amelynek kidolgozott struktúrája van az 

ilyen háttéranyagok elkészítéséhez. Ezt a keretet használtuk kutatásunkban, ami az értelmi 

sérült személyek életével kapcsolatos témák megalapozott döntéshozatalával foglalkozik. A 

módszer adaptációja az érintettek bevonásával folytatott participatív kutatás keretében történt. 

A disszertáció elméleti keretét a fogyatékosságtudomány adja, mely interdiszciplináris (Nagy, 

Könczei és Hernádi, 2009) és a megélt tapasztalatot helyezi előtérbe a tudományos 

gyakorlatában (Barnes, 2009). Közel áll a fogyatékosjogi mozgalmakhoz, maga is kritikai 

társadalomtudomány (Snyder, 2005). Központi szereplője a fogyatékos ember. Kutatási 

gyakorlatára jellemző az érintett személyek részvétele. Egyes kutatások, melyekben 

fogyatékos emberek kutatóként vesznek részt, akadémikus, nem-fogyatékos személyek 

részvételével, vezetésével történnek, ezek a participatív kutatások, míg más kutatások 

kizárólag fogyatékos személyek kezdeményezésével, irányításával, részvételével történnek, 

ezek az emancipatív kutatások (Marton és Könczei, 2009). Összefoglalóan mindezek az 

inkluzív kutatások. E kutatásoknak a részvétel mellett meghatározó céljuk, hogy a fogyatékos 

személyek számára hasznosak és mindenki számára hozzáférhetőek legyenek, valamint, hogy 

lebontsák a hagyományos hierarchikus kapcsolati rendszereket (Barnes, 2009). A disszertáció 

részletesen foglalkozik az inkluzív kutatásoknak más részvételi vagy akciókutatási 

módszerekkel és paradigmákkal való kapcsolatával, ezek kialakulásával, történetével, 

valamint kulcs jellemzőivel és minőségi feltételeivel. Ezekben a kutatásokban jelentős szerepe 

van a marginalizált vagy elnyomott csoportok képviselői önérvényesítésének, illetve az önálló 

döntéshozatalának. A disszertáció elméleti részében hangsúlyos szerepe van még a hatalom 

kérdésének a hagyományos és az inkluzív kutatásokban, ugyanis felismerték, hogy a 

hagyományos kutatások megőrzik és sokszor meg is erősítik a fennálló hatalmi viszonyokat, 

mivel a kutatott személyek kiszolgáltatottá válnak azáltal, hogy az életükről faggatják őket, 

majd az ebből nyert eredményeket saját értelmezésüknek és céljaiknak megfelelően 

használják a kutatók. Az egyenlőtlenség az egyoldalúságból is fakad, mivel a kutató kérdez és 

a kutatott válaszol: a kutatott személy élete egy nyitott könyv a kutató számára, de ez fordítva 

nem igaz (Oliver, 1992).  
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A kutatás célja 

Három kategóriára bontjuk kutatásunk célrendszerét a szerint, hogy milyen konkrét 
eredménnyel jár a kutatás, valamint, hogy mely területen, mely célcsoport számára hasznosul 
az adott eredmény.  

 

 

1. ábra: A kutatás célrendszerének átlátását segítő ábra 

 

1. Kutatás-módszertani szempontból hazánkban újdonságnak számít a participatív 
kutatás értelmi sérült személyek bevonásával. Eredményeinkkel hozzá kívánok járulni 
ahhoz, hogy újabb kutatások szülessenek hasonló szemléletmódban. Módszertani 
eszköztárat kívánok nyújtani azok számára, akik hasonló kezdeményezésbe vágnak 
bele. Ehhez hozzájárulhat a szakirodalom elemző összefoglalása, valamint a jelen 
kutatás konkrét tapasztalatai, hogy milyen körülmények között lehet sikeres 
participatív kutatást végezni értelmi sérült személyekkel.  

2. Az inkluzív kutatások célja megszüntetni a kutató -  kutatott, a tudomány - gyakorlat, 
illetve a szakember - kliens közötti szakadékot, a hatalommal való felruházás által. A 
kutatás során egyenrangú viszonyt igyekeztünk kialakítani a kutatásban résztvevő 
személyek (akár akadémikus kutató, szakember, akár értelmi sérült személy) között. 
Célunk volt, hogy a kutatás közvetlen pozitív haszonnal járjon az érintett értelmi sérült 
résztvevők számára, mind személyes élmény szinten, mind bizonyos kognitív és nyelvi 
területek fejlődésével, mind pedig a hatalommal való felruházás által.  

3. Kutatásunk során adaptálni kívántuk a Play decide módszert úgy, hogy interaktív 
DVD-ket dolgoztunk ki és készítettünk el a módszer alapján, mely audiovizuális 
formájának megfelelően hasznos segédanyag kíván lenni az értelmi sérült emberek 
önérvényesítéséhez, valamint az életüket érintő fontos kérdések megértéséhez. A 
segédanyag kidolgozása értelmi sérült személyek részvételével történt tehát, könnyen 
érthető nyelven, könnyen átlátható formában. A segédanyag diskurzust generál és 
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véleményt formál az értelmi sérült emberek között számukra fontos, ám sokszor 
tabunak számító témákban, mint például a szerelem, szexualitás.  

Kutatásunk célja tehát hogy eredményeink több területen hasznosuljanak. Egyrészt a 
kutatásban résztvevő értelmi sérült személyek körében közvetlenül, másrészt a többi magyar 
nyelvet beszélő értelmi sérült személy, valamint a velük foglalkozó gyakorlati szakemberek 
körében. Harmadrészt pedig cél azokat a tudományos kutatásokat támogatni módszertani 
javaslatokkal, amelyek értelmi sérült személyeket vonnak be a kutatás folyamatába.
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Kutatási kérdések 
 

Három kategória szerint csoportosítjuk kutatási kérdéseinket; a kutatás céljának és várt 
eredményeinek megfelelően.  

