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3 Bevezetés 

3.1 Személyes bevezetés 

A kvalitatív kutatásokban, miután felismerték a kutatói objektivitás megvalósításának 

lehetetlenségét, a kutató értékeire és attitűdjére való önreflexió és öntudatosság többnyire 

nélkülözhetetlenné vált, ami által nyíltan felismerhető a kutató hatása a kutatási eredményekre 

(Ratner, 2002). A kutató dönti el, hogy mit emeljen ki, mit tart fontosnak, miről írjon, stb. a 

kutatással kapcsolatban. Emiatt korrektebb, ha reflektálunk saját értékeinkre, ezzel 

elkerülhetjük a kutatástól és a kutatásban részt vevő személyektől való eltávolodást 

(Walmsley és Johnson, 2003). „Sok hang megszólal ebben a kutatásban és mindegyik 

elkerülhetetlenül is rajtam keresztül szólal meg” (Johnson 1998, p.10–11), ezért fontos, hogy 

tisztázzuk a saját érzelmi és értékbeli hozzáállásunkat, hogy ez elkülöníthető legyen. A kutató 

kutatási megközelítése és a tudományhoz való viszonya hosszú évek alatt alakul ki és 

folyamatosan változik. Az én személyes viszonyomat a tudományhoz kezdetben a kulturális 

antropológiai tanulmányaim határozták meg, emberi oldalról pedig a sok éves barátságok 

fogyatékos emberekkel. Mielőtt szakemberré váltam, számomra meghatározóvá váltak ezek a 

barátságok, ami nagyon megnehezítette számomra a szakember/kutató szerephez kötődő 

hierarchiai „felemelkedést”. Hozzáállásomból adódóan a fogyatékosságtudománnyal és annak 

kutatási paradigmájával, valamint a részvételi paradigmával tudtam legkönnyebben 

azonosulni. A részvételi kutatások ugyanis a kutatásban résztvevő személyek kapcsolatának 

minőségében is túllépnek a hagyományos kutatások keretein, a hagyományos hierarchikus 

viszonyok lebontásával. Az egyenrangúságra törekvő viszony hozzájárul a tudomány és 

gyakorlat, valamint a kutatók és az érintettek közötti szakadékok áthidalásához. 

Meggyőződésem, hogy biztosítani kell, hogy a fogyatékos emberek minden szinten, 

tevékenyen részt vehessenek az életüket érintő kérdések megtárgyalásában, eldöntésében, 

kutatásában, alakításában. A fogyatékos kutatásokban pedig a kutató nem kívülálló, hanem a 

fogyatékos emberek oldalán kell, hogy álljon (Barnes,1996). Az eddig végzett részvételi 

kutatásokból nemcsak kutatóként, hanem szakmailag és főleg emberileg nagyon sokat 

tanultam.  

 



10 

 

3.2 Általános bevezetés 

A disszertáció alapja tehát, hogy a fogyatékos embereket, jelen esetben az értelmi sérült1 

embereket be kell vonni a róluk szóló diskurzusba, döntéshozatalba, kutatásokba. 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. Ezeknek az 

alapfeltevése, hogy ahhoz, hogy ésszerű és megalapozott döntések szülessenek, a téma beható 

megismerése és megértése.  Ehhez többek között ismeretterjesztő háttéranyagok kidolgozása 

szükséges. A Play decide egy ilyen deliberatív módszer (http://www.playdecide.org), 

amelynek kidolgozott struktúrája van, ami alapján ilyen háttéranyagok készülnek. Ezt a 

keretet használtuk kutatásunkban, ami az értelmi sérült személyek életével kapcsolatos témák 

megalapozott döntéshozatalával foglalkozik. A módszer adaptációja az érintettek bevonásával 

folytatott particpatív kutatás keretében történt. A kutatás szemléleti keretét, emberképét a 

fogyatékosságtudomány adja, valamint a hagyományos kutatásokkal szembeni kritikai 

hozzáállás.  

 A disszertáció elméleti részében bemutatásra kerülnek a fent említett deliberatív 

módszerek, többek között maga a Play decide módszer is. Elméleti keretül a kutatás értékeit 

és emberképét meghatározó fogyatékosságtudomány szolgál. Ehhez kapcsolódóan kerülnek 

bemutatásra a fogyatékos jogi mozgalmak hatására létrejött inkluzív kutatások - ezen belül a 

participatív kutatási módszer-, melynek során az érintett személyek, kutatóként vesznek részt 

a kutatásokban. 

3.3 A kutatás értékrendje, emberképe, a fogyatékosságtudomány 

A fogyatékosságtudomány emberközpontúsága, gyakorlatiassága, kutatási megközelítése, az 

érintett személyek érdekeinek és céljainak előtérbe helyezése, valamint interdiszciplináris 

szemlélete, mint a személyes bevezetőben már írtam, megegyezik személyes kutatói 

értékrendemmel. A fogyatékosságtudomány elsősorban kritikai társadalomtudomány, 

melyben a kritikai megközelítés több teret hagy az egyet nem értésnek. Legfőbb célja az 

                                                 

1 Értelmi sérült terminológiát használunk disszertációnkban annak ellenére, hogy nem az ennek megfelelő 

medikális modellben gondolkodunk. Ennek bővebb magyarázata, illetve, hogy pontosan kiket értünk a 

megnevezésen, a disszertáció 3.4. fejezetében található.  

 

http://www.playdecide.org/


11 

 

emancipáció, az ellenállás, valamint az elnyomó rendszerek és struktúrák alóli felszabadítás 

(Goodley, 2011). Kiemelt helyen foglalkozik a hatalmi helyzetek, valamint a domináns 

érdekek tudatosításával. A Fogyatékosságtudományi Társaság 1993-as meghatározása szerint 

„a fogyatékosságtudomány a társadalmak politikáit és gyakorlatát vizsgálja, hogy jobban 

megértsük a fogyatékossággal kapcsolatos – sokkal inkább társadalmi, mint testi – 

tapasztalatokat. A fogyatékosságtudomány egyik fontos célja, hogy a károsodás jelenségét 

kibogozza a mítoszoknak, az ideológiáknak és a stigmának abból a hálójából, ami ráborul a 

szociális interakciókra és a társadalompolitikára. E tudományág megkérdőjelezi azt az eszmét, 

amely úgy tekint a fogyatékossággal élő emberek gazdasági és társadalmi státuszára és a 

számukra kijelölt szerepekre, mintha azok a fogyatékossággal élő emberek állapotának 

elkerülhetetlen következményei lennének.” (Rivera, 2014, 104).  

 Az utóbbi évtizedekben számos fogyatékosságtudományi publikáció született, sokféle 

perspektívából: jog, gazdaságtan, történelem, filozófia, etika, antropológia, szociálpolitika, 

szociálpszichológia, szociológia, kultúratudomány, geográfia stb. Kérdésfeltevéseit és 

megközelítésmódját nem korlátozza egy szigorú diszciplináris keret, így együttes 

alkalmazásuk lehetőséget ad a komplexebb megismerésre (Nagy, Könczei, és Hernádi, 2009). 

E doktori disszertáció fókuszába nem esik bele a fogyatékosságtudomány fejlődéstörténetének 

részletes bemutatása, de bővebben olvasható erről magyar nyelven Nagy, Könczei és Hernádi 

(2009), angol nyelven Barnes, Oliver és Barton, (2002) valamint Goodley (2012) munkáiban. 

 A fogyatékosságtudományt Snyder (2005) úgy határozta meg, mint „a fogyatékos 

mozgalom elméleti fegyvereként működő kritikai társadalomtudomány” (p.478). Ebből a 

meghatározásból világossá válik, hogy nem választja el a mozgalmat-, vagyis a gyakorlatot, 

az érintett személyek valós érdekeit az elméletektől, a kutatástól, a tudománytól. Ez a 

szemlélet felveti a kérdést, hogy ki birtokolja, ki „űzheti” a fogyatékosságtudományt: csak a 

fogyatékossággal élő emberek, vagy azok is, akik nem élnek egyértelmű fogyatékossággal. 

Bizonyos szerzők szigorúan kiállnak amellett, hogy csak a fogyatékossággal élő személyek 

rendelkeznek azzal a tudással és joggal, ami nélkülözhetetlen a fogyatékosságtudomány 

műveléséhez. A cél ennek a szempontnak a hangsúlyozásával elsősorban az, hogy a 

fogyatékos emberek a mozgalmakban és a fogyatékosságtudományban teret kapjanak, mivel 

korábban mindenki más képviselte- vagy nem- az érdekeiket, de ők maguk nem lehettek 

központi szereplői saját sorsuk irányításának. Branfield (1998) azt állítja, hogy a nem- 

fogyatékos emberek lehetnek bármennyire is empatikusak és szimpatizánsok, az elnyomók 

közül valók, benne van a kultúrájukban és mindenképpen felelősek az elnyomásért. Azt is 
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állítja, hogy aki ezt nem így gondolja, nem érti a mozgalom lényegét. Barnes (2009) ezzel 

ellentétben – habár a kutatás kontextusában, de a jelen kérdés szempontjából is releváns 

módon- azt hangsúlyozza, hogy a részvétel nem a biológiáról szól, hanem az 

elkötelezettségről. Lehet valaki, aki nem él fogyatékossággal, sokkal elkötelezettebb, mint 

némely fogyatékos ember. Könczei et.al. (2009) hasonlóan nem emelik ki a fogyatékosság 

létének szükségességét ahhoz, hogy valaki részt vegyen a fogyatékosságtudomány 

diskurzusában. Számukra a megfelelő felkészültség és a megfelelő, mély, és illő alázat az 

érintett személyek, mozgalmaik és problémáik felé, amely szükséges a részvételhez. Ennek 

hiányát és meglétét egyaránt fellelhetjük az ép és a fogyatékossággal élő emberek között.    

 A „Semmit rólunk nélkülünk” elv határozza meg alapvetően a 

fogyatékosságtudományi kutatásokat és elméleteket. Ez célként határozza meg az érintett 

személyek részvételét az őket érintő kérdésekkel kapcsolatos bármilyen fórumon, de fontos 

megjegyezni, hogy ez nem jelent kizárólagosságot, tehát éppúgy helye van a nem fogyatékos 

embereknek a fogyatékosságtudomány művelésében. Ha viszont az ún. „Időlegesen ép test” - 

fogalmat vesszük alapul, ami azt az elgondolást takarja, miszerint bárki bármikor 

fogyatékossá válhat, akkor mindannyiunkat érintenek a fogyatékossággal kapcsolatos 

kérdések. Ha így tekintünk a fogyatékosságra és az épségre, akkor mivel mindenki –ha 

potenciálisan is- fogyatékos, ezért bárki művelheti a fogyatékosságtudományt. Jelen 

kutatásban kevésbé radikális elgondolás után kutatva Davisre hivatkozunk (2006) aki a 

kívülálló és a bevonódott szerepet egyaránt fontosnak tartja a diskurzusban való részvétel 

szempontjából; elismeri és elengedhetetlennek tartja mind az elméleti tudást, a terminológiai 

és metodológiai fogalmak ismeretét, mind pedig a személyes bevonódást.   

 A fogyatékosságtudomány emberképe alapján a vizsgálódásoknak nem tárgya, hanem 

központi szereplője a fogyatékos ember (Nagy, Könczei, Hernádi, 2009). Ez ellentmond a 

Parsons féle betegszerepben lévő (1951), vagy a Goffmann által stigmatizáltnak nevezett 

(1968) fogyatékosságképpel, ugyanis a fogyatékosságtudomány emberképe nem alárendelt, 

hanem egyenrangú, aktív emberi lényről mintázott.  

 Összefoglalásképpen tehát a fogyatékosságtudomány egy közel három évtizedes 

múltra visszatekintő diszciplína, amely mozgalmi gyökerekből táplálkozik, a fogyatékosság 

szociális modelljén alapul, társadalomtudományi fókuszú, interdiszciplináris, melynek 

központi szereplője és lehetséges alakítója is elsősorban maga a fogyatékos ember. 
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3.4 A fogyatékosságot meghatározó modellek 

Ahhoz, hogy még közelebb jussunk a jelen kutatást meghatározó emberképhez, a következő 

részben megvizsgáljuk a fogyatékosság fogalmának változását az elmúlt évtizedekben, amely 

meghatározásának szükségessége és egyben nehézsége is számtalanszor megfogalmazódott 

már a fogyatékos emberekkel foglalkozó munkákban, kutatásokban. Könczei és Hernádi 

összegző cikkében „szakadatlanul alakuló hatalmi térben folyamatos változásban lévő 

kulturális konstrukció” -nak nevezik a fogyatékosság fogalmát (Könczei és Hernádi, 2011, 

7.). Állításuk szerint az elfogadott jelentéstartalmak nemcsak a tartalmi kontextus 

változásaitól, hanem attól is erősen függenek, hogy az országok közötti térben, az országok 

fölöttiben, vagy akár az egyes országokon belül a gazdasági és a jogi szabályozásban, a 

mozgalmi tevékenység során, a tudományos diskurzusban éppen milyen céllal, milyen célra 

konstruálják meg a kategóriát.  

 Négy meghatározó fogyatékosságmodell jellemző, melyek közül az első a morális 

modell, melyben a fogyatékosság az egyén problémája, egyfajta bélyeg, stigma (Goffmann, 

1968). Ennek a bélyegnek a hordozója alávetett, alacsonyabb rendű a nem fogyatékos 

átlaghoz tartozóknál és tipikusan az aktuális társadalmi hierarchia legalsó sávjában 

helyezkedik el. A modell alapvető tartalmai még jelen vannak most is, a 21. század első 

évtizedeiben a legkülönfélébb („fejlett” és „kevésbé fejlett”, európai, afrikai, észak-amerikai 

stb.) társadalmak mindennapi gondolkodásának struktúráiban is. Erre példa lehet önmagában 

a fogyatékosok, mint szóhasználat; a „mitőlünk” leválasztott „ők”, mely a fogyatékossággal 

meghatározott kör, mely egy alávetett, alacsonyabb rendű körre utal.  Szintén gyakori példa 

„a fogyatékos ember, mint ellátott, gondozott, retardált, akinek segíteni kell, akihez le kell 

hajolni, aki nem áll meg magában, mert eldől, és akit ezért felebaráti szeretetből, 

karitativitással kell támogatni” – és így tovább (Könczei és Hernádi, 2011, 10).  

 Másik modell a medikális modellnek (máskor orvosi, esetenként egészségügyi 

modellnek is) nevezett elmélet, melyben az orvos, a technológia a társadalmi aspektusok 

figyelembevétele nélkül előzné meg, győzné le a fogyatékosságot, mint pusztán biológiai 

problémát (Scullion, 2010). A medikális modellnek megfelelő fogalomalkotás és 

fogalomhasználat az 1980-as évek elejétől az 1990-es évek végéig volt leginkább 

meghatározó, de még ma is sok helyen találkozunk vele. Az előző két modellt individuális 

modellnek is nevezik, ugyanis itt a problémát az egyénben látják, gyökere a személyes 

patológiákban, az egyéni nehézségekben és a gondozással kapcsolatos függőségben van 

(Oliver, 1990). Ebben a modellben a környezet szervezi, intézi a fogyatékos ember életét, akik 
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orvosi, szakértői dominancia áldozataivá válnak, ami az ő személyes tragédiájuk (Oliver, 

1992). A kutatások nagy része Európa legtöbb részén még ma is a medikális modellen 

alapszik (Erdtman, Tideman, Fleetwood, Moller, 2012).  

 A szociális modell, nem tagadja a szükséges orvosi beavatkozások és megelőzés 

létjogosultságát, de inkább a társadalmi folyamatokra, a gazdasági, a társadalmi struktúrákra, 

az épített és az építetlen környezeti megoldásokra, a kulturális kontextus szerepére helyezi a 

hangsúlyt. A fogyatékosságra a korábbi modellekkel szemben nem, mint személyes 

alkalmatlanságra, de nem is, mint az egyén nehézségére tekint, hanem elsősorban, mint 

társadalmi konstrukcióra, hatalmi viszonyrendszerre (Barnes, Mercer, 2003). A szociális 

modell mindezzel új lendületet adott a fogyatékos jogi mozgalmaknak, valamint jelentős 

szerepet töltött és tölt be máig az alapvető fogyatékosságügyi politikai stratégiák 

kialakításában (UPIAS, 1976). A modell jelentős elméleti hozadékkal járt a fogyatékosság 

társadalmi elnyomásként való definiálása tekintetében is (Charlton, 2000).  

 Az emberi jogi modell a fogyatékosságot az elnyomás, a másság, a kirekesztés, a 

befogadás és az emberi jogok kontextusában tekinti, mely a 20. század hatvanas-hetvenes 

éveiig vezet vissza, eredményei mára gyakorlatilag részévé lettek az egyes államok 

jogrendszerének, alkotmányának, törvényi szintű szabályozásának, ill. esetjogának, sőt, 

megjelentek az államközi szervezetek, a nemzetközi szervezetek jogában is. Legfőbb 

referenciája ennek a modellnek a 2007-es Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól Szóló 

ENSZ Egyezmény. A négy említett alapmodell – a morális, a medikális, a szociális, az emberi 

jogi – mind a mai napig, egyszerre van jelen a mindennapi és a tudományos gondolkodásban.  

3.5 Posztmodell- a hagyományos modelleken túl 

Manapság a fenti modellek közül a fogyatékosságtudomány képviselői egyiket sem találják 

kielégítőnek, emiatt egyre inkább elterjed a kritikai perspektíva (Goodley, 2011), melyben a 

fogyatékosság már nem csak társadalmi, hanem a fogyatékos emberek tapasztalatainak 

minden dimenzióját magába foglaló diskurzív, kulturális, pszichológiai és biológiai 

összefüggés is. „… a fogyatékosság a végtelenségig tömörített posztmodern fogalom, mert 

annyira összetett, erősen változó, esetleges és szituációba ágyazott. A biológia és a 

társadalom, az ágens és a struktúra határán foglal helyet. A fogyatékosságot nem lehet 

egyetlen identitásra leszűkíteni, hiszen az sokszoros és plurális.” (Shakespeare, Watson, 2001, 

23). A posztmodern világ bonyolultságára utalva Könczei és Hernádi (2011) a posztmodell 

fogalmát alkották meg. Mivel ez a doktori dolgozat kritikai perspektívából közelíti meg a 
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hagyományos kutatásokat és az érintett személyek tapasztalatainak a társadalmi aspektuson 

kívül több más dimenzióját igyekszik figyelembe venni, ezt a szemléletet követi, annak 

összetettsége, plurális mivolta miatt. Annál is inkább egyetértünk a posztmodell adta 

elgondolásokkal, mivel több tanulmány foglalkozik azzal, hogy értelmi sérülés esetében nem 

beszélhetünk egyértelműen a szociális modell relevanciájáról (Chappell, Goodley és 

Lawthom, 2001). Az ő esetükben az akadálymentesítést nem lehet pusztán technológiai 

újításokkal, berendezésekkel megoldani, náluk mindenképp humán támogatásra van szükség 

(Walmsley és Johnson, 2003). A támogató azonban elkerülhetetlenül rendelkezik a tudás, a 

diskurzus és a „többségi-lét” hatalmával, aminek következtében nehézségbe ütközik a 

hagyományos szakértői szerepből adódó hatalmi viszonyok kiegyenlítése (Goodley, 1997).  

Az értelmi sérült emberek továbbá gyakran kiszorulnak a fogyatékos jogi 

mozgalmakban való részvételből. A többi fogyatékossággal élő ember úgy gondolja, hogy az 

értelmi fogyatékosság inkább sérülés, mintsem társadalmi konstrukció eredménye (Campbell, 

Oliver, 1996). Aspis, egy brit értelmi sérült önérvényesítő írja egyik cikkében, hogy a többi 

fogyatékos ember ugyanúgy kirekeszti őt, mint a nem-fogyatékos emberek (2000). 

Természetesen mindez nem mentesít egyikünket sem attól, hogy mindent megtegyünk a 

társadalmi korlátok ledöntése és a hatalmi viszonyok kiegyenlítése érdekében, még az értelmi 

sérült emberek esetében sem. Az értelmi sérült embereknek van mondanivalójuk, amit 

nekünk, szakembereknek meg kell hallanunk és meg kell értenünk, akár komolyabb kihívások 

árán is. A már említett 2007-ben hazánk által is aláírt és elfogadott Fogyatékossággal Élő 

Személyek Jogairól Szóló ENSZ Egyezmény 21. cikkelye szerint, „kötelezettséget kell 

vállalnunk, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk annak biztosítására, hogy a 

fogyatékossággal élő személyek másokkal azonos alapon, az általuk megválasztott 

kommunikációs formán keresztül gyakorolhassák a szólásszabadság és a véleménynyilvánítás 

szabadságának jogát, beleértve az információk és elgondolások keresésének, befogadásának 

és közlésének szabadságát” (ENSZ Egyezmény a Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól, 

2006). Ehhez a kötelezettségünkhöz járulnak hozzá akadémiai szinten a disszertációban 

bemutatásra kerülő kutatási módszerek és elgondolások.  

3.6 A részvételi paradigma 

Különböző tudományágak képviselői különféle elnevezésekkel és meghatározással illetik 

azokat a kutatásokat, melyekben aktívan részt vesznek azok a személyek, akik közvetlenül 

vannak érintve a kutatási kérdésben. Több, módszertanában egyes pontokon eltérő részvételi 
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kutatási módszert ismerünk. Néhány példa: részvételi alapú tanulás és cselekvés (participatory 

learning and action), kooperatív kutatás (cooperative inquiry; Reason, 1994), akciótudomány 

(action science; Argyris és Schön, 1978), puha rendszer módszertan (soft system 

methodology, Peckam és Sriskandarajah, 2005; Checkland, 1991), akció-tanulás (action 

learning; Gelei, 2002), valamint a részvételi akciókutatás (Reason és Bradbury, 2008).  

 Az itt felsorolt megközelítések és módszerek részleteikben eltérnek egymástól, 

azonban több közös sajátosságuk van, egy paradigmába tartoznak. Ennek a paradigmának a 

lényege, hogy a kutató hosszabb időt tölt el egy adott szervezetben vagy közösségben, 

személyes szinten kerül a résztvevőkkel kapcsolatba és a kutatás valamennyi szereplői 

intenzív, kölcsönös, interaktív tanulási folyamatban vesznek részt (Bodorkós 2010). Fontos 

megjegyezni, hogy azonos szemléletet és ideológiai hátteret megkövetelő módszerek 

elnevezésben különbözhetnek egymástól, akár diszciplinárisan, szerzők alapján, de kulturális, 

területi és nyelvi szinten is. Ezek között a módszerek között azonban nagyon sok az átfedés és 

a különbségek leginkább abból adódnak, hogy ki, mit tart hangsúlyosnak.  

A részvételi kutatásokat eredeztethetjük a kritikai elméletből (Collins 1998; Kemmis 2001), a 

feminista elméletekből (pl. hooks, 2000; Collins 1998; Morawsky 1994; Reinharz 1992; 

Stewart 1994; Wilkinson, 1996), Paolo Freire (1970, 1973, 1985) filozófiájából, rengeteg 

különféle részvételi kutatásból, vagy a Kurt Lewin féle akciókutatásból, az 1940-es évekből 

(McTaggart 1991). A különböző irányzatok között számos episztemológiai, módszertani és 

ideológiai különbséget lehet találni, azonban mindegyiknek célja, hogy hiteles és hatékony 

stratégiákat alakítsanak ki annak céljából, hogy javítsák a résztvevő személyek életminőségét, 

társadalmi változásokat érjenek el, valamint újraalkossák a tudás értékét (McIntyre 2007).  

 

Hazánkban a részvételi kutatásokat célrendszerük és célcsoportjaik alapján két csoportra 

oszthatjuk. Mindkét csoport célja az kutatásban érintett személyek bevonása, azonban az 

egyik csoport célja az elnyomott kisebbségek felemelése a részvétel által, másiké pedig 

inkább a szolgáltatásokat igénybevevők bevonása az őket érintő akciók lefolytatásában. A 

kisebbségi csoportokkal végzett kutatásokra példák, különböző diszciplínákban: a 

neveléstudományban jelentős részvételi kutatásokat végzett az ELTE Pedagógiai és 

Pszichológiai Karán Mészáros György (2009) homoszexuális fiatalokkal. A szegénység, vagy 

ifjúságkutatásban említhetjük például a sajószentpéteri photovoice projektet, továbbá olyan 

kezdeményezéseket mint a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum, a Hétesi Alkotótábor, vagy a 

„8ker+én” photovoice program. A Közélet iskolája egy civil oktató és kutatóközpont, 
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melynek fő célja a kutatások demokratizálása, a részvételi kutatások terjesztése. Mozgássérült 

és hajléktalan személyekkel végeznek kutatásokat. Kisebbségkutatásban részvételi 

akciókutatást végeztek még például Szegeden a romák társadalmi kirekesztése ellen 

(Málovics et. al. 2014). 

A fogyatékos emberekkel végzett részett részvételi kutatásokat a következő fejezeben 

mutatom be részletesebben és konkétabban.   

A szolgáltatások igénybevevőivel végzett kutatások közül kiemelném  például az ELTE 

Pedagógiai és Pszichológiai Karán zajlott ún. BaBe-kutatást, mely során a frissen bevezetett 

Bologna-típusú képzés pedagógiai BA szakját vizsgálták kutatók az érintett hallgatók 

bevonásával (Vámos és Lénárd, 2012). Horváth Kata és Oblath Márton 2015-ben írtak 

összegző tanulmányt a részvételi ifjúságkutatásokról, ezen belül főleg a művészeti alapú 

részvételi kutatásokról. Az agrártudományban a hazai ökogazdálkodás fejlesztéséért végeztek 

részvételi kutatásokat az ország különböző pontjain (Drexler, 2015). 

Nem feltétlenül kisebbségek és nem is egy adott célcsoport részvételi jövőkutatásával 

foglalkozik hazánkban Nováky Erzsébet, melynek lényege, hogy azok az emberek 

gondolkodjanak jövőbeli kérdésekről és interaktív módon dolgozzanak ki jövőalternatívákat, 

akik maguk élnek majd az adott jövőbeli helyzetben (Nováky 2011).  

3.7 Inkluzív kutatási irányzatok – a fogyatékosságkutatás új 

paradigmája 

„Érdekli-e a fogyatékos személyeket a társadalmi integráció (abban az értelemben, ahogy 

fentebb én tárgyalom)? Tulajdonítanak-e neki akkora fontosságot, mint amekkorát a fenti 

írásban ennek én tulajdonítok? Vajon a társadalmi integráltságot ugyanazon a szempontok 

szerint mérik, amelyeken keresztül én teszem? Vajon ugyanilyen kérdéseket tenne fel ezzel 

kapcsolatban egy fogyatékos, ha a saját világát akarná kutatni? Vajon ugyanígy értené-e a 

fogyatékos társai által mondottakat, mint ahogy én értettem?” (Bánfalvy, 2014,p.265) 

 Ahogy a fenti idézetben is megjelenik, az utóbbi időkben a társadalomtudományi 

kutatókat elkezdte érdekelni a fogyatékossággal élő emberek véleménye, és már nem tartják 

elégnek csupán megkérdezni őket az egyes kérdésekről, mert ki tudja, hogy mind ugyanazt 

értjük-e a fogalmak alatt, s vajon tényleg az-e az érintett személyek célja, mint a kutatóké, s 

vajon hogyan vizsgálná az adott kérdést egy érintett személy?  
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 Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a fogyatékosságtudományi kutatások célja 

nem a társadalomtudományi kutatások felszámolása, hanem azok fejlesztése (Oliver, 1997) 

elsősorban úgy, hogy helyzetbe hozzák az érintetteket a „Semmit rólunk, nélkülünk” elv 

alapján. Amint már említettem, a szembenállás oka elsősorban a más modellben - nevezhetjük 

paradigmának is- való gondolkodás. Chambers (1986) szerint ugyanis az új kutatási 

irányzatok nem is annyira kutatási módszernek minősülnek, mint inkább új paradigmának: 

fogalmaknak, értékeknek és cselekvéseknek a koherens mintázata, amely alkalmas a 

széleskörű alkalmazásra. Ahogy az egyes tudományterületek között vannak paradigmatikus 

ellentétek, ugyanígy a tudományterületeken belül is lehetnek különbözőségek az egyes 

fogalmak értelmezésében, vagy a releváns értékek meghatározásában, vagy az alkalmazott 

módszerekben. Ahogy ellentétek, úgy egyezések is lehetnek az egyes tudományterületek 

között. Fent említettem, hogy a fogyatékosságtudomány több diszciplínát is magában foglal. 

Pont ezek a fogalmak és az értékek azok, amik összekötik ezeket a diszciplínákat a 

fogyatékosságtudomány keretén belül. 

 A fogyatékosságtudomány kutatási paradigmáját az ún. emancipatív elvek határozzák 

meg. Az emancipatív elvek lényege, hogy az ismeretek ne csak megszülessenek, hanem 

mindenki számára hozzáférhetővé is váljanak, a megfelelő akadálymentes formában- 

megakadályozva ezzel a kutatói öncélúságot. Céljuk a kutatók és a kutatottak, a fogyatékos és 

az ép személyek közötti korlátok lebontása, a fogyatékos emberek tudás általi hatalommal 

való felruházása (empowerment) és a kutatói szerephez való juttatása. Ahogy fentebb már 

kitértünk rá, a tudás, az információhoz való hozzájutás és a mai világ információáradatában a 

releváns információ kiválasztására való képesség hatalom. Fontos, hogy a kutatások 

gyakorlatiasak és hasznosak legyenek, illetve az eredmények ne csak egy bizonyos társadalmi 

rétegnek szóljanak, hanem mindenki számára hozzáférhetőek legyenek (látássérült, vagy 

értelmi sérült emberek számára is). Egy rendkívül fontos példa erre a BCODP (a 

Fogyatékossággal Élő Emberek Brit Tanácsa) diszkriminációval kapcsolatos kutatása, 

melynek során egész Nagy-Britanniában széles körben felmérték, hogy milyen jellegű 

diszkriminációval találkoznak a fogyatékos emberek. Ennek a kutatásnak az eredményeit 

aztán különböző akadálymentes formákban közzé tették, majd felhasználták a diszkrimináció 

ellenes kampányukban, valamint figyelembe vették a diszkrimináció ellenes 

törvényalkotásban is (Barnes, 2009). Az alábbi részfejezetben tehát bemutatom a 

fogyatékosságtudomány kutatási paradigmáját.  
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  A fogyatékosságtudományban, amikor a fogyatékos emberek végeznek kutatásokat a 

saját helyzetükről, vagy a fogyatékosságról, azt emancipatív kutatásoknak (nem 

összekeverendő az emancipatív elvekkel), amikor viszont ép személy is részt vesz, az ő 

irányításával történik egy kutatás, azt participatív kutatásnak nevezik. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: Inkluzív kutatás fajtái 

 

Az emancipatív kutatások esetében a fogyatékos személyek maguk irányítják a kutatás egész 

folyamatát (általában demokratikus érdekképviselő szervezetek megbízásából és 

támogatásával) és a kutatás egy eszköz arra, hogy javítsa a fogyatékos emberek életét (Zarb, 

1992). A participatív kutatások esetében fogyatékos és nem fogyatékos személyek közösen 

végzik a kutatást igyekezve a hatalmi viszonyok kiegyenlítésére. Ezekben a kutatásokban az 

összes résztvevő birtokolja és kontrollálja is a kutatás folyamatát. Olyan kvalitatív 

módszereket alkalmaznak, melyeknek célja az érintett személyeknek visszajelzést adni, 

felfedezni és megbeszélni az egyes nézeteket, véleményeket, érzéseket és tapasztalatokat. Már 

maga a kutatási folyamat hozhat változást az érintett személyek hatalommal való felruházása 

által (empowerment) (Miller, 1996).  

 Maguk az érintett személyek befolyással lehetnek a szakmai közéletre, a 

döntéshozókra és a gyakorlatra. Egyre fontosabbá válik a szolgáltatásokat igénybe vevők 

hangja és véleménye. A participatív és emancipatív kutatásokra egyaránt jellemző a 

hierarchikus tervezés, kivitelezés és értékelés felszámolása (French, Swain, 2004). Ezeknek a 

legfőbb célja mindenkit bevonni a kutatás egész folyamatába a tervezéstől a megvalósításon 

át az eredmények kiértékeléséig. Ebben a folyamatban senki nem passzív, hanem mindenki 

aktív szereplő. A kutatások ezáltal hasznosabbá és jelentőségteljesebbé válhatnak. Ezekben a 

kutatásokban rendkívül fontosak a társas viszonyok, a kutatók közötti kapcsolat és a 

kölcsönös elköteleződés (Walmsley, 2004).  

 

Inkluzív kutatás 

Participatív kutatás Emancipatív kutatás 
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3.7.1 Inkluzív kutatások története 

A következőkben bemutatom az inkluzív kutatások gyökereit a fogyatékosságügyi 

mozgalmak történetében (módszertani keretbe a következő fejezetben helyezzük el), majd a 

fogyatékosságtudományi kutatások alapelveit mutatom be. 

Általában a kvalitatív kutatások ún. megalapozó kutatások, amelyek a válaszadók 

tapasztalatain és nézetein alapszanak. A hagyományos kutatások esetében a kutató (vagy 

megrendelő) az, aki kitalálja a megválaszolandó kérdéseket, aki adatokat gyűjt, elemez, 

értelmez, összefoglal (Nind, 2008). Ez egyfajta szakadékot eredményez a kutatók és a 

kutatott, vagy válaszadó személyek között, ráadásul egy hierarchikus szakadékot, melyben a 

kutató van „felül”. Barnes (1996) szerint a társadalomtudományi kutatások mindig politikai 

megalapozottságúak- megőrzik, vagy megszüntetik az elnyomást. Az 1970-es évektől egyre 

elterjedtebb az a megoldás, miszerint a kutatások tárgya alannyá, vagyis kutatótárssá válik 

(Swain, Heyman és Gillman, 1998). Ez egyfajta felemelkedést, az elnyomásból való kitörést 

jelent.  

 A kvalitatív kutatások a kezdetektől fogva lehetővé teszik, hogy meghalljuk és 

közvetítsük az elnyomottak hangját a tradicionális akadémiai diskurzusokon keresztül, 

felemelve őket ezáltal (Booth, 1996). A participatív és emancipatív kutatások a 

fogyatékosságtudományban ezeknek a hatalmi viszonyoknak a megszüntetésére kezdtek 

elterjedni az elmúlt két évtizedben (Cornwell és Jewkens, 1995).  

 Legkorábbi gyökerei a 60-as években kezdődő polgárjogi mozgalmakhoz vezethetők 

vissza, amiknek köszönhetően egyre inkább megjelentek az esélyegyenlősítő mozgalmak, 

függetlenségi, illetve önérvényesítő törekvések. Ekkor alapította meg Ed Roberts az Önálló 

élet mozgalmat Amerikában és Európában is sokan, pl. Bengt Nirje küzdött a fogyatékos 

emberek „normális” életéért (Nirje, 1970). A mozgalmárok között voltak fogyatékos és ép 

emberek is. Egyre több érintett személy részvételével szerveztek nemzetközi konferenciákat 

felnőttség, munkavállalás, emberi méltóság, önrendelkezés, és esélyegyenlőség témákban. 

Megalakult a People First mozgalom, ahol a fogyatékos emberek azt kívánták hangsúlyozni, 

hogy ők elsődlegesen emberek és csak az után fogyatékosok (http://www.peoplefirst.org/), és, 

hogy mindez tükröződjön a nyelvhasználatban is. Önérvényesítő hálózatokat alapítottak 

Amerikában és Európában is az emberi jogi küzdelem, a diszkrimináció megszüntetése és a 

társadalmi befogadás céljából, amit egyre inkább a fogyatékos emberek maguk 

kezdeményeztek. Az önálló élet paradigma az, amit leginkább hirdettek, mely szerint a 

családtól és a szakemberektől való függést kell elsősorban megszüntetni. Azonban a megoldás 

http://www.peoplefirst.org/
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kulcsát nem az egyén, hanem a környezetének a megváltoztatásában találták meg. A 

fogyatékos embereknek egyenrangú tanácsadásra, jogvédelemre, fogyasztói ellenőrzésre és a 

fizikai korlátok eltávolítására van szükségük ennek az önállóságnak és függetlenségnek a 

megtalálásához. A fogyatékos emberek aktív fogyasztóként jelennek meg ebben a 

paradigmában, akik önmaguk irányítják az egész folyamatot. A fogyatékos emberek ugyanis, 

akik leginkább tudják, hogy mire van szüksége egy fogyatékos embernek, és emiatt ők azok, 

akik a felmerülő problémákat a leghatékonyabban képesek megoldani. Mindezek 

következtében egyértelmű, hogy a fogyatékos embereknek részt kell venniük az életüket 

érintő kutatásokban, fejlesztésekben, és a döntéshozatalban. Ebből a szemléletmódból 

született az új fogyatékos-kutatás. 

 Az érintettek a 70-es évektől kezdték kritizálni a kutatókat, mivel azok – nagyon kevés 

kivétellel – nem rendelkeznek semmilyen fogyatékossággal, így nem tudnak hiteles 

információkat szerezni a fogyatékossággal kapcsolatos kérdésekről, problémákról (lásd 

fentebb ezt a kérdést a fogyatékosságtudomány kontextusában). A 90-es években egyes 

kutatók újabb problémákat vetettek fel a hagyományos kutatásokkal kapcsolatban.  

- Az új tudásnak nemcsak pozitív hatása van, a kutatás akár hátrányos 

következményekkel is járhat, mivel az érzékeny területek érzelmi reakciókat 

válthatnak ki a résztvevőkből, nyugtalanságot és elégedetlenséget okozhat a plusz 

tudás és az emberek szemének felnyitása (French és Swain, 2004).  

- Mivel bárki megszegheti a titoktartási kötelezettségét, akár jogi-, vagy büntetőeljárást 

is eredményezhetnek a kutatások (Nind, 2008).  

- Politikai hatásai is lehetnek bizonyos kutatásoknak - ami sokszor célként is 

megfogalmazódik-, de ez nem mindig mindenkinek jelent pozitív változást (Oliver, 

1992).  

- Előítéleteket is növelhetnek bizonyos kutatások, amik további diszkriminációt 

eredményezhetnek (Stalker, 1998; Swain és French 2004; Swain, Heyman és Gilman 

1998). 

Oliver (1992) szerint a szegregáció, az elnyomás és az egyenlőségek tekintetében a 

hagyományos kutatás inkább problémaként jelenik meg, mint megoldásként. Nincsen a 

kutatásoknak konkrét jelentősége a fogyatékossággal élő emberek szükségleteinek 

biztosításában és életminőségük növelésében, ugyanis az érintettek semmilyen hasznot nem 

látnak a kutatásokban. A kutatások csak fenntartják és megerősítik a status quo állapotot. 

Az inkluzív kutatások választ adnak a fenti kritikákra. 
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3.7.2 A participatív kutatások kulcsjellemzői és minőségi feltételei 

Bár a participatív kutatásoknak is számos változata létezik, amelyek különböznek egymástól 

ideológiai nézeteiket, intellektuális gyökereiket és gyakorlati megoldásaikat tekintve, mégis 

valamennyi változatban hangsúlyos az érintett személyek felvilágosításának és a kutatásba 

történő bevonásának jelentősége, a kutatói szubjektivitás tudatos figyelembe vétele, a 

tapasztalaton alapuló tudás elismerése, az ön-reflexió szerepe és az akció és reflexió 

váltakozásának biztosítása (Reason, 1994).  Chambers (1997), Chappell (2000), Walmsley és 

Johnson (2003), French és Swain (2004) szempontjait összesítve a participatív kutatásoknak a 

következő kulcsjellemzőit és minőségi feltételeit találtuk: 

• A téma szempontjából összes releváns kulcsrésztvevő kapjon lehetőséget a 

kutatásokban való részvételre, főleg a kisebbségi csoportok képviselői. 

• Közös, kollaboratív legyen a munka a fogyatékos és nem- fogyatékos emberek között. 

• Az érintett személyek szempontjából valós és releváns problémákkal foglalkozzanak a 

participatív kutatások. 

• Biztosítsa az akadálymentességet, az egyenlő esélyű hozzáférést a kutatás egész 

folyamatában. 

• Igyekezzen megszüntetni a szakadékot a tudomány és az érintett személyek között. 

• Valós, kézzelfogható eredményekkel szolgáljanak az érintett személyek számára a 

participatív kutatások.  

• A résztvevő érintett személyek fejlődjenek a részvétel által. 

• A kutatásban mindvégig tartsuk szem előtt az elnyomott személyek képviseletét és az 

önálló érdekérvényesítést.  

• Vegyük figyelembe a kutatásban részt vevő személyek egyéni és a tágabb, kollektív 

kilátásokat, célokat egyaránt.  

• Biztosítsuk a folyamat során a demokratikus részvételt, valamint igyekezzünk a 

hatalmi viszonyok kiegyenlítésére a kutatásban.  

• Fontos a participatív kutatások tudatos tervezése (részvétel mértéke, határai, 

különböző források megléte: anyagi, képzési, időbeli, stb.) 

• Fontos a participatív kutatások rugalmas megvalósítása a résztvevők igényeinek, 

jellemzőinek megfelelően.  
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3.7.3 Hazánkban 

Magyarországon egyelőre még csekély számban, de már zajlanak participatív és emancipatív 

törekvések különböző fogyatékossági csoportokba tartozó személyek részvételével és 

irányításával, mind az akadémiai, mind pedig a civil szférában. Az akadémiai 

kezdeményezéssel zajló participatív kutatások és kezdeményezések körébe sorolható Katona 

Vanda doktori disszertációja (Katona, 2014), melybe mozgássérült személyt vont be 

szakértőként. Az ELTE, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának a Fogyatékosság és 

Társadalmi Részvétel Intézete az Esélyegyenlőségtől a Taigetoszig c. OTKA kutatásának 

egész folyamatába mozgássérült és értelmi sérült személyeket von be szakértőként. Értelmi 

sérült emberek bevonására saját szakdolgozati és OTDK kutatásomat említem, melyet 

Williams szindrómás személyekkel végeztem (Heiszer és Marton 2014). Szintén az ELTE 

BGGYK FOTRI Intézetében zajlik egy inkluzív szeminárium, melyben különböző 

fogyatékossággal élő személyek óraadóként vesznek részt. Ez egyelőre egy egyedülálló 

kezdeményezés.  

A Közélet Iskolája egy civil szervezet, mely lehetőséget biztosít mozgássérült embereknek 

részvételi akciókutatást végezni. A kutatás címe: Önállóan lakni, közösségben élni. Ebben a 

kutatásban inkább az akciók, a mozgalmi jelleg dominál.  

 

A fogyatékosság kontextusában az első hazai elméleti összefoglaló publikáció a 

Fogyatékosság és társadalom című folyóirat első számában jelent meg (Marton és Könczei, 

2009). A Neveléstudomány folyóirat 2014/3 számában két cikk jelent meg a témában: 

Heiszer, Katona, Sándor, Schnellbach, Sikó: Az inkluzív kutatási módszerek metaszintű 

vizsgálata (p. 53-67.) valamint Marton: Participation of Children and Adults with Disability in 

Participatory and Emancipatory Research (p. 23-32). 

 

 

3.8 Kutatások és hatalmi viszonyok 

„Nincs szükség meghallani a hangodat, amikor én jobban tudok rólad beszélni, mint 

ahogy te tudsz önmagadról. Nincs szükség meghallani a hangodat. Csak beszélj nekem 

a fájdalmadról. Tudni akarom a történetedet. Azután majd elmondom neked 

másféleképpen. Elmondom úgy, hogy az már az enyém lett. Az én sajátom. Újraírlak, 
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újraírom magamat. Szerző vagyok, irányító. Még mindig én vagyok a gyarmatosító, a 

beszélő szubjektum és te vagy a beszédem középpontja.”  

(hooks 1990, p.151–2) 

 

A fenti hooks- idézet kiválóan érzékelteti a kutató hatalmát a kutatott személy felett: az 

életében, az érzelmeiben való önző, öncélú vájkálást, visszaélést, és azt, hogy a kutató 

általában azt feltételezi, hogy jobban tudja, jobban el tudja mondani, hogy az érintett 

személyeknek mire van szükségük. Több szerző foglalkozik a kutatások és a hatalmi 

viszonyok párhuzamával.  

Foucault korai szakaszában a hatalmat, mint megfigyelőt tekinti, aki mint „panoptikus 

tekintet” az egyént ellenőrzi, uralja, megfigyeli (Hadas, 2011,p.118). Párhuzamba állítja a 

kutatásokat a nyomozással, ami mindig is a hatalom egyik eszköze volt (Kiss, 1994). Barnes 

(2009) is hasonlóan azt állítja, hogy mivel az összes kutatás emberekről szóló adatokat 

eredményez, a kutatás hatalommal bír. A 21. század hatalmas információáradata az embereket 

elbizonytalaníthatja, megzavarhatja, amely érzés megfoszt a hatalom lehetőségétől. Ez az 

érzés mindenkire egyaránt vonatkozik, de különösen az értelmi sérült, siket, tanulási 

nehézséggel élő és idős emberekre. Ők különösen nehezen férnek hozzá az információkhoz. 

Azok, akik a tudást generálják és közvetítik (jelen esetben a kutatók), ők a hatalom birtoklói, 

rájuk kell támaszkodni, bizonyos szintű kiszolgáltatottságot kialakítva ezzel. Több szerző is 

megállapítja (Barnes, 2009, Chambers, 1983, Hunt, 1981, Oliver, 1999), hogy a kutatók 

sokszor úgy kutatnak, hogy nem veszik figyelembe a vizsgált személyek érdekeit és 

szükségleteit, vagyis „a társadalmi kutatások elsődleges haszonélvezői maguk a kutatók” 

(Barnes, 2009, p.19). Különösen érintettek ebben a kérdésben a fogyatékos személyek, akik a 

hatalmi struktúrákban általában alul helyezkednek el. Hogy hogyan használhatják ki a 

hagyományos társadalomtudományi kutatók/ kutatások az embert, arra számtalan példát 

találunk az irodalmakban. Többek között azzal, hogy az embert a kutatás tárgyává teszik és 

szigorúan beszabályozzák a viselkedését. Ez egyfajta elidegenítés, mert ez egy személy 

kihasználása valaki más hasznára, az ő cselekedetei többé nem őhozzá tartoznak, hanem a 

kutatáshoz és kutatási tervhez (Oliver, 1992).  

 A 80-as években reformok kezdődtek a társadalomkutatás területén, amikor néhány 

kutató azt javasolta egyes elnyomott csoportoknak (nők, feketék és fogyatékos emberek), 

hogy ne vegyenek részt bizonyos kutatásokban, utasítsák vissza a részvételüket, hogy ne 

szolgáltassák ki magukat a kutatók érdekeinek (Finch, 1986; Jenkins, 1971). Az új 
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fogyatékosság kutatások megoldást adnak a hagyományos hatalmi struktúrából való kitörésre. 

Ezt nem a mindenáron való megerősítéssel kívánják elérni, hanem az érintett személyek 

önálló döntésére alapozva adnak lehetőséget a kutatásokon keresztül. Természetesen nem a 

hagyományos, hétköznapi, hanem a foucault-i értelemben2 jutnak hatalomhoz a kutatók. Az 

emancipatív kutatási paradigmában megváltoznak a szociális kapcsolatok, ugyanis a kutató és 

a kutatott is lehet változtató, vagy változtatott (Lather, 1987) pont úgy, ahogy a hatalmi 

pozíció változik Foucault hatalomelméletében (nem állandó, ugyanis egyszer az egyik fél 

birtokolja, máskor pedig a másik). Az inkluzív kutatások a bizalomra, a tiszteletre és a 

kölcsönösségre épülnek (Oliver, 1992). A kutató már nem nyomja el a megfigyelés és 

adatgyűjtés hatalmával a kutatott személyeket, hiszen ők is kutatóként vesznek részt a 

folyamatban, vagyis ugyanúgy megfigyelik a másik oldalt.  

 A fogyatékosságtudományban sokszor felmerül továbbá a kívülállóság kérdése, vagyis 

aki nem érintett egy kérdésben, az kívülálló (Becker, 1967). Aki nem fogyatékos, mit tudhat 

az a fogyatékos emberek valódi helyzetéről, igényeiről? A másik oldalon viszont azt kérdezik, 

hogy aki nem akadémikus, az mit tudhat a kutatásokról? Hatalmi harcok folynak arról, hogy 

kié a speciális tudás, mit, hogyan és ki irányítson. A fogyatékos kutatásokban (főleg az 

emancipatív kutatások esetében) a kutató mindkét oldalt képviseli. Fogyatékossággal él és 

kutató. Így jut hatalomhoz. Más kérdés, hogy a finanszírozás főként a nem foucault-i 

értelemben vett hatalom kezében van, akik viszont előnyben részesítik a hagyományos 

kutatásokat, ugyanis a participatív és emancipatív kutatásokkal kapcsolatban számos 

kutatásmódszertani és etikai problémát vetnek fel. Ideális hatást akkor érnek el ezek az új 

fogyatékosság kutatások, ha érvényesül bennük a kritikai reflexió; az a szándék, hogy a 

fogyatékos ember mindenféleképpen jól járjon a kutatás hatására és eredményeképpen; 

valamint a pozitív társadalmi változásra való törekvés (French, Swain, 2004).  

 Több szakirodalom a participatív kutatások során létrejövő viszonyokat a baráti 

kapcsolatokhoz hasonlítja, sok esetben ugyanis az akadémikus kutatók és a „hatalommal 

felruházott” fogyatékos személyek között baráti viszony alakul ki a tisztelet, a kölcsönösség 

és a közös elköteleződés hatására (Pockney, 2006). Természetesen nem kizárt, hogy 

barátságokban is megnyilvánul a hatalom, ugyanis Foucault szerint az minden kapcsolatunkat 

átitatja (Kiss, 1994). Ennek következtében az új fogyatékos kutatások sem kerülhetik el a 

                                                 

2 Michel Foucault hatalomfelfogásáról számos tanulmány született (ő maga is számos tanulmányt írt, valamit 

sokan mások is elemezték), összefoglalóan itt a diskurzust, a tudást és a szakértelmet emelhetnénk ki a hatalom 

eredőjeként, mely egyfajta hétköznapi hierarchiát alakít ki.  
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hatalmi helyzetek létrejöttét, de stimulálhatják a változást/változtatást abba az irányba, hogy a 

stabil, évszázados hagyományokkal bíró hatalmi struktúrák felcserélődhessenek, vagy 

szokatlan módokon alakuljanak a Foucault által oly sokszor emlegetett ellenállással, tudás-

áthelyezéssel, a hatalmi viszonyok tudatos átlátásával és a változtatásra való igénnyel.  

3.9 Részvétel 

A hagyományos társadalomtudományi kutatások és az új fogyatékosságkutatások közötti 

összehasonlításban fontos szerepet játszik a kutatott személyek részvételének minősége. 

Mielőtt rátérnék a fent említett új fogyatékosságkutatási irányzatok bemutatására, megemlítek 

néhány elméletet, ami segítheti a két paradigma összevetését.  

Az első ilyen a részvétel minősége alapján kategorizáló részvételi létra, amely Arnstein 

(1969) nevéhez fűződik. Ezt a részvételi skálát azért említem meg, mert párhuzamba állítható 

a fent leírt hagyományos kutatások elnyomó attitűdjétől az új, demokratikusabb kutatási 

irányzatok felé való átmenettel, konkrétan a kutatott személyeknek a döntéshozatalban való 

részvételének a minőségére fókuszálva. 

Eszköz 

 

 Részvétel 

Empowerment 

 

 

 Valós  

részvétel 

Ellenőrzés, átadott 

döntési hatalom 

Egyenrangú részvétel 

 

 

 

Partnerség 

Konzultáció  
Látszólagos  

részvétel 

Kompenzáció 

Konzultáció 

Tájékoztatás 

Információ,  

Tájékoztatás 

 

 

 

Egyoldalú 
Terápia 

Manipuláció 

 

2. ábra: Arnstein- féle részvételi skála illusztrációja 

Párhuzamunkban a létra alján helyezkednek el a hagyományos társadalomtudományi 

kutatások, a tetején pedig az új fogyatékosságkutatások. Arnstein skálájában a létrának a 
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legalsó foka, a manipuláció, eggyel e fölött pedig a terápia található. Ezen a két fokon 

valójában nincs biztosítva a kutatott személyek részvétele a döntéshozatalban. A létrának a 

legalsó fokán a döntéshozók manipulálni szeretnék az érintetteket, általában azért, hogy 

elnyerjék támogatásukat. A második létrafokon még szintén egyoldalú a kommunikáció, a 

döntés igazából már meg is született az érintettek nélkül. A következő három fok 

(tájékoztatás, konzultáció, kompenzáció) a látszólagos részvétel szintje. Itt már ugyan 

kétirányú az információáramlás, a döntéshozók/kutatók tájékoztatják az érintetteket, és nekik 

is lehetőségük van a visszajelzésre, azonban nem biztosított, hogy végül figyelembe veszik az 

ő szempontjaikat a döntés során. Ezen a szinten a részvétel még nem cél, hanem inkább 

eszköz a döntések támogatottságának biztosítása érdekében. A létra legfelső három foka 

(partnerség, átadott döntési hatalom, ellenőrzés) valós részvételt jelent a döntéshozatalban. Az 

érintettek részt tudnak venni a döntési probléma megfogalmazásában, a döntési lehetőségek 

kidolgozásában, a tényleges döntésben, majd később a megvalósításban és annak 

ellenőrzésében is (Bodorkós, 2010). Davidson (1998) szerint a hibát ott követjük el, hogy bár 

törekszünk a létra legfelső fokain működni, nem a megfelelő eszközöket alkalmazzuk céljaink 

elérése érdekében, a résztvevő érintett személyek esetleg nem állnak készen az adott 

technikák elsajátítására, alkalmazására. Lehet, hogy a szándék megvan, ám nem az adott 

csoport sajátosságainak figyelembevételével, vagy nem elegendő idő ráfordítással dolgozunk. 

Davidson szerint egymásra épülő fokozatok végigjárásával érhetjük el a létra felső fokait, 

vagyis a hatalmi struktúrákból való kilépést. Az első fokozat az információ és a tájékoztatás, a 

következő a konzultáció, a harmadik az egyenrangú részvétel, az utolsó pedig a felhatalmazás, 

más néven empowerment. A fent bemutatásra került és a kutatásban adaptálásra kerülő Play 

decide módszer megfelel a davidsoni elképzelésnek, ilyen formán és felépítéssel teszi 

lehetővé a különböző kérdésekkel kapcsolatos döntések meghozatalát.   

 Kapcsolatba hozható még a hagyományos és az új fogyatékosságkutatás 

szembeállításával egy másik szempontú megközelítés is, ami nem a hatalomra fókuszál, 

hanem a kutatás folyamatában való részvételre és a bevonódás minőségére vonatkozik. Ez a 

megközelítés Heron (1996) nevéhez fűződik, aki a bevonódás mértéke alapján különböztet 

meg két csoportot. Az egyik az ún. tényleges bevonódás, amely a kutatott személyek részéről 

érzelmi érintettséget, felelősségvállalást, elkötelezettséget jelent a kutatás vagy a téma 

irányába- ez az új fogyatékosságkutatásra jellemző. A másik az ún. episztemikus 

(egzisztenciális) részvétel, ami csak „fizikai jelenlétet”, részvételt jelent, a résztvevők itt nem 
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vállalnak szerepet a kutatási folyamat alakításában, a változások létrehozásában. Ez 

értelemszerűen a hagyományos társadalomtudományi kutatásokra jellemző.  

 „Hagyományos” társadalomtudományi3 

kutatások 

Új fogyatékosságtudományi 

kutatások 

Ki irányít? Kutató vagy megrendelő találja ki a 

kérdéseket, adatokat gyűjt, elemez, 

összefoglal 

Válaszadók tapasztalatain és 

nézetein alapszanak a 

kérdések, az adatgyűjtés 

módja, az értelmezés és az 

összefoglalás 

A kutatott 

személyek által 

betöltött szerep 

Kutatás tárgya Kutatás alanya 

Bevonódás a 

kutatásba 

„Fizikai jelenlét”, nincs érzelmi 

bevonódás egyik részről sem, a kutató, 

aki alakítja a kutatási folyamatot 

Érzelmi érintettség, 

felelősségvállalás, 

elkötelezettség, mind a 

kutató, mind pedig a kutatott 

személyek részéről.  

Kutató 

érintettsége 

Általában nem fogyatékos ember  Sok esetben 

fogyatékossággal él (vagy 

más elnyomott kisebbség 

tagja) 

Kik a fő 

haszonélvezői a 

kutatásoknak? 

Inkább a kutatók önmegvalósítása a cél, 

mint az, hogy konkrét haszonnal járjon a 

fogyatékos embereknek.  

Egyik fő célja, hogy 

közvetlen haszna legyen a 

fogyatékos emberek 

számára.  

Kinek szólnak a 

kutatások? 

Akadémiai közegnek, a kutatók nyelvén.  Bárki hozzáférhet- 

akadálymentes.  

Kinek a kezében 

van a hatalom? 

Tudás, mint a hatalom eszköze a kutató 

kezében: ellenőriz, ural, megfigyel.  

Kölcsönösségre épít: 

mindkét irányban bizalom és 

tisztelet, kölcsönös 

megfigyelés. A szaktudás és 

                                                 

3  A fent említett medikális, vagy orvosi modellen alapuló, pozitivista kutatások 
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a tapasztalat egyaránt fontos 

érték.  

Kutató és 

kutatott 

személyek közötti 

viszony 

Hierarchikus viszony, melyben a kutató 

van felül és a kutatott személy alul. 

Megőrzi az elnyomást.  

Akár baráti viszony a kutató 

és a kutatott személyek 

között, törekszik az 

egyenrangú hatalmi 

viszonyokra. 

Döntéshozatalban 

való részvétel 

A kutatott személy nem vesz részt a 

döntéshozatalban: manipuláció, terápia 

vagy látszólagosan vesz részt: 

tájékoztatás, kompenzáció, konzultáció 

Valós részvétel a döntések 

meghozatalában, a 

megvalósításban és 

ellenőrzésben a partnerség az 

átadott döntési hatalomnak 

köszönhetően.  

Hogyan valósul 

meg a 

döntéshozatal? 

Információ, tájékoztatás 

akár konzultáció által 

Egyenrangú részvétel, 

empowerment útján 

1. táblázat: a „hagyományos” társadalomtudományi kutatások és az új 

fogyatékosságtudományi kutatások összehasonlítása, a fenti szakirodalmi elemzések alapján. 

 

3.10  Értelmi sérülés, intellektuális fogyatékosság. 

Minek nevezzük? 

Kutatásunkban értelmi sérültnek nevezett személyek vesznek részt kutatóként. A 

következőkben bemutatom, hogy mit értünk értelmi sérülésen és miért éppen így nevezzük 

őket?  

 A nyelvnek, megnevezéseknek nagy erejük van a társadalmi sztereotípiák 

megalkotásában, megőrzésében vagy megváltoztatásában. Az ún. fogyatékosságügyi 

„nyelvújítók” - politikailag korrekt fogalmak használatára törekszenek és igyekeznek minden 

megbélyegző kifejezést törölni a tudomány, a szakma és a köznyelv eszköztárából egyaránt.  

Az értelmi sérüléshez való hozzáállás alapvetően meghatározza azt az attitűdöt, amivel az 

érintett személyek felé fordulunk.  Ez a társadalmi „bánásmód” függ a korszellemtől, a humán 

tudományok emberképétől, az egyes diszciplínák antropológiai és etikai alapvetésétől 

(Lányiné, 2012). Az elméleti bevezetőben ezért helyeztem nagy hangsúlyt a fogyatékosság 
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emberképének meghatározására. Aki tehát részt kíván venni az értelmi sérült emberek 

életének jobbá tételéért folytatott küzdelemben, annak pontos, üzenet értékű terminológiát 

kell használnia, amivel akár befolyásolni tudja a társadalom fogyatékossághoz való 

hozzáállását, szemléletét is. Különböző létrehozó okok, pszichés, szocializációs, magatartási 

következmények, klinikai tünetek, fejlődési lehetőségek, prognózis, társadalmi, kulturális 

hovatartozás tekintetében az értelmi sérült emberek mindannyian mások. „Az értelmi 

fogyatékos emberek legalább annyira különböznek egymástól, mint a nem-fogyatékos 

emberektől” (Ryan, 1971, 156). A különböző szakmák pedig saját szempontjaiknak 

megfelelően különbözőképpen nevezik őket: sajátos nevelési igényű (pedagógia), 

megváltozott munkaképességű (munka világa), intellektuális képességzavarral élő 

(pszichológia), korlátozottan cselekvőképes (jog), gondnokság alatt álló (jog), mentális 

fogyatékossággal élő (jog), stb. Ebből következik, hogy szinte lehetetlen általános érvényű 

definíciót alkotni, ami egyrészt minden érintett személyre vonatkozik, másrészt a jelenség 

minden összetevőjét megragadja. Ráadásul, az érintett személyek szubjektív megítélése felülír 

minden szakmai érvet. Mindenekelőtt ugyanis azt kell figyelembe venni, hogy az érintettek 

maguk hogyan vélekednek.  