1. A participatív kutatás módszertanával kapcsolatos kérdések 
 

 

 

 

 

 

 
 

2. ábra: Kutatási kérdések átlátását segítő ábra, a „Kutatásmódszertan” kiemelésével 

 

1. Milyen módszerek és módszertani elemek támogatják az értelmi sérült emberek 
részvételét a participatív kutatásban? 

2. Milyen hatalmi viszonyok jelennek meg a kutatásban részt vevő személyek között 
és ezek hogyan alakulnak a kutatás során? 

3. Milyen, az értelmi sérülésből adódó jellemzők jelennek meg a kutatás során?  
4. Milyen módszertani megoldásokat találunk ezekre? 
5. Milyen döntési mechanizmusok jelennek meg a kutatás során? 
6. Hogyan jelenik meg explicit módon a fogyatékosság a kutatás során, azaz mit 

gondolnak az értelmi sérült résztvevők a fogyatékosság fogalmáról, illetve a saját 
fogyatékosságukról? 

 

2. A résztvevő értelmi sérült emberekben létrejött változáshoz kapcsolódó 

kérdések 
 

 

 

 
 
 
 
 

3. ábra: A kutatási kérdések átlátását segítő ábra: a „Részvétel” kiemelésével 

Részvétel 
Társadal

mi hatás 

Kutatás- 

módszert

an 

Társadal

mi hatás 

Kutatás- 

módszert

an 

Részvétel 
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1. Hogyan alakul az értelmi sérült résztvevők kognitív és nyelvi szintje a kutatás 

során?  
2. Mi a kutatás résztvevőinek motivációja a kutatásban való részvételre, ezek 

mennyire személyes, érzelmi jellegűek és mennyire irányulnak a feladatra? 
3. Milyen konkrét esetekben történt hatalommal való felruházás a kutatás során? 

 

3. A társadalmi hatáshoz kapcsolódó kérdések 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra: A kutatási kérdések átlátását segítő ábra: a "Társadalmi hatás" kiemelésével 

 

1. Hogyan adaptálható a Play decide módszer értelmi sérült személyek számára? 
2. Hogyan járulnak hozzá a résztvevők a DVD-k elkészüléséhez? 
3. Milyen társadalmi szemléletformáló hatásait tapasztaltuk a participatív 

kutatásunknak?  

 

A kutatás módszertana 
 

A kutatás 2011. májustól 2013. májusig tartott. A két év alatt négy helyszínen voltak 

találkozók, összesen tizennyolc alkalommal. 

A résztvevők kiválasztásakor a személyes és szakmai ismeretségeimre támaszkodtunk, mivel 

a participatív kutatások sikeressége szempontjából kifejezetten fontos a kutatásvezető és a 

résztvevő személyek bizalmi kapcsolata, előzetes ismeretsége. 

Kiválasztás kritériumai: 

- Bizalmi kapcsolat a kutatás vezetőjével és a kutatótársakkal 

- Személyes érdeklődés a témák iránt 

- A kutatásban való részvétel iránti elkötelezettség 

- 20 és 30 év közötti életkor 

- Családban élő fiatal  

Kutatás- 

módszert

an 
Részvétel Társadal-

mi hatás 
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- Nemi arányok kiegyenlítettsége 

- Értelmi sérült embereket ellátó intézményekben való munka vagy tanulás, vagy 

gyógypedagógiai tanulmányok végzése 

A kutatásban összesen nyolc személy vett részt kutatóként.  Ebbe beletartozom én, mint a 

kutatás vezetője, a kutatási asszisztens (társ-facilitátor), valamint hat úgynevezett értelmi 

sérült személy. A két év során azonban 5 állandó résztvevője volt a kutatásnak1. Közülük 3 nő 

és 2 férfi, mindenki 20 és 30 év közötti. Az értelmi sérült személyek közül kettő nő (életkoruk 

a kutatás kezdetén 20 és 26 év, mindketten Down- szindrómával diagnosztizáltak) és egy férfi 

(életkora a kutatás kezdetén 22, konkrét diagnózissal nem rendelkezik, középsúlyos fokban 

értelmi sérüléssel élő személy). Mindannyian családban élnek, Budapesten, vagy a környékén, 

a kutatás idején egyikük iskolába jár, ketten napközi otthonba.  

Alkalmazott módszerek 

Az értelmi sérült emberekkel végzett participatív kutatásokra jellemző a többféle módszer 

alkalmazása, valamint a módszerek rugalmasan való kezelése (Nind, 2008; Walmsley és 

Johnson, 2003). Participatív kutatatásunk elsősorban a kvalitatív módszertanra épül, azonban 

az adatgyűjtés és az adatelemzés során egyaránt alkalmaztunk kvalitatív és kvantitatív 

vizsgálatra alkalmas módszereket. A disszertációban megkülönböztetem azokat a 

módszereket, amiket az értelmi sérült emberekkel közösen alkalmaztunk a kutatás során, 

illetve azokat, amiket egyértelműen az ő bevonásuk nélkül, az ő vizsgálatuk, vagy a róluk 

való adatgyűjtés céljából alkalmaztunk. 

  

Adatgyűjtő módszerek, melyben kutatóként vettek részt az értelmi sérült résztvevők:   
 

Résztvevő megfigyelés:  

A résztvevőkkel kapcsolatos általános benyomások gyűjtése céljából, valamint az értelmi 

sérülésből eredő jellegzetességek és ezeknek a kutatásban való részvételre kifejtett hatásának 

megfigyelésére, valamint a munkamódszerek és a kutatást támogató eszközök 

összegyűjtésére, dokumentálására.  