 Az Egészségügyi Világszervezet (2001) fontos alapelve, hogy az embereknek joguk 

van ahhoz, hogy úgy nevezzék őket, ahogy ők akarják (WHO, 2001). Ebből következik 

kutatásunkban egy ambivalens helyzet, miszerint az, hogy a részt vevő személyek milyen 

elnevezést fogadnak el, és mi az, ami paradigmánkhoz illeszkedik, eltér egymástól.  

Fontos nemzetközi törekvés a fogalmak és terminológiák egységesítése, mert enélkül 

összehasonlíthatatlanná válnak a kutatási eredmények, szakmai törekvések.  

 A fogyatékosságtörténetben számos meghatározást találunk a 19. század első felétől 

kezdődően, de a cél most nem is annyira a történeti áttekintés, mint inkább a jelenleg 

használatban lévő meghatározások és fogalomhasználatok között kiválasztani azt, amelyik 

leginkább megfelel a disszertáció fogyatékossággal kapcsolatos antropológiai és etikai 

nézeteinek és nem utolsó sorban a kutatásban részt vevő érintett személyek szubjektív 

megítélésének.  

Világszerte számos összefoglaló mű született a -nevezzük most- intellektuális fogyatékosság 

fogalmának és definícióinak változásáról (pl. AAMR (AAIDD) 1992, 2002, Weber 1997, 

Baumgart, Bücheler 1998, Theunissen 2000). Hazánkban is több publikáció fogalakozik a 

kérdéssel (pl. Gordosné 2004, Lányiné 2012, Hatos 2015). Jelen elméleti összefoglalónkban 

az Intellektuális és Fejlődési Fogyatékosságok Amerikai Egyesületének (AAIDD) 
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definíciójával, magyar kontextusban pedig Lányiné dr. Engelmayer Ágnes intellektuális 

képességzavar fogalmának definíciójával foglalkoztam részletesebben. Végül pedig a 

megismert definíciók vizsgálatának tükrében, valamint a kutatásban résztvevő személyek 

preferenciái alapján állást foglalok a disszertációban használatra kerülő terminológia mellett, 

valamint megalkotom az általunk elfogadott definíciót.  

 A ma Intellektuális és Fejlődési Fogyatékosságok Amerikai Egyesületének nevezett 

szervezet (American Association of Intellectual and Developmental Disabilities), korábban 

Értelmi Fogyatékosság Amerikai Egyesülete (American Association of Mental Disabilities), 

majd Mentális Retardáció Amerikai Egyesülete (American Association of Mental 

Retardaion). Értelmi sérüléssel kapcsolatos kutatásokat végez a megelőzés és a különböző 

szolgáltatások biztosítása érdekében, 1876 óta. Az évek során a szervezetben végbemenő sok 

névváltoztatás is tükrözi az adott kor szemléletét, amit mindig hosszas szakmai viták előznek 

meg. Tízszer változtatták és korszerűsítették a fogalmat 1908 óta. Legutóbb az intellektuális 

terminológia bevezetésével azt kívánták hangsúlyozni, hogy legjelentősebb tünetnek az 

intelligencia zavarát tekintik (Lányiné, 2012). Hol szűkítik, hol tágítják a fogalom által leírt 

személyek körét.  

 A definíciókban a 90-es évektől jelenik meg a szükségletorientált szemléletmód, 

amely az egyént a környezeti feltételek függvényében veszi figyelembe. Ez egy 

támogatásorientált rendszer. További kapcsolat létesül 2002-től a szolgáltatási rendszerekkel, 

hogy erősítsék azt a felfogást, miszerint a diagnosztizálás ne egyszerű címkézés legyen, 

hanem egy lehetőség arra, hogy az érintett személyek a lehető legjobban hozzájussanak a 

szükséges szolgáltatásokhoz. Az Egyesület legutóbbi definíciója szerint ezen állapot 

jellemzője a jelentős elmaradás, amely az intellektuális működés és az adaptív viselkedés 

területein, tehát a mindennapi életben szükséges szociális és gyakorlati készségek területén 

mutatkozik meg. A fogyatékosság megjelenése 18 éves kor előtt történik, ezzel 

elkülöníthetjük más felnőtt, vagy idős korban kialakuló hasonló jellemzőkkel járó 

kórképektől. Az intellektuális működés – melyet intelligenciának is neveznek- „egy általános 

mentális képesség, amely magába foglalja a következtetést, a tervezést, problémamegoldást, 

absztrakt gondolkodást, komplex gondolatok megértését, a gyors tanulást és a 

tapasztalatokból történő tanulás képességét.” (Schalock és mtsai 2006a, 51). Ezen működést 

általában IQ teszttel mérik, amelynek eredménye, ha 70-75 alatti értéket mutat, akkor 

intellektuális működésbeli elmaradásról beszélhetünk.  Az adaptív viselkedés pedig „fogalmi, 
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szociális és praktikus készségek gyűjteménye, amelyet az emberek a mindennapi élet során 

sajátítanak el” (Schalock és mtsai 2006a, 73) 

Az adaptív viselkedést tehát három készségtípussal lehet meghatározni: 

• Fogalmi készségek: nyelv, általános műveltség, pénz, szám és idő koncepciók, 

valamint önállóság. 

• Szociális készségek: interperszonális készségek, társadalmi felelősségvállalás, 

önbecsülés, hiszékenység, naivitás (óvatosság), szociális problémamegoldás, 

szabálykövető képesség, valamint az áldozattá válás elkerülésére való képesség. 

• Gyakorlati készségek: mindennapi tevékenységek (pl. testápolás), szakmai készségek, 

egészségügy, utazás / közlekedés, menetrendek / rutinok, biztonság, pénzfelhasználás 

és telefonhasználat. 

Az Intellektuális és Fejlődési Fogyatékosságok Amerikai Egyesülete (AAIDD) hangsúlyozza, 

hogy a szakembereknek egyéb tényezőket is figyelembe kell venni, mint például az egyének 

közösségi környezete, az esetleges nyelvi sokszínűség, a kulturális különbségek a 

kommunikáció módja, a mozgás és a viselkedés. Végül pedig, ami jelen tanulmányban is a 

legfontosabb szempont, hogy a szakembereknek figyelembe kell venniük az elmaradások 

mellett a személyek erősségeit, amelyek megfelelő, személyre szabott, tartós támogatás 

mellett javíthatják az egyének életminőségét (Schalock et.al., 2010). 

 Hazánkban Lányiné dr. Engelmayer Ágnes definíciója felel meg leginkább az amerikai 

meghatározásnak (és jelen disszertáció elgondolásainak), azonban annak pszichológiai 

szemlélete miatt az ún. posztmodellben való gondolkodás keretében apróbb változtatásokat 

javaslok jelen disszertáció szemléletének megfelelően. Lányiné az intellektuális 

képességzavar terminológiát használja. A definíció: „Az intellektuális képességzavar az 

értelmi fogyatékosság fogalmat felváltó, új megjelölés. Azokra a személyekre alkalmazható, 

akik az intellektuális-kognitív működések, valamint a kortárs csoportokhoz viszonyított 

adaptív magatartás jelentős akadályozottságával jellemezhetőek. E képességzavar különböző 

súlyosságú megnyilvánulása nem befolyásolja a közös emberi szükségletek birtoklását, és nem 

kérdőjelezi meg az érintettek személystátuszát. Az intellektuális képességzavarral élő emberek 

az emberi létezés egy lehetséges változatát képviselik. Fejlődésre, tanulásra, társadalmi 

integrációra minden életkorban képesek, ehhez társadalmi segítséget igényelnek az 

esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Az állapot hátterében lévő okok felderítése segíti 

speciális szükségleteik kielégítését a gyógypedagógiai oktatás, fejlesztés, pedagógiai kísérés, 

a pszichológiai segítő beavatkozások és a különböző terápiás eljárások tervezésekor. 
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Állapotuk megismerése nem csupán akadályozottságaik számbavételét, hanem erősségeik 

felderítését is jelenti az egyén és környezete interakciójának kontextusában.” (Lányiné, 2012, 

13) 

 A következőkben sorra vesszük, hogy kutatásunk során és eredményeképpen hogyan 

gondoljuk újra e definíció egyes pontjait. A képességzavar fogalma pszichológiai fókuszú, a 

képesség zavarában látja az akadályokat, nem pedig a megfelelő támogatás hiányában. A 

hátrány fogalmat javasolnám esetünkben, ami kifejezi a társadalom által felállított korlátokat, 

amelyek az egyéni nehézségekkel interakcióban okozzák a fogyatékosságot. A jelen 

kutatásban részt vevő személyek egyértelműen elutasították a fogyatékosság kifejezést annak 

egyetlen tulajdonságra utaló, degradáló mivolta miatt. Számukra az értelmi sérült kifejezés 

tűnik a legkevésbé bántónak, ezt fogadják el leginkább. Ez egyfajta ambivalens helyzetet 

teremt, ugyanis a sérülés kifejezés inkább a medikális modellnek felel meg. A kutatás során 

döntéshelyzetbe kerültem, hogy a paradigma terminológiájához ragaszkodom, vagy az 

érintettek szubjektív véleményét helyezem előtérbe. Természetesen az utóbbit vettem 

figyelembe, és e disszertációban az értelmi sérült kifejezést alkalmazom.  

 Annak ellenére, hogy az értelmi fogyatékosság fogalmából indulunk ki, ami a 

súlyossági fokokat alapvetően behatárolja, a „jelentős” akadályozottság kifejezést mégis 

„különböző mértékű” -re változtatnám és pontosítanám, hogy az enyhe foktól a legsúlyosabb 

fokú fogyatékosságot is beleértsük meghatározásunkba. A definíció második fele pedagógiai 

és diagnosztikus szemléletű. Mintha bizonyítani akarná a korábbi nézetekkel ellentétben, 

hogy képesek a szóban forgó személyek a fejlődésre, tanulásra. A képezhetetlenség 

szemléletét teljes mértékben elvetve, a korábbi kutatások és publikációk alapján evidenciaként 

kívánom kezelni, hogy a szóban forgó személyek minden életkorban képesek fejlődni, 

tanulni. Inkább azt tenném hozzá, hogy minden életkorban joguk van fejlődésre, tanulásra és a 

társadalmi integrációra.  A végét inkább a szolgáltatásokra élezném ki és kevésbé a kísérő, 

segítő, paternalista attitűdöt sugalló megnevezésekre:  

Az állapotuk hátterében lévő okok felderítése elősegítheti speciális szükségleteik kielégítését 

és az ezekhez igazított támogató szolgáltatások, különböző pedagógiai és terápiás eljárások 

megtervezését, igénybevételét. 

3.10.1 Participatív kutatások értelmi sérült személyek esetében 

Többen még ma is megkérdőjelezik, hogy az átlagon felüli ambíciójú és tehetségű látás-

hallás- vagy mozgássérült tudósoktól és aktivistáktól eljuthatunk-e oda, hogy az értelmi 

sérüléssel, vagy akár súlyos, halmozott sérüléssel élő emberek maguk képviseljék az 
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érdekeiket, nem a szakemberek interpretációja alapján (Zászkaliczky, 2014). A következő 

fejezetben és a disszertáció további részében ennek egy lehetséges megoldására teszünk 

kísérletet. Értelmi sérülés esetében inkább participatív kutatásokról beszélhetünk, mint 

emancipatívról (Chappell, 2000), ugyanis az értelmi sérült emberek önállóan, nem értelmi 

sérült személy, kutató támogatásának hiányában nem férnek hozzá a szakirodalmakhoz, 

pályázati pénzekhez, publikációs lehetőségekhez stb. olyan mértékben, mint ahogy néhány 

fizikai fogyatékossággal élő ember. Más fogyatékossági típus esetében nincs szükség könnyen 

érthető nyelvre, alternatív és augmentatív kommunikációs eszközökre, illusztrált 

beszámolókra (néhányuknak persze kell Braille olvasó, hallókészülék, nagy betűk stb.). Ők a 

felsőoktatásban és tréningeken is részt tudnak venni, valamint a támogatásokhoz való 

hozzáférést is meg tudják szervezni kisebb mértékű akadálymentesítés esetén. A fizikai és 

érzékszervi sérült embereknek technológiai segítségre, míg az értelmi sérült embereknek 

humán segítségre van szükségük (ami nehezebben irányítható) (Walmsley és Johnson, 2003).  

Egy másik lényeges különbség, ami miatt fontos szerepe van a nem fogyatékos 

kutatásvezetőnek, hogy az értelmi sérült emberek maguk általában nem kezdeményeznek 

kutatásokat (bár van rá példa, ld. Reinforce, 1992; Williams 1999). Más szervezi meg a 

kutatást azért, hogy „felemelje” őket a kutatásban való részvétel által. Az inkluzív kutatásokat 

ezért sokszor hozzák párhuzamba az önérvényesítéssel. Sok esetben fonódik össze a kettő 

(Atkinson 2001; Dowse, 2009; Garcia-Iriarte, Kramer, Kramer és Hammel, 2008; Bigby és 

Frawley, 2010).  Fontos, hogy a résztvevők tudjanak beszélni magukról, magukért, 

megfogalmazni kutatási kérdéseket stb.  

 Walmsley és Johnson (2008) összegyűjtötte, hogy hogyan alakult az értelmi sérült 

személyek bevonása a kutatásba az önérvényesítés tükrében: 

• cikkeket írtak közösen (Souza és Ramcharan, 1997; Walmsley és Downer, 1997); 

• kutatótársakként dolgoztak (March et al., 1997; Rolph, 2000);  

• szolgáltatás- értékeléssel bízták meg őket (Whittaker, 1997) 

• ép kutatókkal együtt írták meg az élettörténetüket (pl. Andrews és Rolph, 2000; 

Cooper, 1997; Tuttleby és Johnson, 2000);  

• megírták a saját életrajzukat (Barron, 2000); 

• kutatási támogatást igényeltek önállóan (Central England People First, 2000); 

Meg kell jegyezni azonban, hogy ezek a munkák sem érintettek mindenkit. Legtöbben, akik 

ezekben a kutatásokban részt vettek, fehér férfiak voltak, viszonylag jó intellektuális 

képességekkel. Sok tennivaló van még, például a súlyosabb fokban sérült emberek körében 
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(Walmsley with Downer, 1997). Könnyebb ugyanis olyan emberekkel kutatni, akik jól 

kommunikálnak, akikkel „könnyű” együtt dolgozni.  

 Szintén Walmsley és Johnson (2008) készített összegzést arról, hogy miként jutunk el 

attól a ponttól, hogy egyáltalán kíváncsiak lettek a kutatók az értelmi sérült emberek 

szemszögére, s megkérdezték a környezetüket oda, hogy ők maguk irányítják a kutatásokat. 

Az 1980-as évek előtt (az USA kivételével, ahol hamarabb változott a helyzet) a sérült 

emberek helyzetének javítása volt a célja a kutatásoknak, az ő saját hangjuk megjelenése 

nélkül. Richards 1984-ben összesen öt tanulmányt talált, amiben egyáltalán megkérdezték az 

értelmi sérült embereket az életüket érintő kérdésekről. A domináns paradigma pozitivista 

volt (sokak szerint még ma is) és a medikális modellben gyökereztek a kutatások. A kutatók 

feladata az volt, hogy elemezzék a megbélyegzett emberek viselkedését és jellemzőit. A 

kutatásokat a sérült emberekEN végezték és nem velük (research on rather than with) „Úgy 

vizsgálják a fogyatékossággal élő embereket, mint egy természeti jelenséget, az ember 

teljesen passzív” (Kiernan 1999, p.43) Ez még ma is nagymértékben jelen van a medikális 

modellben gyökerező kutatásokban.  

 A 70-es évektől már az értelmi sérült emberek környezetét megkérdezték, de magát az 

érintett embert még nem. A családokat, főleg az anyákat és az ő érdekeiket vették alapul. 

Ekkor megjelenik az ún. „szimpatizáns” kutató, érdekérvényesítő, szakember is, aki kiáll az 

értelmi sérült emberek jogaiért, elnyomásuk, embertelen körülményeik stb. ellen. Ők már 

felismerik, hogy előtte mindig úgy kezelték a sérült embert, mint aki más, hibás, lejjebb való, 

néma (Atkinson and Walmsley, 1999, p. 204), segítenek rajtuk, felemelik őket, de a saját 

hangjuk még mindig néma. A 80-as évektől elkezdik komolyabban venni az ő szemszögüket, 

de kevés következetes kutatást végeztek a részvételükkel. Ez az önérvényesítő mozgalmak 

megjelenésével esik egybe, pl. We Can Speak for Ourselves (Williams- Shoultz, 1982), 

Angliában Campaign for the Mentally Handicapped, Ausztráliában Reinforce. Az értelmi 

sérült emberek korai saját hangjai főleg önéletrajzokban és etnográfiákban jelennek meg 

(Deacon, 1974; Hunt, 1967; Bogdan és Taylor, 1982; Edgerton, 1967; Edgerton és Bercovici, 

1976; Edgerton, Bollinger és Herr, 1984). De ezeket a kutatásokat még mindig nem 

nevezhetjük inkluzívnak, nagyon erős koncepciók vannak mögötte: idézik az értelmi sérült 

emberek szavait, hogy alátámasszák velük a saját elképzeléseiket. Az értelmi sérülés 

társadalmi konstrukcióként való felfogása és a szociális modell alkalmazása inspirálja az 

inkluzív kutatások megjelenését. Megjelennek az első módszertani írások (pl. Atkinson, 1989; 

Flynn, 1986), illetve felfedezik a kutatók többek között, hogy a kutatások sikerességének 
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kulcsa lehet a kutató és a kutatott személyek kapcsolatának mélysége (Johnson et al., 1987; 

O’Brien és Johnson, 1988), valamint a kérdésfeltevés módja (Sigelman et al., 1981). Ettől a 

ponttól kezdve számos elméleti és módszertani írás született az értelmi sérült emberekkel 

végzett inkluzív kutatásokkal kapcsolatban. Ezekre és az ezekből továbbgondolt kérdésekre és 

témákra a disszertáció módszertani fejezetében térek majd ki.  

3.10.2 Értelmi sérülés és döntéshozatal  

Ahogy fentebb már említettem, az inkluzív kutatásokban a „hagyományos”, pozitivista 

társadalomtudományi kutatásokkal ellentétben a kutatott személyek részvételének egyik 

kulcsa a kutatással kapcsolatos döntések meghozatalában való részvétel. A normalizáció és az 

emberi jogok előretörésével egyre nagyobb igény lett az értelmi sérült emberek önálló 

döntéshozatalának támogatására. Ugyan az önálló döntéshozatalnak hatalmas szerepe van a 

felnőtté válásban, a védelmező attitűd miatt azonban sokszor korlátozza az értelmi sérült 

emberek döntési lehetőségeit a környezetük. Sokszor a kockázatok felvállalása miatt nem 

engedik őket dönteni, pedig mindenki hoz rossz döntéseket, azonban az értelmi sérült 

embereket kontrollálják ezeknek a „rossz” döntéseknek a meghozatalában, így ők sosem 

tanulnak a következményekből (Shevin és Klein, 1984). 

 Jenkinson (1993), enyhe és középsúlyos fokban értelmi sérült emberekkel végzett 

empirikus kutatást a döntéshozatallal kapcsolatban. Úgy találták, hogy az értelmi sérült 

emberek kevésbé hoztak éber döntéseket (kevéssé gyűjtöttek információt a kérdésről és 

mérték fel az előnyöket, hátrányokat), gyakran alkalmazták a védekező elhárítás módszerét 

(racionalizálás, vagy egyszerű magyarázat a döntésre). A döntésük általában a közvetlen 

helyzetre vonatkozott, nem vették tekintetbe a hosszú, vagy akár rövidtávú 

következményeket. Döntéseiket befolyásolhatja a lehetőségek száma, érthetősége, hogy 

hogyan vannak beállítva a lehetőségek, valamint a feszültség, fenyegetettség és a kockázat 

mértéke. Siegelmann et. al. (1981) azt tapasztalta, hogy az értelmi sérült emberek egy 

döntéshelyzetben, amikor két dolog közül kell választaniuk, többször választják a második 

lehetőséget. Ennek oka lehet a kérdés meg nem értése, átgondolásának hiánya vagy az 

emlékezet gyengesége. March (1992) szerint azonban, ha képekkel kísérik a kérdést, akkor 

jobban jelen van az értelmi sérült emberek számára egyszerre minkét lehetőség, nem kell az 

emlékezetükre támaszkodniuk és könnyebben össze tudják hasonlítani vizuálisan az 

eshetőségeket. Azonban March azt is felismerte, hogy a képre való rámutatás jelentheti azt is, 

hogy az illető felismerte a képet.  
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 Shevin és Klein (1984) szerint az értelmi sérült embereknek a választás előtt 

mindenképp tanulniuk kell a lehetőségeikről, hogy kialakuljon a preferenciájuk, ami biztosan 

nem félreértéseken alapszik. Ez nem csak emberi méltósági és önállósági kérdés, de a 

döntésbe való bevonás növeli a motivációt és a teljesítményt. A hatalom hiánya lép fel, ha az 

értelmi sérült emberek nem kapják meg a választás lehetőségét (Jenkinson, 1993). Több 

kutatás bizonyítja, hogy a döntéshozatali képesség gyakorlással és tapasztalatok szerzésével 

fejleszthető (Jenkinson, 1993). Az értelmi sérült emberek környezetében élő és velük dolgozó 

embereknek nagyon érzékenynek kell lenniük a testmozgásokra, arckifejezésekre, 

gesztusokra, mert sokszor ezzel jelzik preferenciáikat. Meg kell jegyezni azonban, hogy a 

döntéshozatalban nem csak az intellektuális képességeknek van meghatározó szerepük, 

hanem az intézményi kereteknek, szervezeti struktúráknak, dolgozóknak, valamint a 

közösségi attitűdöknek is (Jenkinson, 1993), hogy mennyire hagyják az értelmi sérült 

személyeket kibontakozni az életüket érintő kérdésekkel kapcsolatos döntések 

meghozatalában. Nagyobb hangsúlyt kellene ezért fektetni mindezen körülményeknek a 

támogatására, hogy minimalizálódjanak a befolyásoló tényezők, valamint támogató 

eszközökkel, gyakorlással erősíteni tudjuk az értelmi sérült embereket a döntéshozatal 

gyakorlásában, hogy a számukra legmegfelelőbb döntéseket tudják meghozni.  A 

döntéshozatal egyébként mindannyiunk számára nehézséget jelenthet. Bizonyos döntések 

meghozatalának megkönnyítése érdekében fejlesztették ki az ún. deliberatív módszereket. A 

következő fejezetben ezeket részletesebben is bemutatom. Kutatásunkban mi is egy 

deliberatív módszert, a Play decide-ot adaptáltuk, hogy létrehozzunk egy eszközt, mely 

megkönnyítheti az értelmi sérült személyek döntéseinek meghozatalát bizonyos kérdésekben.  

3.11  A kutatás felhasználhatósága 

Mint fentebb már említettem, a fogyatékosságtudományi kutatások egyik elsődleges célja, 

hogy a kutatások hasznosak legyenek a fogyatékossággal élő emberek számára.  

Weiss (1979) a kutatások felhasználásának hat változatát különböztette meg. Létezik  a tudás-

vezérelt kutatás (általában az alapkutatások), a probléma- megoldó kutatás (létező problémára 

evidencia alapú empirikus kutatással keresnek megoldást), különböző modelleken alapuló 

kutatások, mint a politikai modellen (meggyőződéseken alapuló kutatások, amik a 

meggyőződést hivatottak alátámasztani), a taktikai modellen alapuló (a tény a fontos, hogy 

kutatás zajlik a témában, hogy bizonyítsák, hogy fontosnak tartják a témát,) és az interaktív és 

a felvilágosult modellen alapuló kutatások.  Ehhez az utolsóhoz tartozik a disszertációban 
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bemutatásra kerülő kutatás.  Az interaktív modell esetében a kutatás során az információk 

különféle forrásokból származnak: érintettek, gyakorlati szakemberek, civil szervezetek, 

barátok, társadalomkutatók, politikusok, újságírók stb. bevonásával. Komplex eszközöket és 

sokféle módszert használnak ezek a kutatások. Az ún. felvilágosult modell esetében nem 

feltétlenül egy konkrét kutatásról van szó és nem is több kutatás összehasonlításáról, hanem 

társadalomtudományi fogalmak összességéről, elméleti nézetekről, amelyek formálják a 

közvélekedést, ötleteket, irányvonalakat adnak a döntéshozóknak, de nem feltétlenül azt 

támasztják alá, amit a politikusok hallani szeretnének, hanem komplex kérdéseket tárgyalnak. 

Több oldalról világítanak meg egy kérdést, kritizálnak inkább, mint alátámasztanak. 

Legtöbbször ezek a kutatások újabb kérdéseket vetnek fel, változatos, komplex és néha 

ellentmondásos kérdéseket feszegetnek ahelyett, hogy határozott, éles válaszokat adnának 

(Weiss, 1979).  

 A jelen kutatás esetében a cél, hogy az értelmi sérült emberek életével kapcsolatos 

fontos kérdéseket a maguk komplexitásában ismertessük meg az érintettekkel, valamint, hogy 

a beszélgetés és a vita eszközével diskurzusokat generáljunk elsősorban az értelmi sérültnek 

nevezett emberek körében, hosszabb távon pedig a környezetükben élőkkel, valamint 

szakemberekkel és döntéshozókkal. Ezekre a diskurzusokra többek között azért van szükség, 

mert a diskurzus tudást közvetít és igazságerővel bír. Lehetővé teszi, hogy hatalmat 

gyakoroljunk általa, hogy ellenállást fejtsünk ki, hogy tudások és igazságok érvényességét 

hirdessük, vagy vonjuk kétségbe, kommunikáljunk másokkal és reflektív módon 

önmagunkkal (Hadas, 2011).  Jelen esetben szűkebben értelmezve, a diskurzusok célja az 

értelmi sérült emberek életét érintő témákkal kapcsolatos vélemények kialakítása, megosztása, 

formálása. Ahhoz, hogy egy témában megalapozott véleménnyel rendelkezzünk, 

tájékozódásra van szükség. Ez az alapja az ún. deliberatív módszereknek, amiket a 

következőkben mutatok be.   

3.12  Deliberatív technikák, módszerek 

A deliberatív szó szótári jelentése: tanácskozó, döntést hozó (Idegen szavak gyűjteménye: 

http://idegen-szavak.hu). Olyan, főleg közvéleménykutató módszerek ezek, amelyek a 

demokrácia gyakorlásának közvetlen lehetőségét biztosítják, vagyis lehetővé teszik az 

állampolgárok számára, hogy már az egyes döntések előkészítésében is részt vegyenek 

(Dukay-Szabó és Závecz, 2009). Ahhoz, hogy a nyilvánosság megbízható és minőségi 

véleménnyel rendelkezzen közpolitikai kérdésekben, speciális állampolgári részvételi 
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technikákat dolgoznak ki. Ezeknek a technikáknak két csoportját különbözteti meg Price és 

Neijens (2007). Az egyik az ún. tájékozott közvélemény, melyben a hangsúly a 

tájékoztatáson, oktatáson van. Erre példa az Amerikaiak Megbeszélik a Közérdekű 

Kérdéseket Alapítvány (NIF- National Issues Forum) kutatásai (1987 óta több kutatást 

valósítottak meg közpolitikai kérdésekkel kapcsolatban). Ezek lényege, hogy egy kérdést több 

nézőpontból, több lehetséges opciót, korlátozó feltételt is felsorolva, érvek és ellenérvek, 

előnyök és hátrányok felsorolásával a lehetséges következményeket is felvázolva közelítenek 

meg. Céljuk az aspektusok és lehetőségek széles spektrumának megismertetésével a közös 

érdekek optimalizálása, a közösségi igények jobb képviselete, a konszenzus megtalálása (Kay 

et al., 1994). A másik, a Hollandiában kidolgozott „Döntési lehetőségek kérdőíve” módszer 

(Neijens, Ridder és Saris, 1992), melynek célja, hogy a választópolgárok átgondolják az egyes 

döntési alternatívák lehetséges következményeit és ezután ésszerű kompromisszumokkal 

döntsenek. Ehhez részletes és sokoldalú információkat tartalmazó tájékoztatót kapnak 

segítségül, amelyet korábban a téma szakértői, érdekelt szervezetek, akciócsoportok és a 

programba meghívott állampolgárok vitája során alakítottak ki. Ezeknek az ún. tájékozott 

közvélemény kutatásoknak eredményorientált kritériumai, hogy a kialakult vélemények 

stabilak, konzisztensek és magas meggyőződési szinten legyenek. Céljuk az ún. „álattitűdök” 

„látszatvélemények” elkerülése (Price és Neijens, 2007).  

 A másik csoport az ún. deliberatív adatfelvételi módszer, amely a tájékoztatás mellett 

a hosszabb tanácskozásra is lehetőséget ad. Az egyik ilyen módszer Fishkin nevéhez fűződik, 

ami egy szemtől-szembeni beszélgetés, amelyben a résztvevők szervezetten vetnek fel és 

beszélnek meg egymással versengő érveket, hogy ítéletet mondhassanak egy adott probléma 

különböző megoldásaira 

(www.svet.lu.se/links/Demokratiresurser/papers_deliberativ_demokrati/FilterMirrorMob.pdf). 

A módszer politikai, marketing és tudományos célokra egyaránt használható. Egyrészt a 

tömegek részvételét kívánja fokozni a javaslatok kidolgozásának folyamatában, másrészt 

pedig az állampolgárok döntési kompetenciáját szeretné növelni. A módszer célja, hogy 

mindez az egész országot reprezentáló mintán történjék, illetve az, hogy a tájékozódás 

kiegészüljön a megvitatás, az eszmecsere, a nyilvánosság eszközeivel (Dukay-Szabó és 

Závecz, 2009). Meghatározott keretrendszerben működik: első lépésként egy reprezentatív 

mintát választanak ki, majd a mintába bekerült személyekkel kitöltetnek egy kérdőívet az 

adott témával kapcsolatban. Ezt követően történik a tájékoztatás, melyben a résztvevők a téma 

szempontjából kompetens szakértőktől információkat kapnak, kiscsoportos beszélgetéseket 

http://www.svet.lu.se/links/Demokratiresurser/papers_deliberativ_demokrati/FilterMirrorMob.pdf
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tartanak a témáról, melyben helye van a vitának, az érvek és ellenérvek ütköztetésének, 

valamint a szakértőkkel való eszmecserének, kérdések feltevésének. A folyamat harmadik 

szakaszában a résztvevők újból kitöltik a kérdőívet, hogy ezzel tetten érjék az esetlegesen 

bekövetkezett változásokat, vélemény- alakulásokat (Fishkin, 1991). Amikor a résztvevők 

döntést hoznak, nem nehezedik rájuk semmilyen társadalmi nyomás, mint mondjuk a 

döntéshozókra, amikor kifejtik a véleményüket. A deliberáció egy olyan komplex adathalmazt 

hoz létre, amelyet több szempontból is lehet értelmezni és kutatni. A magától értetődő 

politikai elemzői és döntéshozatali szerepen túl, a módszer a politikai filozófia, a szociológia, 

a kommunikációelmélet, a pszichológia és a pedagógia tudományterületén egyaránt 

hasznosítható. Fishkin számára ez egy „civic education” - népnevelő projekt, melynek 

elsődleges célja a nevelés (Herman, 2007, 19). 