Participatív interjú: 

A jelen kutatás résztvevői maguk készítettek interjút a szabadidő téma kapcsán, saját 

tevékenységeikhez kapcsolódóan, egy foglalkozásvezetőjükkel, az ELTE- Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar nappali tagozatos hallgatóinak közreműködésével. Az értelmi sérült 

interjúkészítőkkel, egy-egy hallgató dolgozott együtt. 

Adatgyűjtő módszerek, melyek az értelmi sérült személyek kutatókénti részvétele nélkül 

valósultak meg:   
 

Kognitív és nyelvi vizsgálat: 

A kutatás elején és végén a kognitív és nyelvi teljesítmények felmérésére egy vizsgálati 

protokollt állítottunk össze témavezetőmmel, Marton Klárával. Ennek része volt a 

                                                           
1 A fluktuáció miatt. 
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beszédfluencia, a szókincs, a döntési mechanizmusok, az emlékezeti felidézés, a válaszadási 

konzisztencia, valamint a konkrét helyzetből való kilépés- és a problémamegoldó képesség 

alakulásának vizsgálata. A vizsgálati protokoll 8 kérdéskörből állt, amelyek között voltak 

rövid emlékezeti és eldöntendő kérdések, döntési helyzetekre vonatkozó kérdések és szókincs 

vizsgálat. 

Fókuszcsoport: 

Amellett, hogy az érintett személyekkel végzett fókuszcsoportok lehetőséget adtak az ő 

véleményük, tudásuk, tájékozottságuk jobb megismerésére az egyes témákkal kapcsolatban, a 

konkrét válaszokon túl fontos információkkal szolgáltak az ezekhez fűzött kommentárok, 

gesztusok és csoportdinamikai sajátosságok. A fókuszcsoportos módszer alkalmazásával 

ugyanis egy-egy téma tárgyalása közben információt kaptunk a csoportfolyamatokról, 

interakciókról és csoportnormákról. 

 

Adatelemző módszerek a kutatás értelmi sérült résztvevőinek kutatókénti részvételével: 

Én-versek módszer:  

A kutatás lezárultával „Én-versek” -et (Edwards, Weller, 2012) alkalmaztunk, ami egy olyan 

módszer, ami lehetővé teszi az értelmi sérüléssel élő emberek bevonását a kutatás 

adatelemzési fázisába. A módszer lényege, hogy a kutatásvezető (akár a résztvevőkkel 

közösen) összegyűjti a kutatásban elhangzott E/1. személyű megnyilvánulásokat, majd azokat 

csoportosítja akár általánosan (a résztvevők megnyilvánulásaiból témánként vegyesen), vagy 

az egyes résztvevőkét külön-külön, majd a mondatokat egymás alá helyezve verset alkot 

belőle. Ezeket elolvasva, megbeszélve reflektáltak a résztvevők a kutatási folyamatra, 

valamint saját szerepükre.  

 

Csoportos interjú: 

A kutatás végső értékelését az értelmi sérült résztvevőkkel egy csoportos interjú keretében 

végeztük el, a legutolsó közös találkozón.  Kíváncsiak voltunk a résztvevők általános 

véleményére, kritikájára a kutatással kapcsolatban, a részvétellel kapcsolatos motivációjukra, 

illetve a számukra legemlékezetesebb momentumokra. A résztvevők egymás után, sorban 

válaszoltak az értékelő kérdésekre. 

 

Adatelemző módszerek, melyek az értelmi sérült résztvevők kutatókénti részvétele nélkül 

valósultak meg:   

Tartalomelemzés: 

A kutatási találkozókon hangfelvételek készültek, melyek a kutatás lezárultával lejegyzésre 

kerültek, majd tartalomelemzést végeztem az átiratokon a kutatási kérdéseknek megfelelően. 

A tartalomelemzés során az Atlas.ti szoftver segítségével szisztematikus vizsgálatot végeztem 

az átiratokon. A szoftver lehetőséget nyújt kvalitatív és kvantitatív vizsgálatok végzésére 

egyaránt. Ha végigkódoljuk a szöveget, akkor kódkategóriák alapján visszakereshetünk 

szöveg részleteket és egymás mellé illeszthetjük azokat. Ez segítheti a releváns jelenségek, 

hasonlóságok, különbségek, struktúrák, mintázatok észrevételét. Ezek objektív adatok, 

melyek kiegészíthetik, vagy ellent mondhatnak a szubjektív megfigyeléseinknek (Vicsek, 

2006).  
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A kutatás főbb eredményeinek összefoglalása 
 

Mint ahogy a célok és a kutatási kérdések is hármas tagolásban jelennek meg a 
disszertációban (1. Kutatásmódszertanhoz kötődő, 2. A résztvevő értelmi sérült emberekben 
létrejövő változáshoz kapcsolódó 3. Társadalmi hatással kapcsolatos) az eredményeket is e 
hármas struktúra keretében tárgyalom, az egyes csoportokon belül is a kutatási kérdéseknek 
megfelelően haladva.  

 

1. Kutatásmódszertannal kapcsolatos eredmények 
 

Módszerek, módszertani elemek 

Ezen belül vizsgáltam, hogy mik azok a módszerek és módszertani elemek, amik segítik az 
értelmi sérült emberek részvételét a kutatásban. Itt is külön kategorizáltam azokat a 
módszereket, amiket az értelmi sérült személyek részvételével alkalmaztunk a kutatásban, és 
azokat, amiket az ő aktív részvételük nélkül. Valamint ezeken belül az adatgyűjtő és az 
adatelemző módszereket.  