 A deliberatív kutatások másik alcsoportját képezik Németországban az ún. tervezési 

sejtek, vagy tervezőcsoport (Dienel és Renn, 1995), valamint Dániában a Dán Technológiai 

Tanács: „Konszenzus értekezletek” c. projektjei (Grundahl, 1995). Nagy véletlen minták 

helyett a konszenzus bizottság a dán állampolgárok rétegzett mintáival dolgozik, hogy azok a 

lakosság érdekeit képviseljék az aktuális kérdésben. Tehát, ezek a bizottságok nem a teljes 

népességet reprezentálják, viszont bizonyos szinten reprezentálják a kérdéssel kapcsolatos 

közérdeket és közgondolkodást (Price, Neijens, 2007). Kutatásunk keretét adó Play decide 

módszer szintén ebbe az alcsoportba tartozik, mert amellett, hogy tájékoztat és információt 

szolgáltat, fontos eleme a beszélgetés, megvitatás, eszmecsere és nem célja reprezentálni a 

Magyarországon élő összes értelmi sérüléssel élő személyt.  

 

Magyarországon is történtek kutatások deliberatív kutatási módszerekkel, de ezek nem 

tartoznak szorosan a disszertáció témájához (Örkény és Székelyi, 2007; Dukay-Szabó, 2008; 

(Dukay-Szabó és Závecz, 2009; Király és Török, 2012). 

 Hazánk a RIROSZ (Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos 

Szövetsége) szervezésében 2008. szeptembertől 2011. januárig részt vett egy ritka 

betegségekkel kapcsolatos Európai Bizottság által támogatott kétéves, ún. Polka projektben, 

amelyet az EURORDIS (Európai Ritka Betegek Szövetsége) szervezett a ritka betegségekkel 

kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó témákban. Ez a projekt a jelen kutatásnak alapját adó Play 

decide nevű deliberatív módszert alkalmazta, amely, mint említettük a Price és Neijens (2007) 

besorolása szerint a második csoportba tartozik, vagyis amellett, hogy tájékoztat és 

információt szolgáltat, fontos eleme a beszélgetés, megvitatás, eszmecsere. Ezen csoporton 
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belül a Play decide módszer esetében az adott projekt céljától függ, hogy mekkora mintát 

kívánnak elérni. A Polka projekt esetében cél volt a reprezentatív minta elérése, de vannak 

kisebb projektek, melyek rétegzett mintát alkalmaznak. A következőkben részletesebben 

mutatom be a módszert.   

3.12.1 Play decide módszer 

A Play decide módszer egy játékos formába öntött eszköz, amelynek elődje a 2000-ben 

Angliában ’Democs’ néven, az Új Gazdasági Alapítvány (New Economics Foundation) által 

létrehozott beszélgető csomag. Céljuk, mint a többi deliberatív módszer kidolgozójának az 

volt, hogy lehetőséget teremtsenek az embereknek, hogy összegyűljenek és komplex 

közszabályozásokat érintő témákról beszélgessenek. Jó pár közösségi tanácskozásra dolgoztak 

ki csomagokat olyan témákban, mint fenntartható fejlődés, klímaváltozás, xenotranszplantáció 

stb. Egy nagy EU által finanszírozott projekt keretében (EU FP6 stream) 2004-ben az Európai 

Tudományos Központok és Múzeumok Hálózata (ECSITE) adaptálta a Democs-ot. 

Létrehoztak egy honlapot is (http://www.playdecide.org), melyre hét témában Decide 

csomagokat tettek fel, és ami azt is lehetővé teszi a használók számára, hogy feltöltsék az 

eredményeiket. Az első két évben 20.000 csomagot töltöttek le a felhasználók. A készítők 

elsősorban a tudományos központokat célozták meg, de elérhető volt más szervezeteknél, 

egyetemeken, kiadókban, kormányzati ügynökségeken is. További EU-s forrásoknak 

köszönhetően 2009-től (FP7) a FUND projekt egy olyan webes eszközt hozott létre, ami 

újabb csomagok, valamint már létező csomagok adaptációjának kidolgozását teszi lehetővé. A 

webes eszköz egy szélesebb projekt része, melynek célja, hogy városközi hálózatokat 

hozzanak létre tudományos viták és megmozdulások céljából (www.playdecide.eu) 

különböző közösségi platformokon, mint múzeumok, egyetemek, civil szervezetek, közösségi 

csoportok, magán vagy állami kutatóközpontok szervezésében. A Facebook oldalukon segítik 

és támogatják azokat a szervezeteket vagy egyéneket, akik projekteket kezdeményeznek és 

újabb csomagok kidolgozására vállalkoznak. Nagy számban születtek már adaptációk 

különböző témában, különböző célcsoportoknak, különböző módokon. A legnagyobb 

kezdeményezés a fent említett Európai Bizottság támogatta ritka betegségekkel kapcsolatos 

Polka projekt, melynek során hat témában dolgoztak ki Decide csomagot, 22 nyelvre 

lefordítva. Magyarország is részt vett a projektben (többek között jómagam koordinálásával), 

így magyarul is megtalálhatók és letölthetők a Play Decide honlapról a csomagok.  

 A ritka betegséggel élő célcsoportban nagy számban vannak értelmi sérült személyek. 

A projekt során szembesültünk a problémával, miszerint számukra a ritka betegségekkel 

http://www.playdecide.eu/
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kapcsolatosan kidolgozott Play Decide csomagok használata túlságosan bonyolult, nehezen 

érthető, így ők nem tudnak részt venni ebben a nemzetközi érdekérvényesítő diskurzusban. 

Ennek hatására született meg az elhatározás, miszerint készíteni kell a módszernek egy 

könnyen érthető adaptációját számukra. Ez volt az egyik célja a disszertáció alapjául szolgáló 

kutatásnak.  

 A deliberatív módszereknek alapelve a minden szinten történő részvétel, így már a 

tájékoztató anyagok kidolgozásakor is elengedhetetlenek a konzultációk azok képviselőivel, 

akiket tájékoztatni kívánunk (Slovic és mtsai, 1980; Fischhoff, 1984; Price és Neijens, 2007). 

Az adaptáció létrehozását ezért egy participatív kutatás keretében valósítottuk meg, amelynek 

lényege, hogy azok a személyek, akik közvetlenül érintettek a kutatás eredményében (jelen 

esetben az értelmi sérült személyek), részt vesznek a kutatás egész folyamatában (a módszerre 

később részletesen kitérek).  

3.12.2 Összegzés 

A disszertáció elméleti részében bemutattam a fogyatékosságtudományt, mint elméleti és 

szemléleti keretet, melynek lényege, hogy középpontjában a fogyatékossággal élő ember áll. 

Ezután bemutattam, hogy mit értünk értelmi sérülésen, amilyen kategóriába a társadalom a 

kutatásunkban résztvevő személyeket sorolja. Bemutattam azokat a modelleket, amelyek 

értelmezési keretet adnak a fogyatékosságnak. A posztmodell az, ami a disszertáció 

szemléletéhez leginkább illeszkedik, ugyanis az egy komplex jelenségként tekint a 

fogyatékosságra. Bemutattam a részvételi kutatásokat általában, azok megjelenését a 

fogyatékosságtudományban, mint participatív és emancipatív kutatásokat és 

összehasonlítottam ezeket a hagyományos, pozitivista kutatásokkal. A participatív kutatásokat 

részletesen bemutattam, kifejtve annak jellemzőit és minőségének feltételeit. Megvizsgáltam a 

kutatásokban való részvétel lehetőségeit, mértékét, minőségét és megállapítottam, hogy a 

hatalmi viszonyok nagyban befolyásolják a részvétel minőségét. Bemutattam, hogy a 

szakirodalomban hogyan jelennek meg a participatív kutatások értelmi sérülés esetén, 

valamint az értelmi sérült személyek döntéseinek jellemzőit. Bemutattam a deliberatív 

technikákat, módszereket, ezen belül pedig a Play decide módszert, ami feltételezésem szerint 

az értelmi sérült személyek saját életükkel kapcsolatos döntéseinek meghozatalába való 

bevonásának egyik lehetséges formája. 
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4 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.  

 

 

3. ábra: A kutatás célrendszerének átlátását segítő ábra 

 

1. Kutatás-módszertani szempontból hazánkban újdonságnak számít a participatív 

kutatás értelmi sérült személyek bevonásával. Eredményeinkkel hozzá kívánunk 

járulni ahhoz, hogy újabb kutatások szülessenek hasonló szemléletmódban. 

Módszertani eszköztárat kívánunk 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 
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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 

véleményt formál az értelmi sérült emberek között számukra fontos, ám sokszor 

tabunak számító témákban.  

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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5 Kutatási kérdések 

 

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

eredményeinek megfelelően.  

5.1 A participatív kutatás módszertanával kapcsolatos kérdések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Milyen módszerek és módszertani elemek támogatják az értelmi sérült emberek 

részvételét participatív kutatásban? 

2. Milyen hatalmi viszonyok jelennek meg a kutatásban részt vevő személyek között 

és ezek hogyan alakulnak a kutatás során? 

3. Milyenaz 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? 

 

  

Részvétel 
Társadal

mi hatás 

Kutatás- 

módszert

an 
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5.2 A résztvevő értelmi sérült emberekben létrejött változáshoz 

kapcsolódó kérdések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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? 

 

5.3 Play decide alapú interaktív DVD-hez kapcsolódó kérdések 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 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?  

Társadal

mi hatás 

Kutatás- 

módszert

an 

Részvétel 

Kutatás- 

módszert

an 
Részvétel 

Társadal-

mi hatás 
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6 Módszertan 

6.1 A kutatás körülményei 

A kutatás 2011. májustól 2013. májusig tartott. Előzetesen egy évre terveztük az ép és az 

értelmi sérült személyekből álló kutatócsoporttal a közös munkát, de egyrészt egy év alatt 

nem sikerült megvalósítani a kitűzött célt (3 interaktív, a Play decide módszeren alapuló DVD 

elkészítése), másrészt a résztvevők egyértelműen folytatni kívánták a kutatást, így összesen 

két évig tartott.  

6.2 Résztvevők 

A doktori disszertáció pilóta-kutatásában Williams szindrómás személyekkel végeztünk 

participatív kutatást (Heiszer, 20104). A résztvevő Williams szindrómás személyek 

intelligenciájához viszonyított kiemelkedő kommunikációs képességeiknek, 

szociabilitásuknak és érdeklődésüknek köszönhetően ideális résztvevőknek bizonyultak a 

participatív kutatásban való részvételre. Sokan bírálják azonban az értelmi sérült 

személyekkel végzett participatív kutatásokat azzal, hogy nagyrészt olyan személyeket 

vonnak be a kutatásokba, akikkel „könnyű” együtt dolgozni, akiknek értelmi sérülése enyhe 

fokú, illetve akik viszonylag magas szintű kommunikációs képességekkel rendelkeznek 

(Walmsley és Johnson, 2003, Björnsdottir és Svensdóttir, 2008). A fentiekre való tekintettel, a 

jelen disszertációban bemutatott kutatást súlyosabb fokú értelmi sérülést és kommunikációs 

nehézségeket mutató fiatalok részvételével terveztem. A résztvevők kiválasztásakor a 

személyes és szakmai ismeretségeimre támaszkodtam, mivel a participatív kutatások 

sikeressége szempontjából kifejezetten fontos a kutatásvezető és a résztvevő személyek 

bizalmi kapcsolata, előzetes ismeretsége (Boyden et. al, 2009).  Az értelmi sérült személyek 

csoportja rendkívül heterogén, de mivel semmilyen szigorú összehasonlítást és 

kategóriaalkotást nem kívántam végezni a résztvevő személyek között, kiválasztásuk 

szempontjából elsődleges tényező a köztünk lévő bizalmi kapcsolat, a személyes érdeklődés 

és a kutatásban való részvétel iránti elkötelezettség volt.  A viszonylagos heterogenitást az 

életkor behatárolásával (20 és 30 év között, az iskolás évek végén, valamint a befejezését 

követő években, a felnőttkor elején), a családban élés kritériumával (nagyon heterogénné tette 

                                                 

4 MA szintű szakdolgozatom keretében, szintén dr. Marton Klára témavezetésével.  
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volna a csoportot, ha intézményben és családban élő személyek vegyesen vettek volna részt a 

beszélgetésekben) és a nemi arányok egyenlő megoszlásával biztosítottam. A fentieken kívül 

- mint már említettem- , az esélyteremtés szempontjából fontosnak tartottam azt is, hogy 

résztvevőink kommunikációs képessége ne feltétlenül legyen kiemelkedő.  

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

mint a kutatás vezetője (és a doktori disszertáció szerzője), a kutatási asszisztens 

(társfacilitátor), valamint hat értelmi sérült személy. A nyolcból négy volt olyan személy, aki 

a legelejétől a legvégéig részt vett a kutatás folyamatában. A kutatás első három bevezető 

alkalma után az egyik résztvevőnek a találkozók időpontja nem volt megfelelő. Egy másik 

résztvevőnek egészségügyi okok miatt több hónapot ki kellett hagynia, ami után már nem 

csatlakozott vissza.  Volt egy olyan résztvevő, aki összesen két alkalommal vett részt a 

találkozókon (az egyik kutató ismerőse volt, részt kívánt venni, de személyes okból mégsem 

csatlakozott hosszú távon). Az öt állandó résztvevő közül 3 nő és 2 férfi, mindenki 20 és 30 

év közötti és családban él. 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). Mindannyian családban éltünk, 

Budapesten, vagy a környékén, a kutatás idején egy személy speciális iskolába járt, ketten 

értelmi sérült személyeket ellátó napközi otthonba. A kutatási asszisztens (társfacilitátor) 

férfi, mivel célszerűnek láttam, ha a kutatást támogató nem sérült személyek különböző 

neműek, lebontva ezzel az esetleges gátlásokat, amik a nemi különbözőség miatt adódhatnak. 

A kutatási asszisztens (társfacilitátor) csatlakozásakor még egyetemi hallgató volt, a kutatás 

közben szerzett diplomát, mint gyógypedagógus.  Jómagam, a kutatás idején szintén 20 és 30 

év közötti, nő, gyógypedagógus, doktorandusz hallgató voltam.  

6.3 Helyszín 

A 2 év alatt 4 helyszínen voltak találkozók, összesen 25 alkalommal. Első alkalommal, hogy 

hangsúlyozzuk az informális, szabad légkört, egy ismerősöm által üzemeltett teaházban 

találkoztunk. Itt a nyüzsgés túlságosan elterelte a résztvevők figyelmét, így a további 

találkozókat alkalmasabbnak találtam egy nyugodtabb helyre szervezni. Ezt követően a 

lakásomon zajlott két találkozó. A vendéglátói, kutatásvezetői és megfigyelői szerep egyidejű 

ellátása azonban soknak bizonyult, ami miatt újabb változtatásokra volt szükség. 2011 

szeptemberétől 8 alkalommal az ELTE Damjanich utcai Kollégiumának a teaházában 

találkoztunk a kutatás keretében.  Egy kutatási asszisztens (társfacilitátor) csatlakozott a 
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csoporthoz a megfigyelői szerep kiegészítése és a kutatás irányításának támogatása céljából, ő 

15 alkalommal vett részt a találkozókon. Egy tanítási éven keresztül találkozott a csoport a 

kollégiumban. A következő tanév elejétől a Fuga Építészeti Központ egyik alagsori termében 

talált a kutatócsoport lehetőséget a találkozók megtartására. Itt 7 alkalommal, május végéig, a 

kutatás lezárásáig zajlott a közös munka. Mindvégig olyan helyszínt kerestünk, ahol a társas 

tér egyfajta kávéházi elrendezésnek felel meg, ugyanis ez meghatározó szereppel bír a 

résztvevők gondolkodásának serkentése és nyitottsága szempontjából. Erre épül más, 

részvételi módszer, például a Világkávézó technika (Gáspár, Király és Csillag, 2014).  

Az első három bevezető alkalom során két órásak voltak a találkozók, majd ezek tapasztalatai 

alapján úgy bizonyult, hogy a másfél óra jobban illeszkedik a csoport igényeihez (fáradtság és 

a fókuszált figyelem megtartásának nehézsége miatt).  

6.4 A kutatási folyamat 

Felsorolásszerűen időrendben mutatom be a kutatás során zajlott eseményeket az alkalmazott 

kutatási módszerekkel: 

Előkészítés: 

- 2008/2009: Pilóta-kutatás Williams szindrómás személyekkel 

- 2010: Találkozásom a Play decide módszerrel 

- 2010/2011: A jelen kutatás elméleti megalapozása 

- 2011. január-április: Egy Play decide alapú interaktív DVD elkészítése, döntéshozatal 

témában 

- 2011. első fele: Kutatási résztvevők toborzása, kiválasztása 

Participatív kutatás- (fókuszcsoport, résztvevő megfigyelés, participatív interjú, kognitív 

nyelvi teszt, „Én- versek”) 

- 2011. május- június: Első kutatási találkozók, ismerkedés, bevezetés 

- 2011. május: 1. kognitív és nyelvi vizsgálat elvégzése 

- 2011. szeptember: Kutatás megkezdése a társfacilitátorral, szabadidő témában 

- 2011. november: Az értelmi sérült résztvevők interjúkat készítenek szabadidő témában 

- 2011. november- 2012. február: Play decide alapú interaktív DVD tervezése, 

elkészítése, szabadidő témában  

- 2012. január: Szabadidőhöz kapcsolódó DVD forgatása 

- 2012. március: Elkészült DVD értékelése 

- 2012. április, május: Új téma: szerelem, DVD tervezése 
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- 2012. május: Kutatás 1. lezárása, befejezés 

- 2012. nyár: Értelmi sérült résztvevők folyamatosan jelzik igényüket a folytatásra 

- 2012. szeptember- november: Újrakezdés, szerelem DVD tervezése 

- 2013. február: Szerelem témájú DVD forgatása  

- 2013. március- április: Szerelem témájú DVD értékelése 

- 2013. május: Kutatás 2. lezárása: 

„Én-versek” 

Csoportos interjú a kutatás értékelésével 

1. kognitív és nyelvi vizsgálat elvégzése 

6.5 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 annak 

nyitottsága, rugalmassága és mélysége miatt, azonban az adatgyűjtés és az adatelemzés során 

egyaránt alkalmaztunk kvalitatív és kvantitatív vizsgálatra alkalmas módszereket, melyek 

egyrészt megjelennek más participatív kutatásról szóló szakirodalmakban, másrészt lehetővé 

teszik az emancipatív elvek megvalósulását. Először az adatgyűjtésre vonatkozó módszereket, 

majd az adatelemzés módszereit mutatom be. Megkülönböztettem azokat a módszereket, 

amiket az értelmi sérült emberekkel közösen alkalmaztunk a kutatás során, illetve azokat, 

amiket egyértelműen az ő bevonásuk nélkül, az ő vizsgálatuk céljából, vagy a róluk való 

adatgyűjtés céljából alkalmaztam.  
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7. ábra: A kutatás során alkalmazott módszerek átlátását segítő ábra 

 

6.5.1 Adatgyűjtés 

6.5.1.1 Velük 

6.5.1.1.1 Résztvevő megfigyelés 

A participatív munka során a kutatási találkozókon résztvevő megfigyelést végeztünk a 

kutatással és 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. A résztvevő megfigyelés módszerét a szakirodalom 

alapján igyekeztünk alkalmazni. Ahogy az elméleti részben már említettem, a participatív 

kutatások célja, a résztvevő megfigyelés esetében is, a hatalmi helyzetek feloldása, 

kiegyenlítése. Jelen kutatásban a kutatási találkozók során tehát igyekeztünk egyenrangú 

félként dolgozni, melynek megvalósulását a tartalomelemzés módszerével vizsgáltam. 

Kölcsönösségre, szimmetriára, egyenrangú felek közötti kölcsönös beszélgető viszonyra 

törekedtem mindvégig a kutatás során.  
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A résztvevő megfigyelésnek 3 fő alapelvét tartottam szem előtt (Taylor és Bogdan, 1984 

nyomán): 

 

Mindenki jól érezze magát- Ennek érdekében választottuk az informális helyszíneket, minden 

alkalommal volt valamilyen enni- vagy innivaló, valamint alapvetően könnyed, szórakoztató 

hangulat jellemezte a találkozókat.  

Terepstratégia és adatgyűjtő technikák- Terepstratégiám volt az egyenrangú partneri viszony 

kialakítása és megtartása, valamint az ennek kapcsán már említett kölcsönösség elve. Szintén 

a stratégiám része volt az előzetes célok megvalósítására való törekvés (az interaktív DVD-k 

elkészítése) és annak folyamatos szem előtt tartása. Az adatgyűjtés rögzítésére 

hangfelvételeket és naplóbejegyzéseket készítettünk, ezeket szisztematikusan alkalmaztuk.  

Terepmunka naplót vezettünk. Minden alkalommal készítettünk naplófeljegyzéseket, melyben 

én magam elkülönítettem a feljegyzéseket a munkatervektől és az értelmezésektől.  A 

résztvevő megfigyelés módszerét egyrészt azért soroltam a „velük” - kategóriába, amellett a 

nyilvánvaló tény mellett, hogy fizikailag együtt vettünk részt azokon a találkozókon, ahol a 

megfigyelés zajlott, mert a kutatás résztvevői maguk is naplófeljegyzéseket készítettek az 

egyes alkalmakon, egységes, saját füzetekbe, melyekbe az egyes alkalmak között is írhattak 

feljegyzéseket.  

A napló mellett hangfelvételekre rögzítettem a munkaalkalmakon eredetileg elhangzott 

beszélgetéseket.  

 

6.5.1.1.2 Participatív interjú 

Az egyik közösen kidolgozott interaktív DVD témája a szabadidő volt. Azért, hogy a kutatás 

értelmi sérült résztvevői maguk is gyűjtsenek tartalmakat a DVD-hez, interjúkat készítettek a 

szabadidő téma kapcsán, saját tevékenységeikhez kapcsolódóan, egyik 

foglalkozásvezetőjükkel. Az interjúkra való felkészülésben és az interjúk elkészítésében az 

ELTE- Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar nappali tagozatos hallgatói működtek közre. 

Párokban dolgoztak, egy értelmi sérült interjúkészítővel egy hallgató dolgozott együtt. A 

kutatásnak ez a része egyfajta metakutatás keretében zajlott, ugyanis a hallgatókkal a kurzus 

keretein belül fogalmaztuk meg kutatási céljainkat, kérdéseinket, határoztuk meg a 

módszertant; egységes keretet adva ezekkel a különböző interjúknak. A hallgatók előzetesen 

felkészítést kaptak a participatív kutatások elméletéről, alapelveiről, módszertanáról. A félig 

strukturált interjú módszerét azért választottuk, hogy az előzetesen kitalált, vezérfonalként 
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és keretként működő meghatározott sorrendű kérdéseken kívül egyrészt lehessen teret adni az 

interjúalanynak, másrészt a kérdezőnek is lehetősége legyen arra, hogy ha az interjú során 

újabb kérdés jut eszébe a téma kapcsán, azt feltehesse (ez a vizsgálatunk szempontjából 

érdekes eredményekhez vezetett).  

Koncepciónk része volt, hogy legyen minden interjúban valami közös, ami alapján össze lehet 

azokat hasonlítani, illetve mindegyik interjúban kapjon teret az értelmi sérült ember 

személyisége, és ami őt érdekli. Az interjúk közös struktúrája a következőképpen épült fel: 

- Bevezetés- általánosabb, tágabb megközelítés 

- Középső rész- maga a téma 

- Lezárás- egy jövőre irányuló kérdés 

 

A minden interjúban megjelenő, összehasonlításra lehetőséget adó konkrét kérdések: 

 

1. Szakmai rész: Mi az a tevékenység pontosan, amit az adott interjúalany 

(foglalkozásvezető) végez? 

2. Személyes-szakmai rész: Mióta folytatja ezt a tevékenységet, hogyan kezdett ezzel 

foglalkozni, és mi a motivációja? 

3. Tágabb környezet: Hol helyezkedik el ez a személy azok között a szervezetek között, 

akik általában az értelmi sérült emberekkel foglalkoznak?  

4. Mik a nehézségeik, örömeik az adott tevékenységekben. 

 

Ezeken a kereteken belül az értelmi sérült résztvevők szabad kezet kaptak a félig strukturált 

interjúk kérdéseinek a megalkotásában.  

 

Mindegyik interjúról videofelvétel készült. Mindegyik interjúalany aláírt egy beleegyező 

nyilatkozatot, illetve minden interjúkészítő is a már említett meta kutatási jelleg miatt.  

Koncepciónk volt még, hogy mindegyik interjú esetében az értelmi sérült kutató tegye fel a 

kérdéseket, a hallgató feladata volt, hogy biztosítsa, hogy minden a megbeszéltek szerint 

történhessen. A helyszín minden esetben az a természetes közeg volt, ahol a szabadidős 

tevékenységeik amúgy is zajlottak. Kikötés volt még, hogy minden interjú maximum fél órás 

legyen, a minimum időt nem határoztuk meg. Az interjúalanyok között volt drámatanár, úszás 

oktató, számítógép kezelő oktató, tánctanár, valamint tábori kísérő.  
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Az interjúkészítő értelmi sérült személyeknek segédeszközként képeket ajánlottunk fel az 

egyes interjúkérdések mellé, ami segítette a kérdés gyors felismerését (az esetleges olvasási 

nehézség esetén) illetve sorvezetőt, aminek a segítségével az interjúkészítő tudta követni, 

hogy hol tart, valamint szükség esetén a hallgató tudta támogatni az új kérdés föltételében.  

A kutató párok (egyetemi hallgató, mint támogató+értelmi sérült kutató) összesen három 

alkalommal találkoztak: egy előzetes ismerkedési és tervezési alkalommal, amikor barátságos 

légkörben megismerkedtek egymással, valamint beszéltek a kutatásról magáról, a kutatás 

módszertanáról, az interjúzás módszeréről, majd közösen összeállították a kérdéssort. 

Következő alkalommal már magán az interjún találkoztak, végül pedig egy közös alkalmon, 

ahol az összes interjúkészítő és az összes hallgató részt vett, valamint a kutatás vezetője (e 

disszertáció szerzője) és a kutatási asszisztens (társfacilitátor). Ekkor történt az interjúk 

beszámolója, a videók megtekintése, valamint az interjúkkal kapcsolatos reflexiók 

megbeszélése. Az egyik kutatási résztvevő egészségügyi okokból végül nem tudott 

személyesen részt venni a találkozókon, de végig részese volt a folyamatnak e-mailben, 

telefonon, az interjú pedig az otthonában készült. 

6.5.1.2 Róluk 

6.5.1.2.1 Kognitív és nyelvi vizsgálat 

A kutatás elején és végén az értelmi sérült résztvevők kognitív és nyelvi teljesítmények 

felmérésére egy vizsgálati protokollt állítottunk össze témavezetőmmel, Marton Klárával, 

hogy rendelkezésünkre álljon egy objektív eszköz annak vizsgálatára, hogy a résztvevő 

értelmi sérült személyek képességei milyen módon változtak a kutatás során. Ennek része volt 

a beszédfluencia, a szókincs, a döntési mechanizmusok, az emlékfelidézés, 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: 

1. Mondj az életedből egy jó élményt! 

2. Mondj az életedből egy rossz élmény! 

3. Mit szeretsz jobban? 

 

▪ Éjszaka v. nappal? 

▪ Sós, v. édes? 

▪ Hétköznap, v. hétvége? 
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4. Melyik a kedvenc évszakod? 

Tavasz, nyár, ősz tél? 

5. Reggel, amikor felöltözöl, te választod ki, hogy mit vegyél fel? Mi alapján választasz?   

Hogyan választod ki? 

6. Mit csinálsz, ha:  

▪ Valaki nagyon megbánt az iskolában vagy a munkahelyeden? 

▪ Kiömlik a tea, vagy bármilyen ital? 

▪ Elesik valaki melletted? 

7. Egy percig sorolj fel állatokat, amik eszedbe jutnak! 

8. Egy percig sorolj fel ételeket, amik eszedbe jutnak! 

9. Reggel mi alapján választod ki, hogy mit vegyél fel? 

Az első és az utolsó kutatási alkalmon, amíg a csoportmunka zajlott, egy-egy kívülálló, a 

csoporthoz nem tartozó PhD-hallgató egy másik, nyugodt helyen végezte el a vizsgálatot a 

résztvevőkkel. A feladatok elvégzésének menetéről hangfelvétel készült.  

 

6.5.1.2.2 Fókuszcsoport 

Több, értelmi sérült személyekkel készült participatív kutatási szakirodalomra alapozva, a 

fókuszcsoportos módszert tartottam megfelelőnek kutatási kérdéseim és a participatív 

kutatások jellegzetességei szempontjából. Jelen kutatásban számottevő előzmény hiányában 

egy általános képet kívántam kapni arról, hogy hogyan lehet értelmi sérült emberekkel együtt 

kutatni, valamint háttér-információkat szerezni arról, hogy hogyan látnak ők bizonyos 

kérdéseket, témákat. Kutatásunk fókuszában mindvégig a Play decide módszer adaptációja és 

ez alapján az interaktív DVD-k elkészítése állt. Mindezt a célcsoport bizonyos tulajdonságait 

reprezentáló értelmi sérült személyekkel közösen kívántuk megvalósítani. Egy módszer 

adaptációjához, egy interaktív segédanyag elkészítéséhez kreatív ötletekre és új gondolatok 

megszületésére van szükség, amely a konstruktivista elmélet szerint leginkább csoportos 

munkával jön létre.  

A részvételi kutatások szakirodalmában jelentős szerepe van a szolgáltatásfejlesztéseknek, 

mivel főként akkor lehet igazán sikeres egy szolgáltatásfejlesztés, ha abban részt vesznek 

annak a szolgáltatásnak a majdani igénybevevői is. A jelen kutatásban azáltal, hogy a 
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célcsoport intellektuális jellegzetességeit reprezentáló személyek közreműködésével született 

meg a segédanyag, már a megvalósítási folyamat során kiszűrhetők voltak bizonyos hibák, 

amelyek máskülönben csak a már elkészült termék hatásvizsgálata során derültek volna ki. 

Ahhoz, hogy olyan interaktív segédanyagot dolgozzunk ki, amely törekvésünk szerint az 

egyes témákat a lehető legteljesebb mértékben lefedi, hosszas asszociációs munkára, együtt 

gondolkodásra volt szükség.  

Rendkívül fontos szempont volt megfigyelni a kutatásban résztvevő érintett személyek 

nyelvezetét, valamint megtalálni a velük való kommunikációban legsikeresebben használható 

nyelvezetet. Ezeket beépítve a DVD-kbe a leghatékonyabb módokon szólhatunk a hozzájuk 

hasonló képességekkel rendelkező értelmi sérült személyekhez.  

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

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

konkrét válaszokon kívül fontos információforrásnak találtuk az ezekhez fűzött 

kommentárokat, gesztusokat és csoportdinamikai sajátosságokat is. A fókuszcsoportos 

módszer alkalmazásával ugyanis egy-egy téma tárgyalása közben információt kaphattunk a 

csoportfolyamatokról, interakciókról és csoportnormákról. A fókuszcsoport nem statikus 

képet ad, mint egy kérdőív, hanem folyamatokra reflektálhatunk általa. A csoportdinamikának 

óriási irodalma van. Amit a mi kutatásunkban ezen belül vizsgáltam, az a kutatásban való 

jártasság és a kifejezőkészség változása, a kutatásban részt vevő személyek által betöltött 

szerepek, a kutatók közötti érzelmi kötelékek és hatalmi viszonyok.  

Bizonyos szempontok alapján azonban a kutatás során végzett közös munkaalkalmakat nem 

tekinthetjük egyértelműen fókuszcsoportnak. Ez egyrészt a moderátor alapvető attitűdjével és 

a kutatótársakhoz fűződő viszonyával áll összefüggésben. Fókuszcsoportban a moderátor 

vezeti, irányítja a beszélgetést, kérdéseket tesz fel, mederben tartja a társalgást, és mindezt 

moderátori szerepéből kifolyólag teszi. A participatív kutatásokra azonban, mint már 

említettem, jellemző a személyes, egyenrangú partneri viszony, a kölcsönösség. A 

kutatásvezető itt igyekszik nem „szerepben lenni”, hanem hiteles emberként osztja meg akár 

személyes véleményét vagy ad magánjellegű információkat családjáról, otthonáról, 

szerelméről, múltjáról, terveiről, érzéseiről stb. Kölcsönös beszélgetésekről van itt szó, 

melyeknek során a kutatásvezető megismeri a résztvevők véleményét, világlátását, életét, 

tapasztalatait, de mindez kölcsönösen történik. Emiatt, a kutatás értékelése során vizsgáljuk a 

kutatásvezető szerepét és annak változásait a kutatási folyamatban.  
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A másik szempont, miszerint a kutatási találkozókon zajlott beszélgetéseket nem tekinthetjük 

egyértelműen fókuszcsoportos beszélgetéseknek, hogy nem annyira jellemző ezekre a 

beszélgetésekre a zárt keret, ugyanis a kutatásban részt vevő személyek döntéseikkel szintén 

alakítják a kutatást. A kutatásvezető igyekszik „kitörni” a vezető szerepből és minél nagyobb 

teret adni a résztvevőknek a kutatás alakításában, figyelembe véve eközben a kutatás alapvető 

céljainak megvalósítását.  

6.5.2 Adatelemzés 

6.5.2.1 Velük 

6.5.2.1.1 Én-versek módszer 

A kutatás lezárultával az „Én-versek” (Edwards, Weller, 2012) módszert alkalmaztuk, ami 

lehetővé teszi értelmi sérült 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 témák szerint vagy 

résztvevőnként, majd a mondatokat egymás alá helyezve verset alkot belőle. E módszernek a 

segítségével a kutatócsoport felidézi a kutatás során történteket, illetve az egyes résztvevők 

sajátos stílusát, megnyilvánulásait. Több más participatív kutatás során e módszer 

segítségével sikeresen vontak be értelmi sérült személyeket az adatelemzésbe (Edwards, 

Weller, 2012; Nind és Vinha, 2012).  

 

6.5.2.1.2 Csoportos interjú 

A kutatás közös értékelésére egy csoportos interjú keretében kerül sor a legutolsó közös 

találkozón.  Ez rámutat a résztvevők általános véleményére, kritikájára a kutatással 

kapcsolatban, a részvétellel kapcsolatos motivációjukra, illetve a számukra legemlékezetesebb 

momentumokra. A résztvevők egymás után, sorban válaszolnak az értékelő kérdésekre. Ezt 

azért választottam külön az általános fókuszcsoportos beszélgetésektől, mert azok inkább 

kötetlen, kölcsönösségen alapuló beszélgetések, míg az interjú, - bár félig strukturált - formája 

kötött, irányát tekintve köztem, mint kutatásvezető és az egyes résztvevők között zajlik, 

egyoldalúan. Tehát az interakciók formája és iránya szempontjából ez különbözik a kutatás 

többi részétől. 

Kérdések: 

Mettől- meddig történt a kutatás? Ez hány év? 

Kik voltak a résztvevők? 
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Milyen helyszíneken voltunk? 

Mik voltak a legfontosabb dolgok, amiket csináltunk? 

Mi volt nehéz ebben az egészben?  

Mi segít a nehézségekben (segített, segíthetett volna)? 

Min változtatnátok utólag? 

Hozott változást az életetekben ez a közös munka, tapasztalat? Ha igen, mit? 

Mi volt a jó benne? 

Volt szó fogyatékosságról? Hogyan? Mire emlékeztek?  

Nehéz volt megérteni dolgokat? Emlékezni dolgokra? 

Milyenek voltak a kérdéseim? Nehéz volt megérteni?  

Rátok erőltettem a véleményemet? 

Változott közöttetek a kapcsolat a két év alatt? 

Szerintetek mi köszönhető nektek a DVD-k elkészülésében? 

Miért volt jó részt venni a kutatásban? Mi volt a jó benne? 

Mi volt a különbség “I” és köztem? Mások voltunk veletek? Milyenek? 

 

6.5.2.2 Róluk 

6.5.2.2.1 Tartalomelemzés 

A participatív találkozókon hangfelvételek készültek, melyek a kutatás lezárultával 

lejegyzésre kerültek, majd tartalomelemzést végeztem az átiratokon a kutatási kérdéseknek 

megfelelően. Az adatelemzésnek ebbe a fázisába rajtam és témavezetőmön, Marton Klárán 

kívül más résztvevő nem került bevonásra.  

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 tényszerű adatok, 

melyek kiegészíthetik, vagy ellent mondhatnak a szubjektív megfigyeléseinknek.  

A szövegeket a következő szempontok alapján elemeztem: 

• A kutatás során a fogyatékosság, illetve a saját fogyatékosság megjelenésének módja 

(explicit, implicit egyaránt), gyakorisága: 

A fogyatékossághoz kapcsolódó szavak, fogalmak (említett nehézségek, intézmények 

stb.) kódolásával, illetve autocoding- funkcióval. Vizsgáltam azt is, hogy kinek a 
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kezdeményezésére, milyen formában jelenik meg a fogyatékosság és mely témák 

esetében. Ezt a szempontot kódcsaládokba való rendezéssel vizsgáltam.   

• A kutatásban résztvevő személyek közötti hatalmi helyzetek és azok esetleges 

változása, alakulása: A hatalmi helyzetek alakulásának vizsgálata szempontjából 

megnéztem a résztvevők közötti interakciókat, s hatalmi helyzetekkel kapcsolatos 

kódokat alkalmaztam.  

• A résztvevők által hozott döntések és az azok meghozatalának mechanizmusait a 

Döntéshozatallal kapcsolatos különböző kódok és kódcsaládok használatával 

vizsgáltam meg, valamint kigyűjtöttem az összes döntéssel kapcsolatos idézetet.  

•  Az értelmi sérülésből adódó jellegzetességek megjelenését a kutatás során és azok 

hatását a kutatási folyamatra az Intellektuális és Fejlődési Fogyatékosságok Amerikai 

Egyesületének meghatározása (2006) alapján olyan kódok és kódcsaládok 

használatával vizsgáltam, mint tanulás, emlékezet, oksági összefüggések felismerése, 

érvelés, problémamegoldás, adaptív viselkedés. 

• A kutatás résztvevőinek motivációja a kutatásban való részvételre: 

Bales kategóriarendszere (1955) alapján, feladatra irányuló viselkedés és társas-

érzelmi viselkedést különítettem el. Ezek mellett a kategóriák mellett a direkt módon 

megnyilvánuló szempontokra is figyeltem.  

 

Emancipatív elemek az egyes módszerekben 

 

Igyekeztünk a kutatás szemléletében megjelenő emancipativitást az egyes 

módszerekben is konkrétan megjeleníteni. Azon módszerek esetében tudtuk ezt 

megtenni, amelyekben a résztvevők közvetlenül részt vettek. A résztvevő megfigyelés 

esetében maguknak a résztvevőknek az attitűdjében jelenik meg az emancipativitás: 

az egyenrangúságra való törekvésben, vagyis abban, hogy minden résztvevő jelenléte, 

hozzászólása, személye egyaránt fontos a kutatásban. A kölcsönösségre való 

törekvésben is megjelent az emancipativitás, hogy mindenki kérdezhet mindenkitől, 

bárki nyíltan válaszolhat, vagy akár elutasíthatja a válaszadást. Az interjú esetében, 

azzal, hogy az értelmi sérült személyek készítenek interjút nem sérült személyekkel, 

egyfajta hierarchiabeli csere történik, ugyanis a foglalkozásvezető, aki amúgy vezető 

helyzetben szokott lenni, ezen interjú során az „elnyomottabb”, válaszadó, kitárulkozó 

szerepében jelenik meg. A fókuszcsoportos beszélgetések során a résztvevők 
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elmondhatják a véleményüket, tudásukat az adott kérdésekről, kíváncsiak vagyunk a 

hozzászólásaikra, és olyan témákról beszélgetnek, amikről a hétköznapok során 

valószínűleg nem szoktak a kortársaikkal, barátaikkal. Ezáltal növeljük a rálátásukat 

az életüket érintő kérdésekre, melynek során a hétköznapokban jobban bele tudnak 

majd folyni az ezekkel kapcsolatos döntések meghozatalába. Az Én-verseknek 

köszönhetően talán jobban megismerik majd a saját szóhasználatukat, stílusukat, 

részvételüket a kutatásban, melynek köszönhetően nőhet az önismeretük, s 

növekedhet az önbizalmuk is. A csoportos interjú során, azzal, hogy a kutatást 

értékelik a résztvevők, szintén növekedhet az önbizalmuk, mivel fontos a 

véleményük, az ő szavuk. Az értékelés szintén hatalmi helyzet, mellyel a kutatást 

befolyásolják, változtatásokat generálnak.  
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7 Eredmények 

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. és a társadalmi hatással a Play decide alapú adaptációval 

kapcsolatos), az eredményeket is azok mentén tárgyaljuk, az egyes csoportokon belül is a 

kutatási kérdéseknek megfelelően haladva.  

7.1 Kutatásmódszertannal kapcsolatos eredmények 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

A következő részben azt tárgyalom, hogy a különböző kutatási módszerek, amelyek 

alkalmazásra kerültek a kutatásban, hogyan alkalmazhatók értelmi sérült emberekkel történő 

kutatásokban, illetve, hogy milyen módszertani elemek segítették a munkát.  

 

7.1.1 Milyen módszerek és módszertani elemek segítik az értelmi sérült emberek 

részvételét participatív kutatásban? 

A módszertan leírását úgy strukturáltam, hogy megkülönböztettem azokat a módszereket, 

amiket az értelmi sérült emberekkel közösen alkalmaztunk a kutatás során, illetve azokat, 

amiket egyértelműen az ő bevonásuk nélkül, az ő vizsgálatuk céljából, vagy a róluk való 

adatgyűjtés céljából alkalmaztam, majd ezeket strukturáltam tovább, mint adatgyűjtéshez és 

adatelemzéshez köthető módszerek.  

Részvétel 
Társadal

mi hatás 

Kutatás- 

módszert

an 
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7.1.1.1 Értelmi sérült emberek részvételével alkalmazott módszerek 

7.1.1.1.1 Adatgyűjtéshez kötődő módszerek 

7.1.1.1.1.1 Résztvevő megfigyelés 

 

Az állandó értelmi sérült résztvevői a kutatásnak többek között abban különböztek egy 

bármilyen más résztvevőtől, hogy a többszöri, folyamatos részvételnek köszönhetően 

ismerték a találkozók menetét, implicit tudásuk volt azok írott és íratlan szabályairól és a 

csoportdinamikáról. Ezek explicitté tételének céljából történt a folyamatos reflexió az 

eseményekre, illetve a jegyzetkészítés, naplóírás. Jegyzetelni nem tudtak az értelmi sérült 

résztvevők a kutatás elején, soha nem tanulták. Miután a kutatás elején mindenki kapott egy 

„kutatási füzetet”, beszéltünk a jegyzetkészítésről. Az értelmi sérült résztvevők azonban a 

kutatás során csak akkor készítettek jegyzetet, ha szóltam nekik, hogy tegyék meg. Maguktól 

a helyszínen csak elvétve írtak, azonban két résztvevő otthon, „szabad ötletek jegyzéke” 

stílusban, asszociatív módon naplóbejegyzéseket készített. Dátumot nem írtak hozzá, és 

számomra is ezek csak a kutatás végén váltak láthatóvá, amikor mindenki átadta a kutatási 

füzetét. A kutatás során nem szóltak ezekről a bejegyzésekről.  

A példák azt demonstrálják, hogy az értelmi sérült résztvevők számára a jegyzetkészítés nem 

egy bevett forma, ezért használatában nehézségeket mutattak a kutatás során. A példák jól 

bemutatják azt is, miszerint az elhangzottak nagy részére később (a következő alkalmakkor) 

nem is emlékeztek a résztvevők, csak az „itt és most” - jellegű konkrét helyzetre, 

eseményekre, illetve csak olyan szófoszlányokra, amelyek a naplókban is megjelennek. Ezek 

a szófoszlányok legtöbbször megjegyzett, tartalom nélküli kifejezések, amelyek nem utalnak 

megértésre, nem illeszkednek egy kontextusba. A kutatás során igyekeztünk ezeket 

kontextusba ágyazni, de legtöbbször túlságosan elvont és elméleti módon, ami az értelmi 

sérült résztvevők számára érdektelennek bizonyult. Ameddig nem kötődött hozzájuk konkrét 

élmény, érzés, tapasztalat, addig nem tudták felidézni a későbbi kutatási alkalmakon.  

 

Összegezve tehát, a résztvevő megfigyelés inkább a kutatási alkalmak íratlan szabályainak és 

a kutatásban résztvevő személyek egymás jobb megismerésének céljából volt hasznos. A 

naplófeljegyzések bepillantást engedtek abba, hogy a résztvevők általában nem értették meg a 

kutatási alkalmakon elhangzott elméleti tartalmakat, illetve, hogy mennyire távol áll tőlük a 

jegyzetelés és a naplóírás műfaja. A naplófeljegyzések azonban megmutatják azt is, hogy a 

résztvevők komolyan vették a kutatásban való részvételt és komoly, egyben érthetetlen 
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dolognak tartják a kutatást. Látszik azonban, hogy gondolkodtak a témáról 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. Ez ugyanazt mutatta, mint a naplófeljegyzések, hogy 

motiváltak voltak a résztvevők a részvételre, de nem annyira a tartalom miatt (amit nagyrészt 

nem is értettek meg), hanem magáért a tevékenységért (ld később: résztvevők motivációja a 

kutatásban való részvételre). A naplót abban az esetben tekinthetjük a kutatás hangsúlyos 

részének, ha több időt szentelünk a kutatás során a naplóírás gyakorlására, illetve, ha 

résztvevőink számára az írás maga és az írásban való kifejezés nem jelent nehézséget, 

valamint, ha az otthoni munkának, gondolkodásnak hangsúlyosabb szerepet szánunk.   

7.1.1.1.1.2 Participatív interjú 

Az interjúkészítésnek az a formája, hogy értelmi sérült személy készít interjút ép értelmű 

személlyel (egy másik ép értelmű személy – hallgató- támogatásával), minden résztvevő 

számára nagy újdonságnak számított és ismeretlen helyzetnek bizonyult.  

 

Az értelmi sérült interjúkészítő attitűdje: 

Minden értelmi sérült résztvevőnek más oldala mutatkozott meg az interjúk során. Egyikük 

teljesen nyugodt volt és fejből mondta a megbeszélt kérdéseket, valamint figyelt a válaszokra 

is és azokra is reflektált újabb kérdésekkel. Egy másik résztvevő nem nézett semmilyen 

jegyzetet és egész más kérdéseket tett fel, mint amit előre megbeszéltek a hallgatóval. Két 

másik résztvevő izgalmában végig a papírját nézte és az abban leírtakhoz ragaszkodott, itt 

nem számított az interjúalany válasza. Ez utóbbi két esetben azonban az egyikük sokkal 

oldottabban viselkedett, mint ahogyan őt a hallgató megismerte. Mivel az interjúalannyal volt 

egy több éves bizalmi kapcsolata, a hallgatót pedig csak nemrég ismerte meg, a hallgató 

egészen meglepődött a változáson. A másik esetben az értelmi sérült résztvevő folyton 

visszaigazolást kért a szemével a hallgatótól, hogy megfelelően végzi-e a feladatát és 

bátorításra volt tőle szüksége. Érdekes tehát megfigyelni az interjúkészítő-hallgató és az 

interjúkészítő-interjúalany viszonyát.  

E néhány példa alapján nem tudunk tehát semmilyen általános érvényű megállapítást tenni az 

értelmi sérült emberek interjúkészítésével kapcsolatban, minden résztvevő másképpen 

viselkedett a helyzetben, amit nagyrészt a személyiségük határozott meg, de közrejátszott 
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benne az interjúalanyhoz fűződő viszonyuk is. A közvetlen támogatásra azonban mindenkinek 

szüksége volt, akár az interjút megelőzően, akár az interjú során.  

Az interjúalany attitűdje:  

Az interjúalanyok általában szintén a jellemüknek, illetve az interjú készítőjéhez fűződő 

viszonyuknak megfelelően válaszoltak és az interakciókban erőteljesen érződtek a hatalmi 

struktúrák. Két interjúalany nem tudott kilépni a hierarchikus viszonyból, és oktató jelleggel 

beszélt válaszaiban, valamint volt, hogy beleszólt az interjúkészítés módjába is. Ugyanakkor 

másik két interjúalany nemcsak könnyen érthető módon válaszolt, hanem egyenrangú félként 

is kezelte az interjút készítő értelmi sérült személyt, és élvezte a nem mindennapi helyzetet. 

Nagyon érdekes az is, ahogyan az interjúalanyok spontán reagáltak a helyzetre, még a felkérés 

pillanatában. Volt, aki rögtön megértette a célunkat és volt, aki mikor meghallotta, hogy 

doktori disszertáció része az interjú, megijedt, hogy ő nem ért ehhez. Rajta az egész interjú 

során érződött, hogy meg akar felelni a helyzetnek a válaszaival, és azok nem is az 

interjúkészítőnek szólnak.  

Itt szintén azt a következtetést tudjuk levonni, hogy az interjúalanyok attitűdjét leginkább a 

személyes hozzáállásuk, és az interjúkészítőhöz való viszonyuk határozta meg.  

Az interjúkészítők által feltett kérdések: 

A kérdések egyrészt attól függően tértek el egymástól, hogy valaki ragaszkodott-e az 

eredetileg megírt kérdéseihez, vagy az interjú helyzetben rögtönzött kérdéseket tett fel. 

Továbbá, két interjúkészítő inkább személyes, érzelmi jellegű kérdéseket tett fel, a másik 

kettő pedig szakmaiabb jellegűeket. Volt, aki a kérdések feltételekor a hallgató segítségére 

támaszkodott, volt, aki pedig akár irreleváns, vagy indiszkrét kérdéseket is feltett, pl. „egyedül 

szoktál zuhanyozni?”. Ez konkrétan valószínűleg abból fakadt, hogy előtte, a kutatás során 

sokat foglalkoztunk az önállósággal, hogy az értelmi sérült résztvevők önállóan hozzák-e a 

döntéseiket, illetve el tudják-e látni magukat segítség nélkül.  

 Mivel nem ragaszkodtunk szigorú szabályokhoz, struktúrákhoz és kérdésekhez, hagytuk, 

hogy a kutatásban résztvevő személyek egyénisége és egyedisége nyilvánuljon meg az 

interjúk tervezése és kivitelezése során. Az interjú készítő, az interjúalany a helyzet és a feltett 

kérdések is mind nagyon egyediek voltak, különböző eredmények domborodtak ki. Ilyen 

például a hatalmi helyzet befolyása, az előzetes ismeretség fontossága, a kutató és a kutatott 

ember személyisége és képességei.  

„Segítő” szerepe: 
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A segítő hallgatónak majdnem mindegyik esetben mind az interjúkészítő, mint pedig az 

interjúalany meg akart felelni. Ő jelentette a külső kontrollt. Az interjúkészítő a feladata 

helyes elvégzése miatt, az interjúalany pedig a „másik ép személy” - szerep miatt, aki 

megfigyel és ítélkezik. Mindez abban tükröződött, hogy bár az interjúkészítő és az 

interjúalany beszélgettek egymással, mégis mindkét fél folyamatosan tartotta a 

szemkontaktust a támogató hallgatóval, néhány esetben még intenzívebben, mint magával az 

eredeti beszélgetőtárssal.  

A videokamera szintén okozott feszültséget, hivatalosabbá tette a helyzetet és egy plusz 

kontrollt testesített meg. Volt olyan interjúalany, aki nem engedte, hogy felvétel készüljön az 

interjúról. Őt meggyőztük, hogy hátulról felvehessük úgy, hogy ő nem látszódik rajta.  

Utólag a csoporttal megnéztük és elemeztük a felvételeket. A résztvevők büszkék voltak 

magukra, hogy ilyen komoly feladatot végeztek el, örömmel nézték, volt, aki szégyenlős volt 

a videofelvétel miatt. A feladat szorosan összehozta a támogató hallgatót és a kutatás értelmi 

sérült résztvevőit, bizalmas viszonyba kerülve az egy az egyhez felosztás hatására. Az egyik 

résztvevő a közösségi oldalon meg is osztotta az élményét, valamint, hogy felmerült benne, 

hogy komolyabban foglalkozzon az interjúkészítéssel és máskor is készítsen interjúkat. A 

kutatásnak ezen része sok tanulsággal szolgált mind az értelmi sérült résztvevőknek, mind a 

hallgatóknak, mind nekem, de még az értelmi sérült résztvevők szüleinek is. Szülőtől is 

kaptam ugyanis pozitív visszajelzést, aki nagyon kétkedve fogadta, mikor meghallotta, hogy a 

sérült gyermeke interjút fog készíteni. Először azt hitte, hogy félreértett valamit. Utólag pedig 

nagyon büszke volt gyermekére.  

 

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. Úgy tapasztaltuk, hogy az értelmi sérült emberek esetenként 

megfogalmaznak olyan kérdéseket is, amiket a többségi társadalom tagjai nem. Ez a módszer 

tehát alkalmas lehet sajátos nézőpontok megjelenítésére is.  

 

7.1.1.1.2 Adatelemzéshez kötődő módszerek 

A szakirodalmakban számos cikk született azzal kapcsolatosan, hogy az értelmi sérült 

embereket nagyon nehéz bevonni a velük folytatott kutatások adatainak elemzésébe. Jelen 



66 

 

disszertáció esetében is inkább az adatgyűjtés részébe sikerült bevonni résztvevő értelmi 

sérült embereket, de tettem kísérletet az adatelemzésbe való bevonásra is.  

7.1.1.1.2.1 Én-versek módszer 

Az Én-versek módszert (Edwards, Weller, 2012) abból a célból alkalmaztam, hogy az értelmi 

sérült résztvevők számára eszközt adjak a kutatás korábbi eseményeire való 

visszaemlékezésre, illetve csoport- és önismereti célból is, hogy el tudják magukat helyezni a 

kutatási folyamatban, jobban átlássák a kutatásban betöltött szerepüket.  

Egy példa az én-versekre5 

- Én kislány voltam, akkor nem udvaroltak nekem, most, hogy nagy vagyok már, akkor 

már kezet csókolnak a fiúk 

- Én egy gyerek nem vagyok, hanem egy intelligens hölgy vagyok, egy felnőtt nő vagyok 

már, és én sokat dolgozom 

- Én reggel beérek a napközibe, folyton engem dicsérnek, azért mert milyen csinos 

vagyok, egyébként nekem van nekem csillogó villogó ruhám, és mindig engem 

dicsérnek. Megmondom miért dicsérnek, azért engem dicsérnek, mert én sokat fogytam 

otthon is tornászok biciklizek, úszok, tornászok meg minden, és azért fontos nekem a 

divat, hogy én praktikus legyek 

- Én csak hogyha megyek egy buliba és akkor táncolok a pasikkal vagy a csajokkal, én 

allergiás vagyok egyébként tudod hát akkor én csinosítom az ajkamat vagy inkább, 

vagy próbáljuk kifesteni a szempillát 

- Én hastáncosnő vagyok 

- Én 27 vagyok már. Köszönöm. Délben születtem meg 

- Én részt szoktam venni minden beszélgetésen és azért fontos ez a beszélgetés, hogy 

együtt kommunikáljunk 

- Én pirulok és virulok  

- Én kedvesnek tartom, jóképűnek, meg romantikusnak 

- Én gyűjtő is vagyok, ilyen újsággyűjtő 

- Én egy árva angyal vagyok 

A résztvevők általában felismerték, hogy ki mit mondott, ami felidézte bennük a kutatással 

kapcsolatos emlékeket, eseményeket, így ezekbe könnyebben bele tudtak helyezkedni, 

kilépve a konkrét helyzetből. Például, ha azt mondtuk, hogy „forgatás”, vagy „interjú”, az 

nem hozott elő bennük semmilyen konkrét emléket, érzést. Azonban, ha azt mondtuk, hogy 

„közös spagettizés”, vagy „maki-majom”, vagy „Marci dobálja a labdát”, akkor mindenkinek 

                                                 

5 A disszertáció 6. sz. mellékletében látható az összes Én-vers. Az eredeti verzióban képek is vannak a 

résztvevőkről, de a személyiségi jogok miatt ezek a mellékletben nem jelennek meg.  
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eszébe jutott, amikor forgattuk valamelyik DVD-t, és így könnyen felidéztük a helyzetnek 

több más aspektusát is. Tehát, az egyes események felidézéséhez konkrét, átélt élmények 

felelevenítésére volt szükség.  

Célom volt még ezzel a módszerrel, hogy emlékül szolgáljon a résztvevőknek a kutatásról, 

melyet, 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, hogy miket mondanak. Az értelmi sérült embereknek 

ugyanúgy (vagy még jobban) szükségük van az elismerésre, mint bármelyikünknek. Szükség 

van az önbizalmuk erősítésére ahhoz, hogy hatalommal ruházzuk fel őket, illetve a sok éves 

tapasztalataikat le tudjuk győzni a hatalmi helyzetekkel kapcsolatban, ami megkönnyítheti 

részükről is az egyenrangú részvételt.  

A kutatás kontextusába való belehelyezkedést segítette tehát az Én-versek módszer. A 

módszernek köszönhetően ismertem fel, hogy főleg a gyakorlati, kézzel fogható részére, az 

átélt élményekre emlékeztek a résztvevők a kutatásnak (pl. DVD forgatás, teaivás, interjúzás), 

az elméleti tartalmakra kevésbé.  

 

7.1.1.1.2.2 Csoportos interjú 

A csoportos interjú az utolsó alkalommal zajlott, a kutatás értékelése céljából. Arra a 

kérdésre, hogy mi volt a nehézség az értelmi sérült résztvevők számára, több válasz is 

született. Egyrészt a fáradtság, hogy a nap végén már nagyon nehezen tudtak koncentrálni és 

dolgozni. „Nekem? Hát ő… Kicsit nehézségnek éltem, hogy teljesen le vagyunk fáradva, 

akkor nem tudunk odafigyelni. Elterelődik a gondolatom.” A másik válasz a megértés 

nehézsége volt, hogy sokszor nagyon nehéz volt megérteniük egymást a résztvevőknek. 

Ezekkel a szempontokkal a jómagam és a kutatási asszisztens is tudott azonosulni.  

„B. Nehézség, hogy nem értek semmit, elfáradok. 

K. Aha! És mi segített abban, hogy jobban megértsd? 

B. Segített volna? 

K. Mi segített volna, hogy jobban megérts? 

I. Segített volna. (Nevetés) 

K. Na, mi segített volna? 
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B. Hogy megmagyarázod lassabban, okosabban, érthetőebben.  

K. De nem próbáltuk szerinted? 

B. De! 

K. De nem, most ne azért mondd, hogy de, hogy engem megnyugtass! Mondhatod azt, hogy 

nem, mert abból én tanulok, ha azt mondod, hogy nem jól magyaráztuk el. 

B. Lassabban mondjad, érthetőebben mondjad, mert nem vagyok ilyen prezilisek. 

K. Milyen nem vagy? 

B. Semmi. 

K. Precilis?  

B. –sták. 

K. Precilisták? Az mi? 

Precilisták? 

B. Lassabban mondjad.” 

Másik szempont, amin változtatna az egyik résztvevő, a megfelelési kényszerből, vágyból 

fakad: „Amit én csinálok, az ne legyen hibás.” Hogy ne kelljen megfelelni, hogy mindent 

elfogadjak tőle. Ez a szempont azért érdekes, hogy előkerült, mert elvileg én senkitől nem 

vártam el semmit, mindenkinek a véleményére, tapasztalatára kíváncsi voltam. Azonban 

valószínűleg, ha tudat alatt is, de közvetítettem a résztvevők számára bizonyos elvárásokat, 

leginkább az aktivitással kapcsolatban.  

Arra a kérdésre, hogy mi volt jó, mindenkinek az volt a válasza, hogy jó volt beszélgetni.  

Arra, hogy változott-e valami a kutatás során, az értelmi sérült résztvevők mind nemmel 

válaszoltak. A kutatási asszisztenssel közös gondolatunk, hogy a légkör változott, oldódott, 

illetve a kapcsolatok, az egymáshoz fűződő viszonyok lettek mélyebbek, erősebbek és egymás 

hétköznapjainak is jobban részesei lettünk (közösségi oldalon írnak egymásnak, hívják 

egymást telefonon, nem csak a kutatáshoz kötődően, hanem barátilag is). Ezzel egyetértettek a 

résztvevők.  