Adatgyűjtő módszerek a kutatás értelmi sérült résztvevőinek kutatókénti részvételével:  

Résztvevő megfigyelés 

A résztvevő megfigyelés inkább a kutatási alkalmak íratlan szabályainak és a 
kutatásban résztvevő személyek egymás jobb megismerésének céljából volt hasznos. 
A résztvevők naplófeljegyzéseket készítettek, melyek bepillantást engedtek abba, 
hogy a résztvevők nem mindig értették meg a kutatási alkalmakon elhangzott elméleti 
tartalmakat, illetve, hogy mennyire távol áll tőlük a jegyzetelés és a naplóírás műfaja. 
A naplófeljegyzések azonban megmutatták azt is, hogy a résztvevők komolyan vették 
a kutatásban való részvételt és komoly, egyben érthetetlen dolognak tartották a 
kutatást. Látszik azonban, hogy gondolkodtak a témákról otthon is, foglalkoztatta őket 
a kutatási alkalmakon kívül is pl. a szabadidő témája és gyűjtöttek is tartalmakat azzal 
kapcsolatban. A résztvevő megfigyelés módszere természetesen lehetővé tette a 
részvételt, illetve nekem segített megfigyelni, hogy hogyan viselkedtek az értelmi 
sérült résztvevők a kutatási helyzetben, ami ugyanazt mutatta, mint a 
naplófeljegyzések, hogy motiváltak voltak a résztvevők a részvételre, de nem is 
annyira a tartalom miatt (amit nagyrészt nem is értettek meg), hanem magáért a 
tevékenységért (ld később: résztvevők motivációja a kutatásban való részvételre).  

Participatív interjú 

A résztvevők gyógypedagógus hallgatókkal párban készítettek strukturált interjúkat 
egy-egy olyan személlyel, aki a saját szabadidejük eltöltéséhez kapcsolódott (pl. 
tanáruk, „segítőjük”, oktatójuk stb.) Az interjúkról videofelvételek készültek, melyek 
végül az összes résztvevővel közösen elemzésre kerültek. A kutatás szempontjából 
célunk volt megfigyelni, hogy hogyan végzik el a résztvevők az interjút, illetve, hogy 
az ép interjúalanyok hogyan viselkednek egy ilyen helyzetben, hogyan jelennek meg a 
hatalmi viszonyok egy ilyen fordított helyzetben. Összességében nem tudtunk 
semmilyen általános érvényű megállapítást tenni az értelmi sérült emberek 
interjúkészítésével kapcsolatban, mivel minden résztvevő másképpen viselkedett a 
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helyzetben, amit nagyrészt a személyiségük határozott meg, de közrejátszott benne az 
interjúalanyhoz fűződő viszonyuk is. A közvetlen támogatásra azonban mindenkinek 
szüksége volt, akár az interjút megelőzően, akár az interjú során. Az interjúalanyok 
(nem értelmi sérült) attitűdjét pedig leginkább a fogyatékos emberekhez való általános 
viszonyulásuk, jellemük, és az interjúkészítőhöz való viszonyuk határozta meg. Az 
interjúkészítés tehát, mint kutatási módszer gondos előkészítéssel és megfelelő 
támogatással alkalmazható motivált értelmi sérült emberekkel. Többször alkalmazva 
nagyobb magabiztosságra tehetnek szert az értelmi sérült interjúkészítők, ami elősegíti 
a sikeresebb interjúkészítést. 

Az adatelemzéshez köthető módszerek, értelmi sérült személyek kutatókénti részvételével 

Én-versek módszer 

Ezt a módszert abból a célból alkalmaztuk, hogy az értelmi sérült résztvevők számára 
eszközt adjunk az adatelemzésre a kutatás korábbi eseményeire való visszaemlékezés 
által, illetve csoport- és önismereti célból is, hogy el tudják magukat helyezni a 
kutatási folyamatban, lássák az abban a betöltött szerepüket, a sajátos szófordulataikat, 
attitűdjüket. Célja volt még ennek a módszernek, hogy emlékül szolgáljon a 
résztvevőknek a kutatásról, amelyet, mint kézzel fogható produktumot el tudnak tenni, 
ugyanis a résztvevőket pont az ilyen érzelmi és emlék-jellegű dolgok motiválták 
leginkább a részvételre (ld. résztvevők motivációja a részvételre c. részt). 
Büszkeséggel töltötte el őket, hogy idézik a szavaikat és megőrzik, lejegyzik, 
fontosnak tartják, amiket mondanak. A kutatás kontextusába való belehelyezkedést 
segítette a módszer, de jellemző volt, hogy csak a gyakorlati, kézzel fogható részére 
emlékeztek a résztvevők a kutatásnak. 
 

Csoportos interjú  

A kutatás utolsó találkozóján csoportos interjút készítettünk, amelynek során a 
résztvevők értékelték a kutatást és az abban való részvételüket. A csoportos interjún az 
értelmi sérült résztvevők egyértelműen meg tudták fogni a lényegét a közös kutatás 
legnagyobb nehézségének: az egymás megértésének problémáját. Pontos visszajelzést 
adtak a résztvevők a kutatásvezetői illetve az asszisztensi szerepre, mely szerint az 
asszisztens támogat, a vezető tervez, szervez és „okos”. Megfelelőnek bizonyult a 
csoportos interjú a kutatás értékelésére, a résztvevők nem befolyásolták, inkább 
inspirálták egymást az őszinte vélemények, tapasztalatok megfogalmazására. 