A következő kérdés a kutatási asszisztens és jómagam személyére vonatkozott. Hogy kinek 

mi volt a kutatás során a szerepe. A kutatási asszisztens egyfajta támogató szerepben volt 

jelen, én pedig egy szervező, vezető szerepben.  

1. résztvevő:  

„KV: Most jön egy érdekes kérdés, hogy szerintetek mi volt a különbség „I” és köztem ezeken 

a találkozókon? Milyenek voltunk? Milyen volt „I” és milyen voltam én? 

B. A „K” a kutatás, az „I” a segítő. 
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KV. Aha! Ezt meg tudod magyarázni egy kicsit jobban? 

B. Mit? 

KV. Hát, hogy ezt mit jelent, hogy én a kutatás és „I” a segítő? 

B. Az „I” a segítő, mindenben segít, hogy törődik velünk, megmondja, hogy mit válaszoljunk 

stb. 

KV. Mhm. És én? 

B. A „K” a legokosabb a világon. 

KV. Aha! Ez az, amit nem szerettem volna hallani. (Nevetés) 

B. Jó, jó, jó, jó! 

K. Ezt a látszatot kelteni. Végül is jó, hogy ha ezt mondod. (Nevetés)” 

 

Eszerint a résztvevő szerint tehát én, a kutatásvezető egy okos, kutatással foglalkozó vezető 

vagyok, a társ-facilitátor pedig egy gondoskodó „segítő” 

 

2. résztvevő:  

„J. Akkor elkezdtem. Kérem szépen, hát a „K”, ő egy tervező. Mindjárt mondom, hogy milyen 

tervező. Ő kutatás-tervező, ő az, aki mindent megtervez, mindent kiír, és az összes 

beszélgetést. Ennyi! 

KV. Aha! És az „I”? 

J. Most ő jön. Hát kedves „I”!  Hát fejben, nagyon kedves vagy, információ-tervező vagy. 

Nagyon szeretek veled kommunikálni. Tényleg! Ő is a barátom.” 

 

A résztvevő szerint én egy tervező vagyok, a társ-facilitátor pedig kedves, ő is tervező. A 

résztvevő barátja. Az „is” vonatkozhat a kutatásvezetőre, aki egyértelmű, hogy a barátja, vagy 

a többi kutatótársra. Nem egyértelmű.  

 

Utolsó kérdés volt, hogy adjanak címet a kutatásnak. A következő címek születtek: „Együtt a 

világról”; Együtt a világ”; „Együtt a csapat”. Az „együtt” szó hangsúlyozásával megfogják a 

participatív kutatás lényegét; a „világ” szó a lehetőségek tárházát, a témák végtelenségét és 

jellegét mutatja. A csapat pedig az egységet, barátságot és összeszokottságot mutatja.  

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 
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az asszisztens támogat, a vezető tervez, szervez és „okos”. A kutatás nehézségének tartották a 

megfelelést nekem, ami utal a hatalmi helyzet kiegyenlítetlenségére, azonban barátjuknak 

tartanak engem és a társ-facilitátort is. Ez az ambivalencia végigkísérte a kutatást. Az Én-

versek kiegészítéseként megfelelőnek bizonyult a csoportos interjú a kutatás értékelésére, a 

résztvevők nem befolyásolták, inkább inspirálták egymást az őszinte vélemények, 

tapasztalatok megfogalmazására.  

 

7.1.1.2 Az értelmi sérült résztvevők közvetlen bevonása nélkül alkalmazott 

módszerek 

 

7.1.1.2.1 Adatgyűjtő módszerek 

A következő részben azokat a módszereket tárgyalom, amelyek az értelmi sérült 

személyekkel folytatott direkt adatgyűjtést szolgálták, de ők maguk nem kerültek közvetlenül 

bevonásra ezek alkalmazásába.  

7.1.1.2.1.1 Kognitív és nyelvi feladatok 

Ez a feladatsor nem járult hozzá az értelmi sérült résztvevők kutatókénti részvételéhez, ezzel 

egyértelműen kívülről vizsgáltam egy jelenségnek a változását, az értelmi sérült személyek 

bevonása nélkül. A kutatás során azt tapasztaltuk, hogy a résztvevők nem voltak képesek 

ilyen mértékű önreflexióra és elvonatkoztatásra, melynek segítségével konkrétan 

megfogalmazták volna kognitív és nyelvi fejlődésüket a kutatás során. Nem biztos, hogy ez 

bárkitől elvárható lehetne.  

Ennek a vizsgálatnak a célja az volt, hogy megvizsgáljuk, származott-e az értelmi sérült 

résztvevőknek előnye a részvételből, abból a szempontból, hogy képességfejlődés történt-e. 

A kutatás első és utolsó alkalmán végeztük el, konzulensemmel közösen összeállított kognitív 

és nyelvi vizsgálati protokoll alapján. A hangfelvételek egyértelmű változásról tanúskodnak, 

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 
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felidézte az emlékeit.  Egyedül a problémamegoldásban nem tapasztaltunk változást a 

feladatok eredményei alapján.  

 

  1. alkalom 2. alkalom 

Résztvevő 1 Válasz hossza 1.55 perc 

671 karakter 

8.06 perc 

1401 karakter 

 Fluencia 1 12 15 

 Fluencia 2 7 8 

Résztvevő 2 Válasz hossza 6.08 perc 

823 karakter 

15.41 perc 

2903 karakter 

 Fluencia 1 11 20 

 Fluencia 2 18 11 

Résztvevő 3 Válasz hossza 9.55 perc 

1008 karakter 

12.23 perc 

1579 karakter 

 Fluencia 1 7 19 

 Fluencia 2 10 11 

2. táblázat A kognitív és nyelvi vizsgálat számszerű eredményeinek összegzése 

 

A következőkben bemutatom a résztvevők eredményeit egyenként:  

 

(Emlékeztetőül a kérdések: 

Mondj az életedből egy jó élményt! 

Mondj az életedből egy rossz élmény! 

Mit szeretsz jobban? 

 

Éjszaka v. nappal? 

Sós, v. édes? 

Hétköznap, v. hétvége? 

 

Melyik a kedvenc évszakod? 

Tavasz, nyár, ősz tél? 
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Reggel, amikor felöltözöl, te választod ki, hogy mit vegyél fel? Mi alapján választasz?   

Hogyan választod ki? 

Mit csinálsz, ha:  

Valaki nagyon megbánt az iskolában vagy a munkahelyeden? 

Kiömlik a tea, vagy bármilyen ital? 

Elesik valaki melletted? 

Egy percig sorolj fel állatokat, amik eszedbe jutnak! 

Egy percig sorolj fel ételeket, amik eszedbe jutnak! 

Reggel mi alapján választod ki, hogy mit vegyél fel?) 

 

 

7.1.1.2.1.1.1 „Résztvevő 1”:  

 

 

Előtte: (4.51) 

1.  A jó élményem, hogy szoktam vásárolni, segíteni a szüleimnek, pénteken jönnek a 

festők, 8 órakor. 

2. A rossz élményem, hogy meghalt a Pisti. A rossz hír, hogy meg vagyok fázva. 

3. Éjszaka 

4. Édes. 

5. Hétvége 

6. Tavasz 

7. Én szoktam. Például ez a tavaszhoz, ez a nadrág a tavasz képest. Ha rossz idő van, 

esőkabát, hosszú ujjú. 

8. Életembe nem. És ha mégis, kiabálok a fülébe. 

9. Összesöpröm. Nem tudom mi a neve. 

10. Segítek neki 

11. Róka, béka, krokodil, elefánt, kígyó, cápa (akváriumba van) kutya, macska, tehén, 

egér, kutya, macska (10-12) 

12. Mákos guba, pozsonyi kocka, rakott krumpli, húsleves, májgombóc leves, csigatészta, 

húsleves (7) 
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13. Kirakós- nagyon hamar, kb. 10 mp 

 

Utána (8.06) 

1. Például hülyeséget nem akarok mondani neked. Biciklizés, számítógép, vásárlás, 

minden van. Például anyukámnak kell segíteni mindenben vásárolni.  

2. Hogy nem akarok esőben elindulni haza. Pénteken. Megyek a bé…ismered a Bélát? 

Fekete haja van és ott laknak a király utcánál.  

3. Éjszaka. Mert alszok éppen. Alszok egyet és utána felkelek minden nap. 

4. Édest. Sósat is ritkán eszek, mert nem akarok cukorbetegséget. Gyereknapra 

szüleimtől kaptam kis csokit. 

5. Hétvégén szoktam biciklizni. 6000 km van bennem most. 

6. Tavasz. pl. süt a nap, lehet napozni is.  

7. Én egyedül felveszem. Hosszú gatya, rövid pulcsi, az évszak megfelelően. Ha esik az 

eső, cipő, esőkabát. 

8. Szólni kell csak a tanárnak. Szóltam az oktatónak, hogy intézkedjen. Én nem. 

9. Anyukám pl. összetörte a poharamat. Nem ok nélkül, csak csúszott a keze és pufff. 

Összesöpörtem és kidobtam a kukába. 

10. Pl. segítek neki. Felemelem és átviszem a túloldalra. 

11. Cápa, ló, elefánt, zebra, tehén meg zsiráf meg strucc, vízipók, oroszlán, pingvin, 

majom, minden van ott. Embereket lehet? Orrszarvú, pók, hangya, elefánt. (14-15) 

12. Palacsinta, rakott krumpli, töltött káposzta, tökfőzelék, tarhonya, csirke, vargabéles, 

mákos guba, minden van, nem tudok többet. Te is mondjál nyugodtan! (lejárt) (8) 

13. Reggel? Cipőt, ha esik az eső, hosszú ujjú, hosszú gatya, esőkabát meg sapka. Évszak 

megfelelően, rövid pulcsi, hosszú gatya, szandál.  

 

 

„Résztvevő 1” első válasza ugyanarra a kérdésre a kutatás kezdetén 4.51 perc, a kutatás végén 

pedig 8.06. Az első alkalommal adott válasz lejegyezve 671 karakter, a második alkalommal 

1401 (több mint a duplája). Abból, hogy a második alkalommal a feladatok megoldásának 

ideje majdnem az első alkalom fele, a szöveg mennyisége viszont több, mint a duplája, arra 

következtethetünk, hogy gyorsabban is beszélt a résztvevő és kevesebb szünetet tartott. A 

kutatás elején sokkal tárgyilagosabban válaszolt a kérdésekre, míg a kutatás végén jobban 

kifejtette, megmagyarázta válaszait. A második esetben döntésnél (3,4,5,6) meg is indokolta 

választásait, míg az első esetében csak tárgyilagosan válaszolt. A problémamegoldó (8,9,10) 

helyzetekre is sokkal kreatívabban reagált a résztvevő a második esetben. A szósorolásnál 

(11,12) az első feladat esetében 12 elemet sorolt fel, ebből 2 ismétlés volt, valamint 7 elemet a 

másik feladat esetében, a második vizsgálatkor az első feladatnál 15-öt, amiből egy volt 

ismétlés, 8-at pedig a második feladat esetében. A második vizsgálatkor választékosabb 
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kifejezéseket is használt olykor, mint pl. „évszaknak megfelelően” (választja ki, hogy mit 

vegyen fel).  

7.1.1.2.1.1.2 „Résztvevő 2”:  

 

Előtte (6.08) 

1. Színésznő vagyok, hastáncosnő, hercegnő. 

2. Sokszor bántottak, félek a kóbor kutyáktól, amikor kisebb voltam, most már nem. 

3. Szeretek éjszaka is, nappal is szeretek. 

4. Szeretem az édeset, szeretem a sósat is. 

5. Szeretem a mindennapokat, hétvégéket is szeretem.  

6. Nyár 

7. Igen. Bugyikát, topot, trikót, zoknit, nadrágot, pulóvert, pólót. 

8. Kiabálok segítségért, vagy feljelentem a rendőrségnél, akkor annyi neki. 

9. Letörlöm szivaccsal, konyharuhával. 

10. Segítek felállni, vagy leültetni. 

11. Vacak, buksi, Rozi, Panni, Zsoli-macsek, egér, papagáj, kakas, tyúk, ló, tehén 

12. Hal, husika, rántott csirke, hurka-kolbász, gyümölcs, zöldség, pulyka, szőlő, barack, 

szilva, savanyú, befőtt, lekvár, péksütemény, torta, krémes süti, saláta, cékla  

13. Először húzom a bugyika, trikó, top, zokni, pulóver, nadrág, póló, rövidnadrág. 

 

Utána (15.41) 

1. Amikor kisebb voltam, akkor kórházban voltam, anyukám hasából jöttem ki a világra, 

apukám dolgozott, utána Kecelen a templomban keresztelkedtem meg, jártam 

bölcsibe, ide jártam oviba, általánosba a Fekete iskolába jártam, aztán az Óbudaiba 

jártam, tanultam 2 szakmát, házvezetőnek, levizsgáztam, tanultam varrni, szőni, fonni, 

kötni, elméletből levizsgáztam és annyira jól sikerült. Ez volt az életem. Amikor kisebb 

voltam, akkor sokat voltunk kirándulni, voltam Pannonhalmán, a hegyekben, Tatán, 

aztán Visegrádon, akkor voltam Pannonhalma mondtam akkor Esztergomba, aztán 

voltam Szlovákiában is, nagyon sok helyen voltam régen, Gödöllőn, Fertődön, a 

Balatonon, Tihany, Badacsony és a többi… 

2. Kérem szépen, a rossz élményem, h néha bántom magam, a körmeim olyan helyesek, 

mint a kismacska, kaparássza magát, vagy elszakítja a ruháját. Amikor a rosszaságtól 

van, amikor valaki rossz és azt nem szabad csinálni. Meg kell ilyenkor büntetni.  

Amikor kicsi voltam, akkor én ellógtam, ki akartam menni Budaörsre, ki akartam 

menni busszal és jött a rendőrség és anyukám jött értem Budaörsre. Haza akartam 

menni táska nélkül, a Sasadin, ki akartam menni, de az ajtó be volt zárva és akkor 

anyukám pont jött ő is utánam. Hát ez volt a rossz élményem.  

3. Szeretem a nappalt. Mert olyankor a nap süt, szoktam olvasni, sportolni, hastáncolni. 

4. Sósat azt nem szeretem, az édeset igen.  
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5. A hétköznapokat is szeretem, amikor dolgozni kell, mert kell a pénz ugye, hétvégén 

meg otthon vagyok, szoktam biciklizni, olvasni, rádiózni, anyukámnak sokat segítek, 

apukámnak is. 

6. Nyár. Mert nyáron nagyon meleg van. 

7. Igen, én szoktam. Először a bugyikát, utána a trikót, melltartót, meg a zoknikák. 

Pulóvert, farmergatyát, ilyesmit. Azért szoktam ezt, mert minden évszakhoz kötődik.  

8. Hát, kérem szépen, az Óbudaiban volt egy rossz lány, az esküvő előtt, nyáron, 

Budaörsön meghúzta a hajamat, két kézzel lelökött és a fejemhez ütött. Hirtelen a 

tanárnőket kértem segítségül. Eláztam miatta a ruhám elázott. Aztán elmentem pisilni 

és kinyitotta előttem az ajtót. Ilyeneket csinált.  

9. Leveszem, megy a szennyesbe és ki kell mosni a mosógépben. Mosó ronggyal fel kell 

mosni. 

10. Ha eltöri a lábát, akkor gipsszel be kell kötni. Például egyszer volt egy kislány, az 

Ibike, ahova szoktam járni lovagolni és sétáltunk és szegényke nagyon elesett, 

segítenem kellett felállni és akkor fel is állt.  

11. Kutya, macska, egér, tehén, ló, teve, láma, marha, nyúl, alapka, maszís, tehén, borjú, 

patkány, pók, juh, aranyos kiskutya, kakas, tyúkok, sertés (lejárt az idő) 

12. Csirkepörkölt, paprikás krumpli, lecsó, rántott csirke, hurka-kolbász, fasírt, 

grillcsirke, milyen husika van még, várjál, pulyka, liba, lúd, máj 

13. Ott szoktam a ruhámat váltani, bugyika, melltartó, zokni, gatya és pulóver. Amelyik 

évszakhoz kötődik, ha hideg van, nyáron pl. meleg van. Ha hideg van, kell a hosszú 

ujjú, nyáron pedig nyári ruha, rövid ruha.  

 

„Résztvevő 2” első vizsgálatának ideje 6.08 perc, a másodiké 15.41, majdnem a 3-szorosa. Az 

első esetben a szavak száma 823, a másodikban 2903, ami jóval több, mint a 3-szorosa, tehát J 

résztvevő is gyorsabban, kevesebb szünettel válaszolt a második alkalommal, a kutatás végén. 

Az első alkalommal, a kutatás megkezdésekor válasza rövid és inadekvát, míg a második 

alkalommal az első kérdésre szinte elmeséli az életét, illetve a második kérdésre is sokkal 

bővebben válaszol (itt sem mindig adekvát módon). A második vizsgálatkor a döntésnél 

(3,4,5,6) meg is indokolta választásait, míg az első vizsgálat esetében csak tárgyilagosan 

válaszolt. A problémamegoldó (8,9,10) helyzetekre is sokkal kreatívabban reagált a résztvevő 

a második esetben. A szósorolásnál (11,12) az első alkalommal 11 elemet sorolt fel, ebből 5 

konkrét állaltnak a neve volt (pl. Zsoli- macsek), valamint 18 elemet a másiknál, a kutatás 

végén 20-at, amiből 2 volt ismétlés (és 2 neve beazonosíthatatlan), illetve 11-et a másodiknál. 

Az állatnevekből tehát a kutatás végén jóval többet sorolt fel, az ételeknél pedig kevesebbet. 

A ruha kiválasztásos kérdésnél (7,13) nem vette észre, vagy nem reagált a résztvevő a kérdés 

ismétlődésére. Ennél a kérdésnél az első vizsgálatkor sorrendiségében fejtette ki a 

ruhaválasztással kapcsolatos válaszát, míg a második vizsgálatkor, a kutatás végén megjelent 

az évszaknak megfelelőség kritériuma is.  
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7.1.1.2.1.1.3 „Résztvevő 3”:  

 

Előtte (9.55) 

1. Hm… Ajjajajaj. melyiket. Nem tudom melyiket mondjam, bocsánat. Amikor elmentem 

kutyát sétáltatni. Szoktam néha kivinni a kutyát. 

2. „A rossz hír”: voltunk egyszer egy állatkertben és egy elefánt elhunyt. Egy lány volt. 

És citrom volt a neve és most már nem él.  

3. Mind a kettő jó, a nappal. Nappal mit szoktam én csinálni? Kicsit lepihenek. 

4. Hát a sósat szeretem. 

5. A hétvége. Nagyon ritkán szoktam elmenni Veszprémbe. 

6. Hát a tél tetszik legjobban. 

7. Igen. Zoknit szoktam elővenni, cipőt, kabátot, sapkát, kesztyűt és ezt szoktam hordani.  

8. Engem nem szokott senki bántani. Az utcán? Hát az utcán nincsen ilyen. Suliban nincs 

ilyen. 

9. Feltörlöm utána. 

10. Fel kell segíteni őt. 

11. Kutya tetszik, oroszlán, tigris, cápa, macskákat, egereket, kettő kutya, az egyik 

ugrálós, a másik nem olyan.  

12. Sült krumpli, rántott hús, paradicsomleves, krumplifőzelék fasírttal, spagetti, 

májgaluska leves, spenót, tojásrántotta, húsleves  

13. Igen. Nadrágot, valami farmert és pulóvert és egy pulcsit szoktam fölvenni. 

 

Utána (12.23) 

 

1. Na jó, hát. Mindjárt mondom, jó? Zene, játék és pihenés. Amikor leültem egy székre és 

a számítógépen keresztül hallgattam az énekeseket. Csak azt élvezem. 

2. Az nincs rossz nincs a fejemben, kitöröltem. 

3. Éjszaka. Felnézek az égre és akkor kinyitom a szememet és akkor az égre nézek.   

4. Sósat nagyon szeretem. Azért, mert többet tudok kajálni belőle. Leszoktam az édeset, 

mert el kell hagynom. 

5. Hétvégét, mert akkor tudom magam kipihenni. Kipihenni, hogy nem kell sokat várnom, 

ki tudom vinni a kutyát kicsit sétálni. 

6. Június. Akkor lesz a születésnapom és betöltöm a 21-et.  

7. Senki nem mondja meg, magamat csinálom. Én öltözök fel, simán. Fel tudok öltözni 

szépen és nyugodtan, kint, vagy bent. 

8.  Nem tudom, mert egyszerre tudok egyre figyelni. Túl sokat kell tanulni, oda kell 

figyelni. Az is lehet, hogy nincs vége a sulinak, hanem sokat tanulsz, a füzeteket 

megnézi, ha szépen le tudsz írni a tábláról, számítógéppel is lehet. Nem, nem szokott 

lenni ilyen. Arrébb megyek, nem foglalkozok ezzel.  

9. Kénytelen vagyok feltörölni magam után. Fel kell takarítani. 

10. Fel kell segíteni őt.  
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11. medve, cápa, elefánt, oroszlán, jegesmedve, fóka, pingvin, tigris, krokodil, aligátor, 

puputeve, zsiráf, gólya, vagy pelikán, egér, kutya, macska, kecske, meg nyuszi  

12. Kedvenc kajám a krumplifőzelék, spagetti, töltött káposzta, májgombócleves, 

paradicsomleves, hamburger, sült krumpli, rántott hús, káposzta, savanyúság, spenót  

13. Reggel? Hát…pulcsit. Kigondolom, hogy milyen ruhát veszek föl. Csuklyás pulcsi. 

Mindig azt szoktam felmenni magamra. Úgy nézek ki, mint egy rapper. 

 

„Résztvevő 3” vizsgálatának ideje az első alkalommal 9.55 perc volt, a másodiké 12.23. Nem 

sokkal több idő, viszont az elsőnél 1008 szó hangzott el, míg a másodiknál 1579, másfélszer 

annyi. Az első vizsgálati helyzetben a résztvevő rengeteget gondolkodott, nagyon sok idő telt 

el nála szöveg nélküli, vagy töltelékszavas szünetekkel. Az első 10 kérdésre hasonlóan 

válaszolt, kicsit több szóval, jobban kifejtve, de alapvetően nagyon hasonlóan. Egyiknél sem 

volt egyszavas válasza, de nem válaszolt soha terjengősen. A szósorolásos feladatnál (10,11) 

az elsőnél, az állatoknál 7-et sorolt fel, ebből egy ismétlés (kutya, majd egy ugrálós kutya és 

egy nem annyira ugrálós), az ételsorolásnál 10-et tudott felsorolni, a második vizsgálat 

esetében az állatok kategóriában 19-et sorolt6 (rendkívül változatosan, különleges állatokkal 

és ismétlés nélkül), az ételeknél 11-et, majdnem teljesen ugyanazokat, mint az első 

vizsgálatkor. Egyik esetben sem vette észre a kérdésismétlődést (7,13), és a két esetben (egy-

egy vizsgálaton belül) másképpen válaszolt.  

 

Számszerűen is egyértelműen pozitív változást figyelhetünk meg a résztvevők kognitív és 

nyelvi sajátosságait tekintve. A kutatás végén több szót tudtak előhívni rövidebb idő alatt, 

hosszabb és adekvátabb válaszokat adtak, kevesebb gondolkodással és ismétléssel. Ennek 

egyik oka lehet, hogy a sok közös beszélgetés pozitívan stimulálta a résztvevők nyelvi 

kompetenciáját. Elképzelhető, hogy a családi beszélgetéseken kívül a résztvevőknek a 

szegregált intézményekben nincs lehetőségük egymással beszélgetni, véleményt nyilvánítani, 

így a kutatás 2 éve során több aktív verbális inger érte őket, vagyis sokkal többször kellett 

megnyilvánulniuk, mint általában. A pozitív változás másik oka lehet az ismerős helyzet és a 

kutatótársak, valamint a helyszín ismerete.  

Összességében tehát megjegyezhetjük, hogy az értelmi sérült résztvevők nyelvi és kognitív 

képességeire pozitívan hatnak a rendszeres csoportos beszélgetések ismerős helyzetben, 

ismerős emberekkel. Természetesen a kérdést tovább lehet és érdemes vizsgálni fókuszáltabb 

                                                 

6 Ez a résztvevő többször említette kutatási témaként az állatokat, elképzelhető, hogy a kutatás során jobban 

utánanézett az állatoknak.  
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kutatással, akár értelmi sérült személyeket is bevonva, participatív megoldásokkal: pl. akár 

egymással végezhetik el a vizsgálatokat az értelmi sérült résztvevők. 

 

7.1.1.2.1.2 Fókuszcsoport 

Összesen két fókuszcsoportos beszélgetés zajlott a kutatás során, mindkétszer egy DVD 

előkészítési szakaszában, a kiválasztott témáról történt értekezés. A Fókuszcsoportos módszer 

a strukturált kérdéseknek köszönhetően hozzájárult ahhoz, hogy a résztvevők gondolati 

világát megismerjük és beépítsük a készülő DVD-kbe. Kreatív ötleteket és új gondolatokat 

kaptunk az értelmi sérült személyektől a fókuszcsoportos módszernek köszönhetően, amelyek 

az ő részvételük nélkül nem jelentek volna meg a DVD-kben. A strukturált beszélgetéseken 

jobban megismerhettem a résztvevők nyelvezetét, aktív és passzív szókincsét. Ami miatt ezt a 

módszert nem sorolom a „Velük” kategóriába, az az, hogy a beszélgetések strukturáját nem 

alakították olyan szabadon, mint a rendszeres találkozók esetében. Konkrét kérdésekkel 

készültem, amelyek irányították annak a két alkalomnak a tartalmi fonalát, az értelmi sérült 

résztvevők pedig személyiségüknek és tudásuknak megfelelően válaszoltak a kérdésekre.  A 

fókuszcsoport lényege ugyanis az, hogy megismerjük egy csoport nézeteit, véleményét egy 

adott kérdéssel kapcsolatban, valamint a csoport alakulását, szerepeket stb. Ez mind 

túlságosan elvont, önreflexiót kíván, a résztvevőket inkább maga a beszélgetés cselekvése 

érdekelte, hogy elmondhatták a véleményüket.  

Tapasztalataim 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 hangfelvételek és azok lejegyzése még fontosabb értelmi 

sérült résztvevők esetében, mint általában, ugyanis sokszor nehéz megérteni, amit mondanak, 

ezt segítheti 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 

alkalmazása során, mint moderátor kiemelt szerepbe kerültem azáltal, hogy explicit módon 

irányítottam a beszélgetést, legtöbb esetben én határoztam meg, hogy ki beszéljen, és miről. 

Ez természetes a team munkában. Nem az jelenti az egyenrangúságot, hogy mindenki 

mindent egyformán csinál. 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 
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fókuszcsoportos módszert értelmi sérült emberekkel, amikor konkrét témákat szeretnénk 

megvitatni, megbeszélni és abban a konkrét témában 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.  

A szerelem témában például azt találtam, hogy legtöbben érzések, sztereotípiák, történetek 

szintjén tudnak a témáról, de fogalmakat egyáltalán nem ismernek, és nagyon nehezen tudják 

szavakba önteni tudásukat, tapasztalatukat. A kutatás során nagyon nehéz volt összeegyeztetni 

ezeket a szavakat és a résztvevők saját tapasztalatait. Mivel a résztvevőknek nagyon kevés 

tapasztalatuk van a szerelem és a szabadidő kapcsán is, gyakran fordultak át a beszélgetések 

egyfajta tanító jellegű foglalkozásba, az értelmi sérült résztvevőktől kapott megnyilvánulások 

hiányában. Képekkel, történetekkel, versekkel próbáltam véleményt, tapasztalatot gyűjteni a 

résztvevőktől. Úgy gondolom azonban, hogy ennek oka elsősorban általában nem az 

érdektelenség, vagy a megfogalmazás nehézsége, hanem a saját tapasztalatok hiánya. Ez lehet 

a résztvevők viszonylag alacsony életkorának, vagy az értelmi sérültségükből fakadó egyfajta 

burokban tartottságának megnyilvánulása. Ebből következik tehát, hogy a szabadidő és a 

szerelem kapcsán az információ, amit a résztvevőktől nyertünk, az információ hiánya volt. Ez 

megerősítette a segédanyag elkészítésének szükségességét.  

 

7.1.1.2.2 Adatelemzés: 

7.1.1.2.2.1 Tartalomelemzés 

A kutatás tartalomelemzési részébe nem tudtam bevonni a résztvevőket, egyrészt mert az 

jóval a kutatás lezárása után történt, másrészt pedig mert az megkövetelné az írás-olvasás 

készségszintű alkalmazását, ami egyik értelmi sérült résztvevő esetében sem volt meg. A 

tartalomelemzés az Atlas.ti szoftver segítségével történt. A másik ok, ami miatt nem vettek 

részt a kutatás ezen fázisában az értelmi sérült résztvevők, az a vizsgált szempontok 

elvontsági szintje, ami tapasztalatom szerint a résztvevők számára érdektelen. A 

tartalomelemzés eredményei a következő fejezetek megszületéséhez járultak hozzá.  
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7.1.2 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. Igyekeztem ezt az elvet végig szem előtt tartani a kutatás során, egyrészt 

explicit verbális megnyilvánulásokkal, másrészt viselkedésemmel, harmadrészt pedig azzal a 

koncepcióval, hogy az értelmi sérült résztvevőket bevonjam a kutatáshoz kapcsolódó 

döntésekbe.  

A kutatásokban mindig fennáll egyfajta hierarchia, melyet a munkahelyi pozíció, az iskolai 

végzettség, a tudományos fokozatok, a kutatásban betöltött szerepek stb. mind 

meghatároznak. Az egyenrangúságra itt nem is ebből a szempontból tekintünk, mert a 

kutatásvezető szavának egyértelműen nagyobb súlya van, mivel jobban átlátja az 

összefüggéseket, anyagi lehetőségeket, elvárásokat stb. minden tekintetben. Az 

egyenrangúságra emberi szempontból tekintünk. 

Tapasztalatom alapján több szempontból is nehéz volt az egyenrangúság megvalósítása. 

Leginkább azért, mert egyik oldalról sem ehhez vagyunk szokva. Még ha mi, kutatásvezetők 

erősen törekszünk is az egyenrangú partnerségre és folyamatosan kinyilvánítjuk ezt, az 

értelmi sérült emberek akkor is egy nagyrészt hierarchikus világban élnek, ahol megszokták 

azt, hogy a hatalmi viszonyokban általában ők az elnyomottak. Sok időbe telt, mire 

változások következtek be a tekintetben, hogy ne egyfajta tanárként tekintsenek rám (aki 

ráadásul többé-kevésbé velük egyidős), hanem mint egyenrangú társra, barátra.  