Az értelmi sérült résztvevők kutatókénti bevonása nélkül alkalmazott adatgyűjtő módszerek  

Kognitív és nyelvi képességek vizsgálatára alkalmas feladatsor 

Ennek eredményeit az Eredmények 2. alpontjában fejtjük ki 

Fókuszcsoport  

Tapasztalataink alapján értelmi sérült résztvevőkkel a módszer alkalmazásához 
szükséges egyfajta informális, baráti légkör, ahol a résztvevők ismerik és megértik 
egymást. Ez ösztönzi a résztvevőket a nagyobb mértékű önkifejezésre, illetve egymás 
könnyebb megértését segíti elő. A beszélgetésekről készülő hangfelvétel és azok 
lejegyzése még fontosabb értelmi sérült résztvevők esetében, mint általában, ugyanis 
sokszor nehéz megérteni, amit mondanak, ezt segítheti azonban a többszöri 
újrahallgatás. A kutatás eredményeként a módszer előnyének bizonyult a 
strukturáltság, amit a módszer biztosít, a meghatározott szerepkörök, valamint a már 
összeszokott társaság csoportdinamikájának szabad megnyilvánulása. A módszer 
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hátrányának bizonyult, hogy mint moderátor (és kutatásvezető) kiemelt szerepbe 
kerültem azáltal, hogy explicit módon irányítottam a beszélgetést, legtöbb esetben én 
határoztam meg, hogy ki beszéljen, és miről. Ez sok tekintetben ellentmond 
kutatásunk alapelveinek, mely szerint a kutatásban résztvevő összes személy 
egyenrangú módon alakíthatja a kutatás folyamatát. Mindkét esetben azonban az 
egyenrangúság leginkább az egymás kölcsönös tiszteletében nyilvánult meg, mint 
emberi tényező, nem pedig abban, hogy ki irányít és számszerűen ki mennyit tesz 
hozzá a kutatáshoz. Olyan esetekben lehet hasznosan alkalmazni a fókuszcsoportos 
módszert értelmi sérült emberekkel, amikor konkrét témákat szeretnénk megvitatni, 
azaz egy konkrét témával kapcsolatban vagyunk kíváncsiak a résztvevők nézeteire, 
tudására, tapasztalataira, valamint a csoportban elfoglalt szerepeikre. Kutatásunk 
esetében hasznosan tudtuk alkalmazni a módszert annak felderítésére, hogy az értelmi 
sérült résztvevők mennyit tudnak, és hogyan vélekednek azokról a témákról, 
amelyekben interaktív DVD-ket dolgoztunk ki más értelmi sérült személyek számára.  

Adatelemző módszer, az értelmi sérült résztvevők kutatókénti részvétele nélkül  

Tartalomelemzés 

Az Atlas.ti szoftverrel a kutatási kérdéseinknek megfelelő kódkategóriákba soroltam a 
kutatási találkozókon elhangzott beszélgetések egyes részleteit. Ennek eredményeiről 
a következő alpontokban számolok be.   
 

Módszertani eszközök 

A disszertációban összegzésre kerültek azok a módszertani eszközök, amelyek hozzájárultak 
az értelmi sérült embereknek a kutatásban való jelentőségteljes részvételéhez, valamint a 
kutatásvezető és a többi résztvevő közötti sikeres együttműködéshez. Ezek képek, 
emlékeztetők, társfacilitátor jelenléte, áttekintő a kutatási folyamatról, egymásnak 
magyarázat, kérdéshalmozás, beleegyező nyilatkozat. Ezekből egy módszertani eszköztárat 
kívánok nyújtani olyan, a jövőben megvalósuló participatív kutatásokhoz, melyekbe értelmi 
sérült embereket kívánnak bevonni.  
 

Hatalmi viszonyok 

 
A kutatásmódszertannal kapcsolatos részben vizsgáltam még, hogy milyen hatalmi viszonyok 
jelennek meg a kutatásban részt vevő személyek között és ezek hogyan alakulnak a kutatás 
során. A participatív kutatások egyik fő alapelve az egyenrangú partneri viszony a kutatás 
összes résztvevője között. Igyekeztünk ezt az elvet végig szem előtt tartani a kutatás során, 
egyrészt explicit verbális megnyilvánulásokkal, másrészt viselkedésünkkel, harmadrészt pedig 
azzal a koncepcióval, hogy az értelmi sérült résztvevőket bevonjuk a kutatáshoz kapcsolódó 
fontos, vagy kevésbé fontos döntésekbe egyaránt. Eredményeink között felsorolom, hogy 
milyen módon nyilvánultak ezek meg a kutatásunk során.  

- Explicit kimondással 
- Implicit módon, viselkedéssel, témával, őszinteséggel, szóhasználattal 
- Kölcsönösséggel: az értelmi sérült résztvevők visszakérdeznek, hogy a kutatásvezető 

esetében mi a kérdésre a válasz, főleg a nagyon személyes, magánéleti kérdések 
esetében 

- Kutatással kapcsolatos technikai háttér információk (akár magánjellegű) 
megosztásával 

- Ha a kutatásvezetőként felvállaltam a gyengeségemet bizonyos helyzetekben 
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- Határok tiszteletben tartásával: mindenki csak arról beszéljen és addig, ameddig neki 
kényelmes (és ennek átgondolására gyakran figyelmeztettem is a résztvevőket). 

A kutatás során, főleg az értelmi sérülésből adódóan, többször megjelent egyfajta hierarchikus 
viszony. Leginkább az én „tanár” szerepem miatt, de a résztvevők között is kialakultak alá-
fölé rendelt viszonyok. A kutatás tapasztalata alapján a hatalmi viszonyok kiegyenlítése 
nagyon nehéz, mert mindenki ahhoz a sémához van szokva, hogy az értelmi sérült emberek 
„lejjebb vannak” a hierarchikus létrán és ennek megfelelően viselkedik. Konkrét kimondással 
és attitűddel is igyekeztem kifejezni az egyenrangúság iránti igényemet, de ez nem mindig 
sikerült, ahogy maguk az értelmi sérült személyek is inkább erősítették az én „feljebb 
valóságomat”. Amikben azonban meg tudott nyilvánulni az egyenrangúság, az a baráti 
szóhasználat, amit egymás között alkalmaztak a résztvevők, az őszinte érzelmi 
megnyilvánulások egymás felé, egymás határainak tiszteletben tartása, és legfőképpen a 
kölcsönösség, hogy mindenki kérdezhet mindenkitől és mindenki válaszol is a feltett 
kérdésekre. A résztvevők döntésekben való részvétele is a hatalmi helyzetek kiegyenlítését 
célozta.  
 

Értelmi sérültségből fakadó jellegzetességek 

Összegyűjtöttem a kutatás során megjelenő olyan jellemzőket, amik az értelmi sérülésből 
fakadhatnak. Gyűjtöttem ezekre módszertani megoldásokat, melyek segíthetik a jövőbeni 
hasonló jellegű kutatásokat.  

Hierarchikus világ 

Azt tapasztaltuk, hogy szinte minden döntésben egy referenciaszemélyre van 
szükségük az értelmi sérült résztvevőknek. Nagyon nehéz módszertani javaslatot 
fogalmazni meg ezzel kapcsolatban, ugyanis nem akartuk a résztvevőket „lázítani” 
sem a szüleik, hozzátartozóik ellen, inkább igyekeztünk bennük tudatosítani, hogy ők 
maguk is képesek lennének önállóan cselekedni és dönteni olyan helyzetekben, 
amikben általában nem szoktak, illetve, hogy tisztában legyenek olyan kérdésekkel, 
ami az ő életüket érinti. Bátorítás szintjén maradva kezeltük a helyzetet, valamint 
megjelentek a közösen készített Play decide alapú interaktív DVD-ben is a 
hierarchikus világgal kapcsolatos motívumok, amelyeket kritikusan tárgyaltunk a 
megbeszéléseken.  

Elbizonytalaníthatóság 

Ez lehet következménye a fentiekben leírt hierarchikus világnak, hogy az értelmi 
sérült résztvevők megszokták, hogy általában mások döntenek helyettük; lehet 
eredménye a megfelelési vágynak irányomban, hogy ha én visszakérdezek, az azért 
lehet, mert „nem nekem tetszőt” válaszolt az értelmi sérült résztvevő; illetve a 
magabiztosság hiányának, attól való félelmükben, hogy nem jól értették meg a kérdést 
és ezért kérdezek vissza. Ezekre megoldás lehet, ha folyamatosan biztosítjuk a 
résztvevőket arról, hogy nem ezek az esetek állnak fenn. Ők hozzák a döntést (de 
legalábbis az ő részvételükkel és beleegyezésükkel történik az), nem tudnak „rossz” 
választ adni, és ha valamit nem értenek meg, azzal sincs semmi baj.  

Megértés nehézsége 

Sokszor fordult elő valóban, hogy a kutatásvezető, kutatási asszisztens és a kutatás 
értelmi sérült résztvevői nem értették egymást. Ezekből sok inadekvát válasz és 
helyzet alakult ki, amikor az értelmi sérült résztvevő válasza nem a feltett kérdéshez 
kapcsolódott. Ezek oka lehet, hogy sokszor olyan témákról beszélgettünk, és oly 
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módon (nyíltan és egyenrangúságra törekedve), ami az értelmi sérült emberek számára 
nem megszokott. Valószínűleg megoldás lehet erre, ha a résztvevők otthon, vagy más 
környezetben nyíltan és tudatosan többet beszélgetnének az életüket érintő 
kérdésekről. Voltak olyan esetek is, amikor a téma elvontsága, vagy metakognitív 
jellege okozta a meg nem értést.  
 

Az értelmi sérülésből tehát adódnak nehézségek a kutatásban való részvétel tekintetében. 
Ezek részben kezelhetőek reális elvárásokkal (nem több és nem kevesebb, mint amire a 
résztvevők képesek), egyénre szabott figyelemmel, megértéssel és kommunikációval, a 
résztvevők alapos ismeretével, kutatási gyakorlattal (mind a kutatásvezető, mind az értelmi 
sérült résztvevők részéről), felkészültséggel (a téma, a résztvevők és főleg maga a kutatás 
tekintetében), fokozatossággal (amikor a kutatásban előforduló elemek egymásra épülnek), 
sok ismétléssel, de leginkább tisztelettel. 

Döntési mechanizmusok a kutatás során  

Igyekeztem a kutatás során a lehető legtöbb döntési helyzetbe bevonni az értelmi sérült 
résztvevőket. Természetesen voltak olyan technikai és anyagi jellegű döntések, amikbe nem 
lehetett. Négy féle döntési kategóriát alkottam az alapján, amiket a kutatás során 
tapasztaltunk: 

1. A résztvevők nélkül hoztam meg a döntést. Olyan helyzetekben, amikor fontos 
gyakorlati vagy objektív szempontok kötöttek. Például a DVD-t készítő technikai 
szakemberek kiválasztása, szaktudás, ár-érték arány tekintetében.  

2. Demokratikus döntéshozatal: 
Közösen hoztuk meg a döntést, mérlegelve a lehetőségeket. Ilyen volt például a 
rendszeres találkozók hosszának eldöntése.  

3. Értelmi sérült személyek önálló döntései: többször történt, hogy rábíztam a döntést az 
értelmi sérült résztvevőkre, akik valahogy döntöttek, de nem tudták megmagyarázni, 
hogy miért döntöttek úgy. Például a DVD_n szereplő személyek nemének, aztán 
nevének eldöntése.  