Az alábbiakban felsorolom konkrét példákon keresztül, hogy mi segítette a változásnak az 

elérését.  

 

- A probléma megfogalmazása:  

„KV: Sokszor azt éreztem, hogy így, nekem az a dolgom, hogy én vezessem a dolgokat. Hogy 

én adtam ugye az ötleteket, vagyis hát így, végül is ti adtátok az ötleteket, a témaötleteket, de 

mindig én voltam az, akinek ki kellett húzzam belőletek, mint a fogorvosnak a fogat az ember 

szájából. Úgy kell kihúzni a mondatokat belőletek. Azt éreztem, hogy sokszor örültem, amikor 

ti elkezdtetek beszélni egymással. Például mikor B felvetetted O-nak, hogy emlékszik-e arra, 

amikor volt konfliktus, meg J is, hogy amiket írt. Tehát örülök, amikor így magatok 

válaszoltok, meg amikor ti is kérdeztek tőlünk például. S nem csak az van, hogy én kérdezek, 

mint az iskolában, ti meg csak válaszoltok. Ugye itt az a cél, azt az elején is beszéltük, hogy ne 
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olyan legyen, mint az iskolában, hogy a tanító néni kérdez, és a diákok válaszolnak hanem, 

hogy beszélgessünk, felnőttesen. Ezt nem annyira éreztem megvalósulni sokszor. Szóval ezt 

érzem, hogy ez volt az én dolgom, hogy vezessem ezt az egészet. Pedig nem szerettem volna 

vezetni, de valahogy így jött ki. Szerintetek miért nem sikerült, vagy miért jött ez így ki, hogy 

én kérdeztem, ti meg válaszoltok?” 

 

„KV: Szóval, hát igazából azt szeretném én, hogy ez egy ilyen, ilyen kötetlen beszélgetés 

lenne, tehát főleg hogyha nekem nem kellene kérdeznem állandóan, hanem ti beszélnétek 

magatokról, az lenne a legjobb, vagy magatoktól. Hanem így egymástól kérdeznénk, 

beszélgetnénk, tehát nem az lenne, hogy én mindenkitől mindig végigkérdezek mindent, hanem 

próbáljunk meg inkább beszélgetni. Jó? Ha sikerül, az lenne a legjobb. De ha ez nem megy, 

akkor kérdezgetek, vannak kérdések.” 

 

„KV: Ne csak velem, hanem mindannyiunkkal. Kérdezzetek, ne csak én jó? Nem szeretnék 

olyan vezető lenni, azt szeretném, hogy együtt Ti is vezetitek, ugyan úgy, mint én, jó? Ennek 

annyira örülnék, ha ti is kérdeznétek egymástól.” 

 

„KV: szóval engem ez érdekel, és igazából a kutatás majd erről fog szólni, de arról is szól, 

ami titeket érdekel, mert ezért csináljuk együtt, mert hogyha csak azt csinálnánk, ami engem 

érdekel, akkor nem dolgoznánk együtt, hanem egyedül csinálnám.” 

 

(A kutatás értékelésekor, az utolsó alkalommal): 

„KV: Nekem jó volt… érdekes volt tényleg így megtapasztalni ezt, hogy milyen úgy dolgozni 

veletek, hogy milyen úgy lenni, hogy nem ilyen iskolai kereteket között, úgy, hogy én vagyok a 

tanár és ti vagytok mondjuk a diákok, hanem hogy mint barátok azért valamennyire. De hogy 

az a tapasztalat, hogy mégsem működik ez annyira. És még szeretném ezt jobban megérteni, 

hogy hogyan lehetne úgy, hogy ne legyen az, hogy én vagyok a nagyokos tanár, hanem hogy 

tényleg egyenrangú felek beszélgethessünk, mint barátok.” 

 

(A kutatási asszisztenssel való beszélgetésem a kutatás értékelésekor): 

„KV: hogy én így nagyon törekszem erre a..az ilyen legyünk barátok érzésre, hogy lépjünk ki 

a megszokott keretből, és hogy ő… nem tudom, hogy neked ez mennyire a tiéd, vagy hogy te 

ezt mennyire érzed… Hogy ezt az elidegenedést, mivel gyógypedagógusok vagyunk. 
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A: Mhm, mhm, tehát hogy ne úgy működjünk itt, mint gyógypedagógus…? 

KV. Igen, igen. Hogy tehát hogy nem az ilyen házi feladatos, hogy „na akkor mit gondoltok 

erről” és közben tudjuk, hogy mit akarunk hallani és arra… érted. 

A. Mhm…hát nem tudom, én remélem, hogy sikerült nem gyógypedagógusként itt lennem. 

Nem szándékoztam.” 

 

(Amikor az egyik résztvevő kimondta, hogy nem tartja a helyszínt megfelelőnek, aggódott, 

hogy nem bánt-e ezzel meg engem. Válaszom erre): 

 

„KV: Nem, semmi baj, pont ez a lényege az egésznek, hogy azt szeretném, hogy legyen 

véleményetek, hogy hozzászóljatok, hogy mi a jó nektek, mi nem! Tényleg, őszintén, és ez nem 

olyan, hogy én megsértődöm rajta vagy rossz, hanem…mivel együtt fogunk dolgozni, azt 

szeretném, hogy mindenkinek jó legyen!” 

 

- Implicit módon, a viselkedéssel: 

 

Téma, őszinteség, szóhasználat, amelyek átlagos kutatásoknál nem szoktak előfordulni: 

 

„B: Szeretlek KV! 

KV: Én is szeretlek Téged!” 

 

 

KV: Hogy vagytok? 

J: Köszönjük! És te hogy vagy kedves? 

(egyrészt a visszakérdezés miatt, másrészt pedig a megszólítás sugallja a kapcsolat minőségét) 

 

 

- Szintén erősíti az egyenrangúságot a kölcsönösség, ha az értelmi sérült résztvevők 

visszakérdeznek, hogy az én esetemben mi a kérdésre a válasz, főleg a nagyon 

személyes, magánéleti kérdések tekintetében:  

 

B: Jó. Neked volt? 

KV: Micsoda? 
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B: Szerelmesed…valakibe? 

KV: Volt igen, már több, igen. Kérdezhettek tőlem is, nyugodtan! 

B: Volt esküvőd? 

KV: Nem volt még esküvőm. 

B: Csókolóztál valakivel? 

KV: Igen, csókolóztam. 

B: Kivel? 

KV: Hát több emberrel is.  

J: Hűha! 

B: Hűha!” 

- Technikai információk, ha magánéleti jellegűek, akkor is megosztásra kerülnek:  

„B: Ő volt a barátod? 

KV: Igen 

B: Már nem? 

KV: Már nem, szakítottunk. Na ez a másik, amit mondani akarok ezzel kapcsolatban, most 

már nem vagyunk együtt, ezért én elköltözöm innen, nem lehetnek többé itt a találkozók.” 

 

- Szintén erősíti az egyenrangúságot, ha a kutatásvezető felvállalja a gyengeségét 

bizonyos helyzetekben: 

 

(Szexualitás témakörénél, amikor zavarba ejtően nyíltan kellett elmagyarázni olyan dolgokat, 

amiket „virágnyelven” könnyebb lett volna.) 

 

„KV: Az a baj, hogy nem vagyunk, nem vagyunk tényleg szakértők ebben a témában és ezért 

ilyen nagyon bénán, hogy így, ilyen kis félve csináljuk. Igen, illusztráljuk ezt a zavarba 

levést.” 

 

- A kutatásvezető azzal is alátámasztja az egyenrangúságot, ha hangsúlyozza, hogy 

mindenki csak arról beszéljen és addig, ameddig neki kényelmes. Nem akarok minden 

áron, mindent tudni. És ennek átgondolására gyakran figyelmeztettem is a 

résztvevőket: 

 

„B: Nem akarok ebbe a témába mondani.  
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KV: Jó. 

B: Nem haragszol érte? 

KV: Dehogy is, sőt köszönöm, hogy ezt elmondtad, és megértem, hogy nem akarod mondani 

tovább.” 

 

 „KV: Felnőttként másképp leszel szerelmes? 

B: Igen. 

KV: És hogyan, mi lesz a más? 

B: Más, nem akarom én ezt… 

KV: Mit nem akarsz? 

B: Inkább más téma.  

KV: Menjünk már tovább? 

B: Igen, tovább, tovább.  

KV: Jó. 

B: Még gondolkodok.” 

 

„KV: Elmondom nektek azokat a dolgokat, amiket gondoltunk, hogy belerakunk a DVD-be, 

hogy ti nektek mi a véleményetek erről, meg mit gondoltok, mit tudtok erről, ilyesmik. Jó? Ezt 

a témát. Viszont ez olyan téma, ami, ami nagyon sok mindenkit zavarba szokott hozni, tehát 

sokan szégyellnek erről beszélni, zavarba jönnek. Úgy, hogy ha ti zavarba jöttök, akkor 

nyugodtan szóljatok vagy mondjátok, hogy erről nem szeretnétek beszélni, vagy hogy majd 

kettesben szeretnétek esetleg velem beszélni erről, vagy nem így, hogy a többiek is hallják 

hanem csak ketten, vagy egyáltalán nem szeretnétek róla beszélni. Jó? Szóljatok, hogyha ilyen 

van ok, mert ez ilyen kényes téma, ami tényleg sok embert zavarba szokott hozni, ez az egyik. 

A másik meg akár lehetnek olyan dolgok közte, ami magánügye az embernek és nem szeretné 

megosztani mással. Oké? Jó?” 

 

 

Voltak azonban olyan esetek is, amikor nem sikerült biztosítani az egyenrangúságot. 

Előfordult paternalista-gondoskodó viselkedés jómagam vagy a kutatási asszisztens részéről, 

ami az elnyomást erősíti. Előfordult többször olyan is, hogy egyfajta tanár-szerepbe kerültem, 

hierarchikus viszonyt alakítva ez által. Ezek főleg az értelmi sérülésből adódó nehézségek 

miatt kerültek felszínre, amikor a résztvevők nem emlékeztek, vagy nem jutottak eszükbe 

egyértelmű dolgok stb. Egy konkrét helyzet, amikor tanár szerepből reagáltam, amikor úgy 
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tapasztaltam, hogy az értelmi sérült résztvevők feladatra irányuló motivációja alacsony. 

  

„KV: Na de mi a kutatás? 

A: Ajaj. 

KV: A múltkor elmondtam pedig. 

A: K, ne haragudjál. 

KV: ezért lenne jó, ha felírnátok a füzetbe, írjátok fel, jó, és most elmondom, és írjátok föl 

A: OK 

KV: tehát, mi az, hogy kutatás, te is írjad!” 

 

Az otthonra vállalt feladatok el nem végzése okán: 

„KV: Te úgy nézel ki, mint aki nem írta meg 

B: nem akarom mondani nem csináltam 

KV: ejnye –bejnye” 

 

„KV: arról is beszéltünk, arról mindig beszélünk, hát figyelj oda legközelebb jobban, hogy 

legközelebb emlékezzél, meg azért jegyzetelünk, apropó azért van kutatási füzet, hogy 

fölírjuk.” 

 

A kutatás értelmi sérült résztvevői között is megfigyeltünk alá-fölérendelt hatalmi 

viszonyokat. Volt, aki sokkal gyorsabban megértette a helyzeteket és volt, aki kevésbé. Az 

egyik résztvevő - aki gyorsan megértette- magyarázta el egy másik résztvevőnek a kérdést. 

Sokkal könnyebben megtalálta vele a közös hangot, mint én: 

 

„Várj, majd én fordítok” 

 

„KV. Na és mit mondtunk a kutatásról? 

B. Pittipam, ... az is jó. 

A. Ez nem válasz KV kérdésére. 

B.  Majd válaszolok. 

A. Na de B, ide figyelj drága csillagom, van itt egy nagyon kedves, nagyon rendes KV drága,  

B. Jól van 

A. Jó fej, igen, és ő azt szeretné, hogyha a fejecskédben, ö...hogy is mondjam, kisugározna a 

tudás, mint fontos dolog, tehát attól, hogy most kottázol, Beethoven nem lesz belőled, mert, 
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csak.. 

B. ..ő zenél, ezért most  a kotta… 

A. Jól van, de most nem azért vagy itt, hogy kottázzál, hanem hogy okosodjál. KV itt fontos 

dolgokat akar nekünk mondani, ugye.” 

 

(Volt olyan, hogy egy résztvevő kioktatott egy másikat, amikor azt állította, hogy az értelmi 

fogyatékos emberek agresszívek): 

A: én tudok mondani, nekem van egy Down-os munkatársam és hogy is mondjam néha 

bedurvul, nem sokszor, de néha, néha van olyan napja, hogy így vannak bizonyos dolgai, de 

szerintem azért nem agresszív mindegyik értelmi fogyatékos ember, mert, hogy is mondjam 

......, h befogadják őket a társadalomba érted B? És hogyha mondjuk, mindenkire azt mondjuk 

akár Down-os akár más emberre, akár más fajta emberre azzal tudod csak az a baj B, hogy 

elítéled mások felé, és az nem jó dolog, olyan mintha haragudnál rájuk, amiért olyanok. 

B: Megértettem és kész. 

A: Vegyük pl. a Williamseseket mondjuk azt mondanád rám, hogy olyan agresszív vagyok az 

nem lenne igaz B. 

B: Értem, értem.” 

 

A hatalmi viszonyok kiegyenlítése tehát nagyon nehéz, mert mindenki ahhoz a sémához van 

szokva, hogy az értelmi sérült emberek „lejjebb vannak” a hierarchikus létrán és ennek 

megfelelően viselkednek. 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 alkalmaztunk a 

résztvevőkkel, 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.  

 

7.1.3 Milyen, az értelmi sérülésből adódó jellemzők jelennek meg a kutatás 

során? Milyen módszertani megoldásokat találunk ezekre? 
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A következőkben felsorolom azokat a helyzeteket, amiket a tartalomelemzés során találtam 

jellemzőnek az értelmi sérült résztvevőkre, melyek más kutatásokban is jellemzőek lehetnek, 

ahol értelmi sérült embereket vonnak be a kutatás folyamatába. Az ezekre adott módszertani 

megoldások más kutatásokban is támogathatják az értelmi sérült személyek részvételét.  

7.1.3.1 Hierarchikus világ 

Jellemző az értelmi sérült emberekre, amit már a hatalom kérdésénél is tárgyaltam, hogy 

hierarchikus világban élnek, ahol általában nem ők irányítják az eseményeket. Gyakran 

tapasztaltam a kutatás során a szülőktől, családtól való függőséget. Sokszor hivatkoztak 

döntéshelyzetben szüleikre, hárították át a döntés felelősségét másra. Ezen rövidtávon 

változtatni nyilván nem lehet, de verbalizálással el lehet kezdeni dolgozni rajta: 

 

(Szó volt arról, hogy együtt töltsön a csoport egy hétvégét az intenzívebb közös munka 

céljából.) 

„J: Hát én biztos ráérnék a hétvégére, de az anyukámnak nagyon sok a munkája, dolga, akkor 

nem tudom, hogy hogy lesz akkor. Ezt anyukámmal kell megbeszélni, jó KV? 

KV: Azért gondoltam, hogy akkor a szülőkkel beszélek. De szerettem volna először veletek 

beszélni, hát rólatok van szó, igazából.  

J: Ez így igaz. 

KV: Igen, úgyhogy azért először veletek megbeszélni, aztán pedig velük.” 

 

„Meg kell beszélnem a szüleimmel. Anyukámmal, hogy elenged-e?” 

 

„J: Hát szeretnék oda beiratkozni, de anyukám majd eldönti, hogy mi legyen a tánc üggyel.  

KV: Aha, tehát szeretnél járni, de majd ő dönti el, hogy lehet-e? 

J: Persze, hogyne!” 

 

Jövővel kapcsolatos témáknál is mindig közvetlenül előkerült a szülők hozzáállása: 

„J: Egyébként az anyukám azt mondta, hogy egy lakóotthonba fogok költözni.” 

 

Az információkhoz való hozzájutásban is sokszor a szülőktől függnek:  

„KV: Ő, tehát a kérdés az volt, hogy ki áll gondnokság alatt? És J, te megkérdezted?  

J: Anyukámat? Hát, Anyukám nagyon el volt fáradva, mert sok volt neki a munkája és, és 

aludt egyet, kicsit.  
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KV: És aludt egy kicsit. 

J: Bocsánat. Az anyukám elfáradt a munkában, és sok volt neki a dolga, és azért nem ért rá. 

Tudod? 

KV: Ja és azért nem válaszolt neked? 

J: Hát igen, de el szokott aludni a TV előtt. Nézi ezt a hogy hívjákot, azt az összeesküvők egy 

részét, ami a TV2-n megy, érted KV?  

KV: Igen. De az a kérdés, hogy akkor nem tudtad megkérdezni tőle? 

J: Sajnos nem. Pont láttam. Nem tudom. Érted? 

KV: És amikor meg tudtad volna kérdezni, akkor nem jutott eszedbe? 

J: Hát idefigyelj kedves KV, azért mert az anyukám elalszik, és azt látod, hogy ott fekszik egy 

kanapé ágyon.  

KV: Értem. Tehát akkor nem tudtad meg, hogy gondnokság alatt állsz vagy sem?  

J: Én próbáltam kérdezni, csak ő, csak ő nem ért rá. Érted?  

KV: De megkérdezted, és nem válaszolt? 

J: Hát ő megy, pihen, alszik, de velem nem beszél. Nem. 

KV: Tehát megkérdezted, de nem válaszolt?  

J: Hát ez van. Nem mond el semmit. Ez van. Túl büszke. 

KV: Értem, köszönöm. De azért majd kérdezd meg legközelebbre!” 

 

Amikor más értelmi sérült emberről van szó, ez akkor is érvényes:  

„J: Hát szerintem XY dönti el, az anyja, tudom. 

KV: Aha. Ő dönti el szerinted? 

J: Hát biztos, ő a hogy hívják, ő az elnök, a kuratórium elnöke tudom.” 

 

Szabadidő megszervezése kapcsán is előjött a szülők dominanciája:  

KV: Tehát általában anyukád mondja meg, hogy mit csinálj?  

B: Igen. Ő mondja, hogy mit csináljak. Seprek, a leveleket, meg a ..., a leveleket. 

KV: És van olyan, hogy azt mondod „jaj, anya úgy szeretnék elmenni biciklizni, vagy 

szeretnék számítógépezni még egy kicsit, mehetek?”  

B: Azt mondja, kicsit számítógépezel, utána megyek vásárolni.” 

 

„J: Egyébként reggel az anyukám vett a ruhát nekem kiválogatja nekem. 

KV: Ő válogatja ki? 
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J: És akkor én veszem föl. Hogy melyik pasi érezze az illatomat. 

KV: Aha. Tehát akkor ő választja ki, hogy mit vegyél fel? 

J: Igen. 

KV: És miért nem te? 

J: Hát azért, hogy én azért nem mert, mert az idő nagyon siet, menni kell dolgozni neki. 

KV: És akkor úgy gyorsabb, ha ő választja ki? 

J: Hát igen.” 

 

Sok mindennel nincsenek is tisztában a résztvevő értelmi sérült emberek a saját életükkel 

kapcsolatban:  

 

KV: Hogyan kerültél oda (egy közösségbe)?  

B: Anyukám tudja.  

 

A munkában való részvételre is kaptak otthonról motivációt:  

 

„KA: Igen és ezt te találtad meg, ezt a verset?  

J: Igen, igen! 

KA: Azt a mindenit! Igazi kutatómunka. 

KV: Ez egy nagy szerelmes vers, igen. Nagyon szép. De jó hogy ezt hoztad!  

J: Igen, anyukám kérte, hogy hozzam el neked!  

KV: Anyukád kérte?  

J: Ő… anyukám… anyukám azt mondta, hogy hozzam el neked, elolvasni!”  

 

Azt tapasztaltuk tehát, hogy szinte minden döntésben egy referenciaszemélyre van szükségük 

az értelmi sérült résztvevőknek. Nagyon nehéz módszertani javaslatot megfogalmazni ezzel 

kapcsolatban, ugyanis nem akartam a résztvevőket „lázítani” sem a szüleik, hozzátartozóik 

ellen, inkább igyekeztem 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 

kezeltem a helyzetet.  

 Megjelentek a közösen készített Play decide alapú interaktív DVD-ben is a 

hierarchikus világgal kapcsolatos motívumok, amelyeket kritikusan tárgyaltunk a 
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megbeszéléseken. Főleg a Támogatott döntéshozatal című DVD szól arról, hogy milyen 

sokszor fordul elő, hogy az életünket érintő kérdésekről mások hoznak helyettünk döntéseket. 

A szabadidő kapcsán is előfordul, hogy mások befolyásolni akarják, hogy milyen szabadidős 

tevékenységeket végzünk, valamint a szerelem téma kapcsán is, hogy egy aggódó szülő 

befolyásolni szeretné gyermeke öltözködését, vagy párkapcsolatát. A Döntsünk közösen c. 

interaktív segédanyag célja pont az ehhez hasonló kérdések megismerése, megvitatása és az 

ezekkel kapcsolatos vélemények kialakítása.  

7.1.3.2 Elbizonytalaníthatóság 

Szintén jellemző az értelmi sérült emberekre általában az elbizonytalaníthatóság. Ez lehet 

következménye a fentiekben leírt hierarchikus világnak, hogy megszokták, hogy általában 

mások döntenek helyettük; lehet eredménye a megfelelési vágynak, hogy ha én 

visszakérdezek, az azért lehet, mert „nekem nem 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.  

A követező esetben a résztvevő valószínűleg tényleg nem értette teljesen a kérdést, legalábbis, 

hogy miért kérdezem, és mire akarok kilyukadni. Az idézet azt demonstrálja, hogy ha a én 

valamire rákérdezek vagy visszakérdezek, akkor a résztvevő módosítja a válaszát, mert azt 

gondolja, hogy az nem felel meg az én elvárásomnak.  

„KV: B, te szerinted te gyerek vagy? 

B: Igen, gyerek vagyok. 

KV: És mikor leszel felnőtt? 

B: Nem tudom. 

KV: De mégis, szerinted? 

B: Szerintem, tippelek én 26 évesen. 

KV: 26 évesen leszel felnőtt? 

B: Nem, 27. 

KV: 27 évesen leszel felnőtt? 

B: Nem, nem… 

KV: No de mégis, mikor leszel felnőtt? 

B: Nem tudom. Kicsi korom, nem kiskoromba, á már én felnőtt vagyok. 



91 

 

KV: Akkor gyerek vagy, vagy felnőtt? 

B: Gyerek vagyok. 

KV: Gyerek vagy? 

B: Igen…” 

 

 

A megfelelési vágy tehát a fentieknek megfelelően szintén a „hierarchikus világ” -ból ered, ez 

okozza a résztvevők elbizonytalaníthatóságát. Módszernek az ezt való leküzdéshez szintén a 

magabiztosság erősítését látjuk. Ezt főleg a tudás adja. Ha az értelmi sérült személyeknek 

tudásuk van az életüket érintő kérdésekkel kapcsolatban, akkor könnyebb velük közösen 

döntést hozni, nem lehet őket kihagyni. Feltevésem szerint, ha van tudásuk, akkor 

kevesebbszer fordul elő az az eshetőség, hogy időspórolás miatt nem vonják be őket bizonyos 

kérdések eldöntésébe. Remélhetőleg egy idő után az értelmi sérült személyeknek is meg lesz 

az igényük arra, hogy ne maradjanak ki a döntések meghozatalából. A kutatásunk során 

azonban nem volt elegendő idő ennek megfigyelésére, megtapasztalására, ezt főleg a 

családban (ahol az értelmi sérült személyek életével kapcsolatos legtöbb döntés születik), 

longitudinális vizsgálatokkal lehetne kutatni.  

A hierarchikus világ ledöntésének másik formája a hatalmi viszonyok kiegyenlítése, melynek 

a kutatásban sikeresen alkalmazott eszközeit az előző pontban fejtettük ki részletesen.  

 

7.1.3.3 Megértés nehézsége 

Sokszor fordult elő a kutatás során, hogy a kutatásvezető, kutatási asszisztens és a kutatás 

értelmi sérült résztvevői nem értették meg 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 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. Vannak olyan esetek is, 

amikor a téma elvontsága, vagy metakognitív jellege okozta a meg nem értést.  

„KV: Az első kérdésem, hogy ti szerintetek mennyire vettetek részt ezekben a 

beszélgetésekben? Amikor így találkoztunk, mennyire vettetek részt? Például B, te szerinted 

mennyire vettél részt ezekben?  

B: Nem tudtam, mert festették a házat. 
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KV: Miért? 

B: Festették a házat. 

KV: Festették a házadat és ezért nem tudtál itt a beszélgetésekben részt venni?  

B: Igen. 

KV: Ezt nem értem teljesen, az összefüggést. 

B: Nem haragszol? 

KV: Dehogy haragszom! Miért haragudnék? 

B: Azért festették a házamat, mert nagyon kopott volt. Festették a házamat zöldre.” 

 

(Gyerekvállalás a téma, nő kutatásvezető kérdez férfi résztvevőt): 

„KV: Egy gyereket fel tudnál nevelni egyedül?  

B: Nem. 

KV: Miért nem? 

B: Azért mert nincs nagy hasam, a nőknek van.” 

 

Egy résztvevő általában teljesen inadekvát válaszokat adott. Ő két alkalom után nem jött 

többet, mert nem volt jó neki az időpont. 

„KV: Tudod mi az a kutatás? 

Bo: Ismerem 

KV: Szerinted mi a kutatás, mit jelent az, hogy kutatás? 

Bo: Mert szép 

KV: Szép? 

Bo: Igen.” 

 

(DVD forgatás utáni alkalom, amikor annak tapasztalatairól beszélget a csoport): 

 

„KV: És mi volt az a nagyon jó, ami miatt újra csinálnád? 

B: Én voltam volna az anya. 

KV: Micsoda? 

(Nevetés a háttérben) 

B: Anya 

KV: Tényleg anya szeretnél lenni? 

(Hangos kacagás) 
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KV: De miért nem lettél volna anya igazából? 

B: Azért nem voltam anya, mert ügyetlen voltam. 

KV: Nem azért. Ki tudja miért nem volt anya a B? 

(Megint a hangos kacaj) 

B: J, segíts már 

J: Akkor én következem. Jó. Ö, egyébként nem igaz, te sosem voltál anya te apa voltál. 

Háztartástan… 

KV: Na, jól van ezt megfejtettük, tehát egy férfi nem lehet anya. Vagyishogy lehet végül is, de 

általában nem a férfiak az anyák.” 

 

Félreértések mindig akadhatnak, de értelmi sérült résztvevők esetében olyan kérdésekben is 

megeshet, amit sokszor megbeszéltek már előtte. Pl. a kutatásról nagyon sok szó esett már az 

előtt, hogy az egyik résztvevő a következőképpen reagált: 

 

„KV: Mit kutatnátok szívesen? 

B: kutatnék egy macskáról, pl. eltűnik egy macska és megtalálom.” 

 

Ezen helyzetek kezelésére bizonyos témák és kérdések kitartó újra és újra megtárgyalását 

ajánlom. Különböző és hasonló formában egyaránt. Megkülönböztetni a keresve kutatás 

fogalmát a tudományos kutatástól, példákkal. Nagyon sok konkrét példával, a leghatásosabb, 

ha maguk az értelmi sérült résztvevők hozzák a példákat. Miután a gyakorlatban több hónapja 

kutatunk együtt, közös tapasztalatokra, eseményekre, témákra utalhatunk.  

 

A helyzet komolyságának hangsúlyozása végett az értelmi sérült résztvevő inadekvát módon 

használ egy kifejezést: 

 

„KV: És ajánlanád másnak is, hogy eljöjjön? Ide, közénk? 

J: Hát… én azt ajánlom nekik, hogy érdemes részt venni ezen a kutatáson. 

KV: Ühüm… hogy vegyenek részt. De miért? 

J: Azért kell részt venni ezen a parcipatív kutatáson, mert ez egy komoly üzleti munka… 

tudom.” 

Az értelmi sérült résztvevők (főleg egyikük) gyakran használnak a kutatás során olyan 

kifejezéseket, amik érzékeltetnek egy adott jelentést vagy jelenséget, de szó szerint egyáltalán 

nem illenek az adott helyzetbe. Általában azt a kifejezést nem ismerik. A kutatás során 
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próbáltam ilyen helyzetben megmagyarázni az adott kifejezést, de úgy találtam, hogy nem 

érdekelte a résztvevőket a jelentése. Sőt, továbbmenve, úgy találtam, hogy amikor ilyen oda 

nem illő kifejezést használtak, akkor a téma számukra annyira elvont volt, hogy érdektelenné 

vált, de mégis hozzászóltak, mert ez volt a „feladat”. A megértés tehát a kutatás során sokszor 

összefüggött az érdeklődéssel.  

 

7.1.3.4 Általánosítás nehézsége 

Általában majdnem mindent magukra vonatkoztattak a résztvevők, nem nagyon lehetett a 

kutatás során általános érvényű információkat kapni tőlük. Ez is az egyik legfőbb oka annak, 

ami a szakirodalmakban is megjelenik, hogy értelmi sérült résztvevők nem szoktak 

emancipatív kutatásokban részt venni, az ő részvételük a participatív kutatásokban több, mint 

pusztán válaszadó, mert részt vesznek a kutatásokkal kapcsolatos döntésekben, de az nem 

jellemző rájuk, hogy általános érvényű megfogalmazásokat tegyenek. Ez nyilván összefügg 

azzal, hogy az értelmi sérült emberekre általában nem jellemző az absztrakt gondolkodás. Ők 

konkrét szinten tudják az összefüggéseket megragadni, s a legkonkrétabb szint a saját életük. 

Próbáltunk a kutatásban úgy kérdezni, hogy legyen rá lehetőség, de nagyon ritkán fordult elő 

olyan helyzet, hogy a résztvevők ne magukra vonatkoztassanak egy kérdést. Bemutatok erre 

egy példát: 

„KV: Szerintetek miért fontos beszélni a szabadidőről? 

KA: Mondj bármit, ami eszedbe jut. bármi, már biztos, eszedbe jutott.  

B. Eee, sportolás, az jó?  

KV: Miért fontos beszélni róla? Hm? 

B. Azért mert sportol, mert én is sportolós vagyok. Nem jó?  

KV: Nem értem, hogy ez hogyan válasz a kérdésre.  

B: Én is sportolok, sokat biciklizek.  