4. Meggyőzés: olyan is előfordult, hogy valami miatt (általában szakmai, vagy gyakorlati 
szempont) nem értettem egyet a résztvevők döntésével, így igyekeztem meggyőzni 
őket a másik álláspontról. Ilyen volt például, hogy a résztvevők a DVD-n szereplő 
karakterekre nem- sérült szereplőt szerettek volna választani, azonban a segédanyag 
értelmi sérült emberekről, értelmi sérült embereknek szól, ezért szakmailag fontosnak 
tartottam, hogy bizonyos helyzetekben láthatóan értelmi sérült személyek jelenjenek 
meg, hiszen az adott helyzet így vált relevánssá.  
 

Az értelmi sérült személyeknek a kutatással kapcsolatos döntésekbe való bevonásának tehát 
négy szintjét különböztettük meg. A participatív kutatások alapelveinek megfelelően az 
optimális a 2. eset, amikor demokratikus módon konszenzusra jutnak a résztvevők. Abból 
tanul mindenki a legtöbbet és abban vesz részt mindenki egyenlő módon. A kutatás során 
törekedtünk az olyan jellegű döntések meghozatalára. 

 

Fogyatékosság megjelenése a kutatás során  

A fogyatékosság téma egy-két apró kivétellel, nem került volna elő, ha én nem erőltetem azt. 
A résztvevők nem tartották magukat fogyatékosnak, az egyik résztvevő kifejezetten 
felháborodott a szóhasználaton és megbélyegzőnek tartotta azt. A résztvevők szerint az egy 
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negatív bélyeg, amit nem tartanak valós kategóriának, hanem inkább a társadalom által kreált 
fogalom, amit el kellene felejteni. Ha nagyon muszáj, az egyik résztvevő a mozgássérült 
embereket, a másik az agresszív személyeket tartja fogyatékosnak. Felmerült, hogy a görbe 
hát okozza az értelmi sérülést, illetve, hogy az érzelmekben rejlik a sérülés. Magukat nem 
tartják fogyatékosnak, annyiból tartják magukat „más” -nak, mint ahogy minden ember más.   
 

2. Az értelmi sérült résztvevők számára hasznos eredmények 
 

Az értelmi sérült résztvevők kognitív és nyelvi szintjének változása a kutatás során 

A kutatás első és utolsó alkalmán készült, konzulensemmel összeállított kognitív és nyelvi 
vizsgálati protokoll a hangfelvételek alapján egyértelmű változásról tanúskodik, mindegyik 
résztvevő esetében. Vizsgáltuk az értelmi sérült résztvevők beszédfluenciáját, szókincsét, 
döntési mechanizmusait, emlékfelidézését, válaszadási konzisztenciáját, valamint a konkrét 
helyzetből való kilépés- és a problémamegoldó képességét. 

A hangfelvételek kiértékelése alapján mindenki egyértelműen többet és folyamatosabban 
beszélt a második alkalommal, adekvátabb válaszokat adott, jobban elő tudta hívni a szavakat, 
magabiztosabban hozott döntést, könnyebben kilépett a konkrét helyzetből és könnyebben 
felidézte az emlékeit.  Egyedül a problémamegoldásban nem tapasztaltunk változást a 
feladatok eredményei alapján.  

A kutatás résztvevőinek motivációja a kutatásban való részvételre 

Megfigyelésünk szerint inkább az érzelmi jellegű motiváló tényezők hatottak a résztvevőkre, 
bár a tartalomelemzés során találtam példát feladatra irányuló motivációkra is. A főbb érzelmi 
motivációk voltak:  

- Az irántam érzett szimpátia, mely gyakorta megnyilvánult a kutatás során 
- A baráti légkör 
- A találkozók során elfogyasztott ételek és italok 
- Gondolatok, érzések megosztásának lehetősége egy kortárs csoporttal 

Feladatra irányuló motivációs tényezők: 

- Kíváncsiság 
- Értelmes tevékenység végzése 

3. Társadalmi hatás, konkrét produktum: A Play decide módszer adaptált változata 

értelmi sérült személyek számára, avagy „Döntsünk közösen!” 
 

A Play decide módszer egy deliberatív módszer, célja, hogy a társadalmat megosztó témákban 
ismeretet közöljön és diskurzust generáljon a különböző szempontból érintett (vagy nem 
érintett, csak érdeklődő) személyek között, akiknek ennek köszönhetően markáns véleménye 
alakul ki a témával kapcsolatban. A formája alapvetően olyan, mint egy ismeretterjesztő 
társasjáték, melynek folyamán hosszú és bonyolult leírásokat kell elolvasni, megérteni. A 
kutatás során célunk az volt, hogy kifejlesszünk egy olyan adaptációt, ahol a hosszú, 
bonyolult leírások helyett inkább képekkel, hangokkal, könnyen érthető szöveggel fejtünk ki 
egy-egy témát. A legmegfelelőbb formának az interaktív DVD-t találtuk. A DVD-k felépítése 
megegyezik az eredeti “társasjáték” struktúrájával, némi változtatással. Három témában 
készítettünk interaktív DVD-t a Play decide módszernek megfelelően: döntéshozatal, 
szabadidő, szerelem. 
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A következő összehasonlító táblázatban láthatjuk a kutatás során kidolgozott Döntsünk 
közösen! interaktív audiovizuális segédanyag és az eredeti Play decide módszer közötti 
különbségeket, hasonlóságokat:  

 Play decide Döntsünk közösen! 
Formája Papíralapú DVD 
Információ típusa Bonyolult írott szövegek Auditív és vizuális- képek és 

könnyen érthető hangok 
1.rész Bevezető írott szöveg Bevezető kisfilm: képek, 

könnyen érthető hallott 
szöveg 

2. rész Történetkártyák- írott 
kártyák 

Vélemények- színészek 
mondják el 

3. rész Információ kártyák- írott 
kártyák 

Információk- képekre 
rákattintva elhangzik a 
szöveg 

4. rész Témakör kártyák- írott 
kártyák 

Kérdések- képekre 
rákattintva elhangzik egy 
kérdés, melyben a saját 
életükre vonatkoztatják a 
résztvevők a témát 

5. rész Döntés- írott szöveg, 4 
álláspont 

Döntés- 4 verziója 
ugyanannak a szituációnak, 
4 rövid film 

1. Táblázat: Összehasonlító táblázat a kutatás során kidolgozott Döntsünk közösen! 
interaktív audiovizuális segédanyag és az eredeti Play decide módszer között 

 

A kutatásban résztvevő értelmi sérült személyek hozzájárulása a DVD-k elkészüléséhez 

- A témák kiválasztása  
- A résztvevők ismeretei, hozzáállása a témákhoz 
- A DVD-k szövegezésének korrektúrája: megfelelő megfogalmazás, érthetőség, vagy 

érdekesség 
- Megfelelő szóhasználat kiválasztása 
- A szövegekhez kapcsolódó képek kiválasztása  
- A DVD-n szereplő személyek nevének, nemének kitalálása, illetve, annak eldöntése, 

hogy sérültek legyenek, vagy épek.  
- A DVD-hez szereplők ajánlása, vagy felkínálkozás szereplőnek.  

 

E felsorolás alapján látható, hogy milyen esetekben lehetséges és szükséges bevonni értelmi 
sérült résztvevőket a kutatásokba. Általánosságban az érintett személyek bevonása segíthet 
abban, hogy jobban megismerjük az érdeklődésüket, ismereteiket és hogy közösen 
alakíthassunk ki szakmai anyagokat velük2. Tapasztalatunk szerint az értelmi sérült 
résztvevők szívesen szerepelnek szakmai anyagokban, leginkább kézzel fogható módon 
(képen, videóban), büszkék, ha megjelennek valahol. A fenti példákkal alá kívánjuk 

                                                           
2 Nagyon fontos azonban megjegyezni, hogy mindez csak része a közös munkának, ezeket 
önmagukban nem nevezhetjük participatív munkának, ugyanis ahhoz hozzátartozik a több 
hónapos, éves ismeretség, egy komplex kutatási folyamatban való részvétel. 
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támasztani, hogy az értelmi sérült személyek bevonhatók a kutatásokba és inspirálni kívánunk 
más kutatókat is erre.  

 

A kutatás társadalmi szemléletformáló hatásai 

A kutatásnak több szinten tapasztaljuk hatását. A résztvevőkre gyakorolt hatásairól fentebb 
esett szó. Hatott még a résztvevők szüleire, gyermekük felnőttként való kezelésével 
kapcsolatban, hat a szakmára a DVD-kkel kapcsolatos érdeklődés és használat tekintetében, 
hat a többi értelmi sérült személyre, akik a DVD-k hatására beszélgetnek az életüket érintő 
kérdésekről, hat a konferenciák hallgatóságára, ahol értelmi sérült résztvevők adnak elő, hat a 
felsőoktatásra ahol részben e kutatás hatására értelmi sérült személy dolgozik óraadóként, 
valamint hat a tudományra kritikai hozzáállásával, felvetéseivel.  

 

Összegzés 
 

A disszertáció három fő pillérre épül. Az egyik módszertani, melyben a participatív kutatás 
során gyűjtött tapasztalatokat kívánjuk összegezni, melyek amellett, hogy inspirálóan 
hathatnak újabb kutatásokra, módszertani tárházat is nyújthatnak azoknak a kutatóknak, akik 
értelmi sérült embereket vonnak be kutatásaikba. E kutatásban a résztvevő személyek közötti 
hatalmi viszonyokra és azok kiegyenlítésére, a kutatás során hozott döntésekre, valamint a 
fogyatékosság megjelenésére fókuszáltunk. A módszertani kérdések mellett a kutatás másik fő 
pillére a hatalommal való felruházás, az értelmi sérült emberek önérvényesítésének 
támogatása és annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy milyen előnyei származnak az értelmi 
sérült személyeknek a kutatásban való részvételből, valamint, hogy mi motiválja őket a 
kutatásban való részvételre. A kutatás harmadik pillére pedig a társadalmi hatás, azaz egy 
deliberatív módszeren, a Play decide-on alapuló produktum, egy interaktív DVD, amit értelmi 
sérült személyekkel hoztunk létre, értelmi sérült személyek számára, hogy részt vállaljunk 
ezzel az értelmi sérült személyek társadalmi részvételéhez szükséges diskurzusban.  

A kutatás gyakorlati felhasználásának lehetőségei 
 

A disszertációban több olyan tapasztalatunkról kívántam beszámolni, melyek támaszt, 
segítséget, ötletet adhat újabb kutatásoknak, illetve olyan szakembereknek, akik értelmi sérült 
felnőttekkel egyenrangú partnerként, konstruktívan kívánnak dolgozni. Ezek:  

- Értelmi sérülésből adódó nehézségek kezelése a kutatás, vagy más munka során 
- Döntsünk közösen! interaktív DVD 3 témában, az értelmi sérült emberek 

önérvényesítésének támogatására 
- Az értelmi sérült személyek számára motiváló tényezők a kutatásokban, munkában 

való részvételre 
- Hatalmi viszonyok kiegyenlítésének módjai az értelmi sérült emberekkel végzett 

munka során 
- Kutatásmódszertani tapasztalatok- adatgyűjtő és adatelemző módszerek, valamint 

azok alkalmazása értelmi sérült személyekkel 
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Számos további kutatási lehetőség adódik a jelen kutatás alapján, ugyanis arra motivált 
értelmi sérült személyeket minden róluk szóló kutatásba be kellene vonni.  
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