KV. Hát például, lehet az egy válasz, hogy azért fontos beszélni a szabadidőről, mert, mert 

annak során le lehet fogyni...meg 

B. igen, mert kövér vagyok.”  

 

Az értelmi sérült emberekre jellemző még az ún. egocentrikus szemléletmód. Nehezen 

képesek egy dolgot több szempontból, vagy mások szempontjából nézni, akár értelmezni. Ez 

szintén hozzájárul az általános érvényű megállapítások, értelmezések hiányához.  
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Az értelmi sérülésből tehát adódnak nehézségek a kutatásban való részvétel tekintetében. 

Ezen nehézségek kezelésére mutattam be példákat az előzőekben.  Az együtt kutatás 

szempontjából rendkívül fontosak a reális elvárások (nem több és nem kevesebb, mint amire a 

résztvevők képesek), az egyénre szabott figyelem, megértés és kommunikáció, valamint a 

résztvevők beható ismerete. Fontos a participatív kutatások esetében is a kutatási gyakorlat 

(mind a kutatásvezető, mind az értelmi sérült résztvevők részéről) és a felkészültség (a téma, a 

résztvevők és főleg maga a kutatás tekintetében). Jobb eredményeket érünk el 

fokozatossággal (amikor a kutatásban előforduló elemek egymásra épülnek) és sok 

ismétléssel, de leginkább az egymás iránti tisztelettel.  

 

7.1.4 Milyen döntési mechanizmusok jelennek meg 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. A kutatás kereteinek meghatározásába kevéssé volt beleszólásuk az értelmi sérült 

személyeknek. A kutatás gyakoriságának eldöntésébe azért nem tudtam jelentősen bevonni 

őket, mert 3-ból 2 fő nem közlekedett önállóan, hanem a szüleik vitték őket a helyszínekre, 

ezért nem feltétlenül rajtuk múlott, hogy mikor és milyen gyakorisággal tudnak részt venni a 

találkozókon. Az alkalmak hosszának eldöntéséhez nem direkt módon járultak hozzá, én úgy 

ítéltem meg, hogy 2 óra alatt nagyon elfáradtak a résztvevők, így jobb volt inkább másfél 

órásra tervezni a találkozókat. A helyszíneket is objektív szempontok alapján kellett 

kiválasztani, abban nem tudtak döntést hozni a résztvevők (nyugodt, barátságos hely legyen, 

ne iskolai környezet, ne kelljen érte fizetni, városközpontban legyen, mindenki számára 

könnyen elérhető helyen és a rendelkezésünkre álljon az adott időpontban, ami mindenkinek 

megfelelt).  

Egyéb döntésekbe azonban igyekeztem bevonni a résztvevőket. Alapvetően 4 féle döntési 

mechanizmust különböztettem meg a kutatás során.  

1. A fent említett eset, amikor a résztvevők nélkül hoztam meg a döntést. 

2. Optimális eset, amikor együtt, demokratikus módon hoztuk meg a döntést, mérlegelve 

a lehetőségeket.  

„KV: Ez most másfél órás volt, nem kétórás, szerintetek ez így jobb, hogy másfél órás? 

(bólogatás) 
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KV: Szerintem is elég így ugye? Már nagyon fárasztó az elég sok. A? 

A: Ööööö.igen is, meg nem is. Ööö....Szóval én  

megértem, ......viszont, hogy ha kétórás lenne, több mindenre rá tudnánk jönni.... 

K: több idő lenne kifejteni. 

A: Igen. 

KV: de nagyon elfárad mindenki.” 

 

 

(A Szabadidő DVD döntés-jelenetébe a fiú szereplőjének kerestünk közösen nevet) 

„KV: Találjunk ki valami fiú nevet.  

B: Nem jó a Döncike? 

KA: Döncike? (nevetés) 

KV. ez meg, hogy jutott eszedbe?  

B: csak erre gondoltam. Döncike.  

J: akkor én jövök. 

KV. na, neked mi jut eszedbe? 

J. öö, esetleg lehetne Marci, vagy Misike,  

K. igen, jó 

B. nem jó a Döncike?  

KV. hát az, nem annyira fiús 

B. Béla?  

KV. hát az, például lehet, kevés ilyen nevű van 

B. Tamás?  

KV. jó lehet 

B. János?  

J. tényleg, Józsika, Gábor,  

KV. hát igen, nehéz eldönteni,  

B. Tamás? Béla? János? Ferenc 

J. vagy lehet: Ottó 

I. nekem a Tamás tetszik.  

B. Tamás? van egy ismerősöm Tamás.  

KV. sorolhatunk most igazából neveket,  

B. Balázs?  



97 

 

KV. igen, de,  

KA: és melyik tetszik nektek a legjobban, mi legyen? Ki kell választanunk egy nevet.  

B. Tamás 

KV. Tamás, te mit mondasz?  

J. hát, én a Marcit mondanám 

KA. Marci 

J. de mindegy 

KA. én is Marci 

KV. nekem a Marci jobban tetszik 

KA. mint a Tamás? 

KV. aha, mert a Tamás, az olyan, nem tudom, olyan komolyabb! A Marci meg olyan kedves, 

nem tudom.  

KA. akkor legyen Marci. Teljesen mindegy, én szeretem a Tamást is.  

KV. a Tamást én mindig Tomiznám, és nem Tamásnak, hanem Tominak.  

B. na? Szavazzunk. 

 

Fontos, hogy ennél a típusú döntésnél a kutatásvezető egyrészt egyenrangú a döntésben, tehát 

neki is van „szavazati joga”, másrészt pedig támogassa a résztvevőket abban, hogy ki tudják 

választani a számukra megfelelő eshetőséget, legyen preferenciájuk, de mindezt a 

befolyásolásuk nélkül tegye.  

 

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.  

 

„KV: Na, hát akkor férfihang legyen? Ki kell találni, hogy kié. De felnőtt férfi legyen, 

vagy fiatal szerintetek?  

B: Női! 

J: De idősebb, idősebb, női.” 

 

Arra nem volt lehetőség minden egyes döntés estében, hogy utánajárjunk, pontosan 

miért is hoztak meg a résztvevők egy adott döntést, de ha lehetőség volt annak 

elfogadására, akkor megtettük magyarázat nélkül.  
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(Arról szólt a diskurzus, hogy a szabadidő DVD-n mi legyen a munkája annak a személynek, 

akinek a munkája másnak a hobbija) 

KV: Szerintetek mi legyen inkább? Színész, vagy sportoló? 

B. színész 

J. én is arra tippelek 

KV. de miért arra tippelsz? 

J. hm, mert az jobb nekem. Jó az nekem. 

KV. hm, jobb, mint a sportoló? 

J. tessék? 

K. jobb a színész, mint a sportoló? 

J. ........... 

KA: Jó. 

KV. Jó, akkor ne kérdezzünk, egyszerűen fogadjuk el. OK 

A döntés indoklásához is absztrakcióra van szükség, így amikor lehetett, elfogadtam a nem 

racionális, intuitív módon meghozott döntéseket.  

 

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.  

(Szerelem DVD tervezésekor) 

 

„KV: Van egy ilyen, hogy „Mi egy házaspár vagyunk, szeretnénk gyereket is.” Most itt az 

a kérdés, hogy öö sérültek legyenek, a házaspár, vagy ne? Ne? Ne sérültek?  

B: Ne.  

KB: J? Szerinted?  

J: Hát én, én is azt mondanám, hogy nem.  

KV: Ühüm.   

KA: Szerintem legyenek sérültek. Azt hangsúlyozva, hogy neki is van joga ahhoz, hogy 

házasságban éljen …ez volt a lényeg.  

KV: Igen. Azért gondoltuk, hogy sérültek legyenek, mert ugye van, aki azt gondolja, hogy 

a sérült embereknek nincs joga, vagy őnekik nem lehet gyerekük, vagy ne legyen gyerekük. 

És hogy kell erről beszélni, hogy őnekik is lehet. Nem feltétlenül mondjuk azt, hogy ne 
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legyen. Így gondolom, tényleg. Akkor sérültek legyenek.” 

 

Ebben az esetben nem volt sok értelme megkérdezni a résztvevők véleményét, ugyanis a meg 

volt a saját preferenciám, amit véghez akartam vinni. Abból a szempontból azonban hasznos 

volt, hogy megtudtuk, hogy a résztvevők minden esetben szívesebben láttak volna ép 

szereplőt a DVD-n. Ahhoz viszont másik kutatásra van szükség, hogy feltárjuk ennek okait. 

Azáltal, hogy megmagyaráztam döntésemet a résztvevőknek, nem maradtak ki teljesen a 

kutatással kapcsolatos döntésből. Minden kutatás esetében lehet egy kutatásvezető, aki akár 

önállóan hoz döntéseket, a többi kutató beleegyezése nélkül.  

Az értelmi sérült személyeknek a kutatással kapcsolatos döntésekbe való bevonásának tehát 

négy szintjét különböztettem 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. Vannak azonban a kutatásokban olyan 

döntések, melyek érintik a kutatás alapvető koncepcióit, s vannak, amik nem. A kutatásvezető 

hozza meg a végső döntést, hogy mi az, amiben szabadságot ad és mi az az eset, amiben nem. 

De ez sem az egyenrangúságot csorbítja, ahogy korábban már többször hivatkoztunk erre a 

szempontra.  

 

7.1.5 Hogyan jelenik meg explicit módon a fogyatékosság a kutatás során, hogy 

állnak az értelmi sérült résztvevők a fogyatékossághoz, illetve a saját 

fogyatékosságukhoz? 

 

A fogyatékosság téma egy-két apró kivétellel, nem került volna elő, ha én magam nem 

kezdeményezem azt. Fontosnak tartottam megszüntetni a paradoxont, miszerint a kutatás 

alappillére a fogyatékosságtudomány, a doktori disszertáció a gyógypedagógia programon 

belül készül, és a kutatás során egyáltalán nem esik szó a fogyatékosságról. Már önmagában 

az a tény információt hordoz, hogy a résztvevők maguktól nem hozták volna szóba a 

fogyatékosság, sérültség kérdését. A paradoxon mégsem oldódott fel, hiszen a résztvevők 

nem tartották magukat fogyatékosnak, az egyik résztvevő kifejezetten felháborodott a 

szóhasználattól és a bélyegtől. Sikerült azt is megfogalmaznia, hogy miért.  

„A: mert lenézőnek tartom, h valakit értelmi fogyatékosnak tartanak, úgy, hogy cikizik az 

embert, hogy olyanokat mondanak az emberre, ami szerintem nem igaz és nem egyértelmű.” 
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„A: Nekem ez nem tudom, de valahogy ez nem, próbálom megfogalmazni, csak nagyon nehéz. 

Szóval nem esik nekem jól ez a szó, h értelmileg fogyatékos, az olyasmi, mintha az embert 

lenéznék, vagy ilyesmi tehát bántónak tartom nagyon, hogyha akiről azt gondolják, hogy 

szóval, hogy nekem, nem csak bántó, megalázó is.” 

 

A résztvevő szerint sokkal inkább az erősségeket kellene figyelembe venni, és nem a 

hiányosságukkal definiálni őket, hanem megismerni a tulajdoságaikat:  

„KV: A, te értelmi sérültnek tartod magad? A társadalom annak tart téged? 

A: Lehet, hogy vannak, akik igen, de engem tudod, nem érdekel. Komolyan mondom, engem 

nem érdekel. 

KV: mármint az nem érdekel, h mások annak tartanak-e? 

A: Igen, engem nem érdekel, mert én így érzem jól magam, és ha másnak meg akarnék felelni, 

akkor más életet élnék, akkor más környezetben nevelkedtem volna föl. És akkor én úgy 

érzem, jó példát mutatok az embereknek, vannak hiányosságaim, én tudom, de hát 

hiányosságaimért lehet engem becsülni és szeretni és segítek másokon, nem nézek le másokat, 

hanem próbálom a legjobb formámat mutatni, segítek másoknak.  Képes vagyok olyanokat 

megtenni másokért, ami másoknak fontos, hogy értsenek meg engem. Én úgy gondolkozom, 

hogy nézzenek le nyugodtan engem, én egy senki vagyok, nem, én nem így gondolom, ez nem 

vicces. 

KV: Attól, hogy értelmi sérült, attól még nem senki. Ezt nem értem, h ezt miért mondod. 

A: Úgy értem, hogy ha én, hogy mondjam, van úgy, hogy az embernek azt mondják, hogy 

senki, magyarul mondva nulla vagy, de hogyha megmutatod azt az oldalt, hogy igazán belül 

mi van, akkor nem fogják ezt mondani. Ezt csak ők, nekik van előítéletük velem szembe, tehát 

rendben érted, én megpróbálok, h ez nem így működik.” 

 

Ez a résztvevő, mint látjuk, elég jól ismeri saját magát, a képességeit és a helyzetét, 

érzelmileg rendkívül mélyen érinti őt a sérültségének a kérdése, azonban az önérvényesítő 

képessége mégsem nyilvánul meg ilyen relatíve magas szinten. Mindennek feltételezhetően 

társadalmi okai vannak, ugyanis a mindennapokban nem igazán van lehetősége gyakorolni 

önérvényesítő képességét.  

 

További példák arra, hogy a résztvevők hogyan viszonyulnak a fogyatékossághoz, saját 

fogyatékosságukhoz:  
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KV: Te fogyatékos vagy B?  

B: Nem, én sem, én rendes csávó vagyok. 

KV: és aki értelmi sérült az rossz ember? 

B: nem nem 

KV: mondhatod azt, hogy igen, csak kíváncsi vagyok miért? 

B: igen, mert agresszívek 

KV: minden értelmi sérült ember agresszív? 

B: igen 

KV: tényleg? Ez azon múlik, hogy valaki értelmi sérült, hogy agresszív-e, vagy sem? 

B: igen.” 

 

„KV: Te értelmi sérült vagy? 

O: Nem 

KV: Nem?  És kik az értelmi sérültek szerinted? 

O: Hát a tolószékesek, és ennyit tudok, és vannak olyan mozgássérültek hogy tolószékek is, 

ennyit tudok.” 

 

„KV: Te értelmi sérült vagy szerinted? 

(Hosszú csend) 

A: igen, mert görbe a hátam, ez miatt. 

KV: azért vagy értelmi sérült, mert görbe a hátad? 

A: igen.” 

 

„KV: Mi a különbség a mozgássérült és az értelmi sérült között? 

A: Hát mondjuk a mozgássérült az tolószékben van, vagy mondjuk van neki ilyen járókerete. 

KV: és az értelmi sérült? 

A: hát… nem tudom megmondani, érzelmekkel kapcsolatban, vagy nem tudom. 

KV: Az is. Nehézség igazából az érzelmek feldolgozása, megértése, akkor gondolkozás, 

nehezen értenek meg dolgokat. 

A: én úgy tartom magamról, h igen. Nekem a lelkivilágom és a tájékozódásom az, emiatt 

érzelmileg fogyatékos vagyok. De én azt bevállalom, mert őszinte vagyok.” 
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Ez a résztvevő ezzel a megnyilvánulásával kerül legközelebb a disszertációban bemutatott 

definíciókhoz. Az érzelmek, a „lelkivilág” az, ami a „fejben van”, legközelebb áll az 

intellektuális képességekhez.  

 

Az egyik résztvevő szerint nem is létezik a fogyatékosság: 

„KV: Én fogyatékos vagyok? Kérdezem? 

O: Nem. 

KV: Akkor ki a fogyatékos? 

O: Nem tudom. Olyan nincs. 

KV: Tehát nincs olyan, hogy fogyatékos? 

O: Nincs. 

KV: Tehát senki nem fogyatékos? 

O: Á… nincs.” 

Sokszor felmerült bennünk a kutatás során, hogy a fogyatékosság egy nagyon erőltetett, művi 

úton létrehozott kategória, melyet a társadalom kényszerít az érintettekre, a kutatás során 

pedig mi, a kutatásvezetők.  

Az, hogy valaki Williams szindrómás vagy Down szindrómás, sokkal inkább elfogadott 

számukra. Inkább így határozzák meg a fogyatékosságukat. 

(Amikor arról volt szó, hogy fel tudnának-e nevelni egy gyereket): 

„J: Hát, hogyha én nem lennék Down, akkor szívesen lehetne más gyereket, ilyen szívesen 

elvinném úszni, vagy tornászni, vagy valami, akkor enni adni valamit, akkor az ápolási díjat 

kell fizetni érte, hogyan kell közlekedni a járműveken hogyha valaki gyereket vállal akkor el is 

kell látni, gondoskodni kell róla.” 

A kifejezések kuszasága, a mondanivaló rendezetlensége miatt elképzelhető, hogy ezek nem 

saját gondolatok, hanem mások által hangoztatott, tanult válaszok, azonban sok fontos elem 

megjelenik benne: el kell látni a gyereket, vagyis felelősséggel tartozik iránta, vinni kell őt 

ide-oda, kötöttséget jelent számára, „ápolási díjat kell fizetni”, anyagi áldozatokkal jár a 

gyermekvállalás. Ezeket úgy tűnik, hogy valamilyen szinten belátja, mert fel tudta sorolni a 

résztvevő.  

 

„A: Hát olyan, nekem ez ugyanolyan, mint amikor nem tudtam, hogy Williams szindrómás 

vagyok, tehát nem tudtam ezt megemészteni, ezt nehéz volt.” 
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A résztvevő megtapasztalja, hogy milyen nehéz „címkével ellátottnak lenni”, s meg is 

fogalmazza.  

Egymás fogyatékosságára azonban kétszer reflektáltak a kutatás során, spontán módon. Az 

egyik résztvevő az első, ismerkedős alkalommal, amikor kérdéseket kellett feltenniük 

egymásnak, a következőt kérdezte: 

„A: Nekem van, nekem eszembe jutott egy nagyon fontos kérdés! Ööö, elfogadják azt, hogy te 

egy Downos vagy?” 

Ebben az esetben a résztvevő kíváncsi volt valamire, ami érintette a fogyatékosságot, de nem 

tudta az megmagyarázni a másik résztvevő számára, csak az én segítségemmel. Túlságosan 

absztrakt kategóriának bizonyult a Down szindróma, amit nehéz volt számára kézzel 

foghatóvá tenni.  

 

(Az utolsó alkalommal felidéztük, hogy A-nak nagyon rosszul esett, hogy fogyatékosnak 

nevezte a kutatásvezető.) 

„O: De mást tudok az A-ról, de mitől fogyatékos?  

KV: Nem hiszed, hogy fogyatékos? Azt mondtad?  

O: Azt mondtam. 

K: Aha.  

O: Helyes srác, mindent tud beszélni, én csak ennyit tudok.” 

A „helyes srác” kifejezés kizárja a fogyatékosságot, ez megnyilvánult akkor is, amikor 

felmerült, hogy egy adott DVD-n szereplő fogyatékos/sérült szereplő legyen-e, vagy ép, az 

értelmi sérült résztvevők egyöntetűen azt mondták, hogy ép. Talán náluk is megjelenik 

egyfajta ideális én, ami összefügghet a megfelelési vágyukkal, mivel tudják, érzik, hogy a 

társadalom az ép embereket preferálja inkább a sérültekkel szemben.  

 A fogyatékosság fogalom szubjektív voltának megfogalmazása felveti a kérdést: 

létezik-e egyáltalán fogyatékosság? A résztvevők szerint az egy negatív bélyeg, amit nem 

tartanak valós kategóriának, hanem inkább a társadalom által kreált fogalom, amit el kellene 

felejteni. Amikor próbáltam mélyebben feltárni a témával kapcsolatos nézeteket (eléggé 

erőltetett módon, ugyanis a résztvevők maguktól nem beszéltek volna a témáról), az derült ki, 

hogy az egyik résztvevő a mozgássérült embereket, a másik az agresszív személyeket tartja 

fogyatékosnak. Felmerül, 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. Egyfajta címkézést érzékelnek, ahogy az a fönti 
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idézetekből kiderül, abban nyilvánul meg a másság, de azt egy erőltetett, rosszindulatú, 

kívülről történő megbélyegzésnek tartják.   

7.1.6 Módszertani eszközök, melyek támogatják az értelmi sérült kutatók 

részvételét a kutatásban 

 

A következőkben bemutatom azokat a módszertani eszközöket, amelyek hozzájárultak az 

értelmi sérült embereknek a kutatásban való jelentőségteljes részvételéhez, valamint a 

résztvevők közötti sikeres együttműködéshez. Ezen módszerek hasznosságának feltárása a 

kutatás egyik fontos eredménye, mellyel módszertani eszköztárat kívánok nyújtani olyan, a 

jövőben megvalósuló participatív kutatásokhoz, melyekbe értelmi sérült embereket kívánnak 

bevonni.  

7.1.6.1 Képek 

Az értelmi sérült emberekkel való munkának, interjúzásnak hasznos elemei lehetnek a képek. 

Segíthetik a konkrét helyzetből való kilépést, az emlékek felidézését. Ugyanakkor gátlóak is 

lehetnek, mert az értelmi sérült személyek gondolkodása könnyen megragadhat az adott kép 

kontextusában és a képek túlságosan sugalmazóak, befolyásolóak is lehetnek ezáltal (például, 

amikor a szabadidő témájú DVD-hez kerestünk illusztráló képeket, ahhoz a kérdéshez, hogy 

„Neked mi a hobbid?”, a kép láttán mindenki csak a zenére asszociált). Ha kérdezünk valamit, 

és mutatunk egy képet, akkor az illető legtöbbször azt válaszolja, ami a képen látható.  

A szexualitás területén találtuk kifejezetten hasznosnak a képeket, ugyanis ott néhány szó, 

kifejezés túlságosan elkendőző, abból nem értik meg az értelmi sérült emberek, hogy miről 

van szó pontosan, bizonyos szavak, kifejezések viszont, amik egyértelműek lennének 

túlságosan vulgárisak, ezáltal zavarba ejtőek. Képek segítségével, sokkal könnyebb volt 

elmagyarázni jelenségeket, testrészeket, cselekedeteket.  

A csoportidentitás kialakításához, erősítéséhez szintén hasznosak voltak a közös képek a 

csoportról, melyre a résztvevők mindig pozitívan reagáltak és emlékeztek a közös munkára, 

eseményekre.  

A letisztult, egyértelmű képeket találtuk a legmegfelelőbbnek a kutatás során, amelyek nem 

vezetnek félre, nem terelik el a gondolatokat az adott kérdésről és könnyen felismerhetőek.  

7.1.6.2 Emlékeztetők 
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A kutatás eredményeként egyértelművé vált az emlékeztetők hasznossága, ugyanis a kutatás 

során folyamatosan emlékeztettem az értelmi sérült embereket a kutatás céljaira, bizonyos 

módszertani részleteire. Ilyenek voltak például a beleegyező nyilatkozatban aláírt, vállalt 

dolgok. Az, hogy ha bekapcsoltam a diktafont, akkor onnantól kezdve kikerül a körünkből az, 

amit elmondunk. Legalább minden bekapcsoláskor és kikapcsoláskor elhangzott ez az 

emlékeztető.  

„A dolgozatban ugyanez lesz, mert ugye én megírom ezt a dolgozatot, és abban majd ugye 

azokról írok, amiket ti mondtatok. És ti ugye ebbe beleegyeztetek még az elején. De még 

mindig beleegyeztek ebbe?” 

A találkozók célját is gyakran emlegettem, mint a közös kutatást, valamint a DVD-k 

elkészítését. A találkozók alapelvei is gyakran előkerültek, minthogy én nem egy főnök, vagy 

egy tanár vagyok, nem szeretném mindig megmondani, hogy mi legyen, nem szeretnék 

mindig csak én kérdezni stb. Inkább barátok vagyunk, mint tanár-diák vagy főnök-beosztott.  

Az emlékek felidézéséhez tartozik még az is, amikor egy olyan résztvevőnek, aki nem volt ott 

az előző alkalommal, vagy csak kiment valahová, elmesélték a résztvevők, hogy miről volt 

szó. Szintén segítette a résztvevők számára az információk elmélyítését.  

Sokszor a felidézéshez az értelmi sérült résztvevőket motiváló dolgokra kellett rámutatni, pl., 

hogy mit ettünk, ittunk akkor és akkor emlékeztek a konkrét kérdésre is: 

„- Emlékeztek arra a helyre? Ahol akkor voltunk? Volt ilyen hosszú ropi. 

- Ja igen. Meg, mi annak a kis sütinek a neve? Kocka alakú.” 

Az emlékeztetők tehát segítenek a kutatással kapcsolatos fontos dolgok újra és újra szem előtt 

tartásában, a dolgok megértésében, elmélyítésében, valamint a kutatás értékelésekor az 

emlékek felidézésében.  

 

7.1.6.3 Társfacilitátor 

A társfacilitátor szerepe egyrészt az objektivitás biztosítása volt egy külső szemlélő által, aki 

bár részt vett az egész folyamatban, mégis képes volt objektívan látni az én attitűdömet, 

viszonyomat a többi résztvevőhöz és a kutatás haladását. A társfacilitátor és köztem 

folyamatos volt a kommunikáció a kutatás során, a kutatási találkozókon kívül is. Minden 

alkalom után történt kettőnk között reflexió az aznap történtekre. A társfacilitátor feladata volt 

még a technikai, szervezési feladatokban való közreműködés, mint helyszín szervezése, terem 

berendezése, teafőzés, hangfelvevő készülék kezelése stb., megkönnyítve ezzel az én 

dolgomat és elősegítve azt, hogy a lényegre tudjak összpontosítani. A társfacilitátor a 
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segítségemre volt az értelmi sérült résztvevők megértésében bizonyos helyzetekben, valamint 

fordítva is, a résztvevőknek segített megérteni az én kérdésemet, kérésemet abban az esetben, 

mikor azt nem értették. Hasznos volt a nemi különbözőség a társfacilitátor és köztem, 

egyrészt a nemi arányok egyensúlya miatt a csoportban, másrészt a szexualitás témájánál a 

férfiakkal kapcsolatos dolgokat ő jobban el tudta mondani az értelmi sérült résztvevőknek. A 

részvételének másik pozitívuma a személyiségéből fakadt, mely a humor alkalmazása volt, 

bizonyos nehéz helyzetekben, aminek köszönhetően erősödött a jó hangulat a csoportban. 

Ahogy az egyik résztvevő megfogalmazta a kutatás értékelésekor, én voltam az ész, a 

társfacilitátor pedig a kedvesség és a gondoskodás. A két szerep rendkívül jól kiegészítette 

egymást.  

7.1.6.4 Áttekintő a kutatási folyamatról 

A kutatás lezárásához az Én-verseken kívül készítettem egy áttekintő táblázatot, ahol 

összefoglaltam a kutatás helyszíneit, dátumait, résztvevőit, témáit, eseményeit. Az utolsó 

alkalommal a kutatás értékeléséhez való ráhangolódásképp átbeszélte a csoport ezeket (8. sz. 

melléklet).  

 

7.1.6.5 Módszerek, amik hasznosan alkalmazhatóak értelmi sérült személyekkel 

történő közös megbeszélések során 

 

Körbekérdezés 

 

A szakirodalomban is ajánlott eszköz annak céljából, hogy a résztvevők közül mindenki 

megszólaljon, ne szoruljon perifériára senki. Hátránya azonban, hogy megzavarja a 

természetes csoportdinamika manifesztálódását, valamint az interakciók mintázatának is 

egyfajta manipulált irányt ad. Igyekeztem a kutatás során nem túl gyakran alkalmazni ezt a 

módszert, csak azokban a helyzetekben, amikor a résztvevők nagyon passzívak voltak.  

 

Egymásnak magyarázat 

 

A kutatás során alakult ki az a módszer, mely szerint az értelmi sérült résztvevők egymásnak 

magyaráztak el bizonyos dolgokat. Ezt nagyon hasznosnak találtuk egyrészt azért, mert néha 

jobban megtalálják az értelmi sérült emberek egymással a közös hangot, másrészt pedig mert 
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így meggyőződhettünk arról, hogy az az ember, aki a magyarázatot adta, ő maga megértette és 

elsajátította azt. Ezek a megnyilvánulások spontán alakultak ki, kérésre is lehet ösztönözni 

ezeket, azonban ügyelni kell, hogy senkinek legyen megalázó a helyzet az által, hogy ő nem 

ért meg bizonyos dolgokat, amiket más résztvevő igen. .  

 

Kérdéshalmozás 

 

Az értelmi sérült emberek döntésbe és kutatásba való bevonásáról szóló szakirodalmakban is 

javasolják, hogy érdemes többféleképpen feltenni egy kérdést, hogy az értelmi sérült emberek 

megtalálják közülük azt, amelyiket megértik. A kutatás során többször alkalmaztuk ezt a 

módszert, főleg, amikor sokáig nem válaszoltak az értelmi sérült résztvevők, látszott rajtuk, 

hogy nem értik a kérdést.  

„Akkor van egy olyan, amikor egy szülő beszél, és azt mondja, hogy huszonöt éves a lányom, 

hogy ő még gyerek, nem foglalkozik a szerelemmel.                                                                                 

Mi tűnik itt fel nektek ebben? Feltűnik valami?                                                                                     

Hány éves korig gyerek valaki?                                                                                                          

Mit gondoltok?” 

 

Vigyázni kell azonban, hogy ne essünk abba a hibába, hogy amikor több lehetőség közül kell 

választani, akkor egyszerre túl sokat sorolunk fel. Érdemesebb rövid, egyértelmű kérdéseket 

feltenni. Negatív példa a következő idézet:  

„Most az a nagy kérdésem, hogy fejezzük be a DVD nézést, a végét? Vagy pedig beszéljünk 

erről a szabadidő témáról inkább? Lehet, mielőtt megérkeznek a többiek, vagy majd velük 

beszéljünk erről?”  

 

Értelmi sérült emberekkel folytatott megbeszéléseken tehát hasznos lehet, ha körbekérdezünk 

mindenkit, hogy mindenki meg tudjon szólalni, ha lehetőséget teremtünk, hogy a résztvevők 

adott esetben egymásnak magyarázzanak, illetve, ha többféleképpen teszünk fel egy adott 

kérdést.  

7.1.6.6 Beleegyező nyilatkozat 

Értelmi sérült emberekkel történő participatív kutatásoknak is, mint minden más kutatásnak 

van beleegyező nyilatkozata (azzal a különbséggel, hogy bár az értelmi sérült ember 

kutatóként vesz részt, mégis aláírja). Ezekben az esetekben a beleegyező nyilatkozat könnyen 
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érthető formában készül el, akár képekkel kiegészítve. Abban az esetben, ha a résztvevő 

gondnokság alatt áll, a gondnoka is aláírja a nyilatkozatot. Ami viszont ugyanannyira fontos, 

mint a nyilatkozat, de már nem a hivatalos része, hogy minden alkalommal emlékeztetni kell 

a résztvevőket arra, hogy azt aláírták, illetve olyan esetekben, amikor nagyon magánjellegű 

téma kerül szóba, akkor ismét figyelmeztetni kell a résztvevőket, hogy emlékezzenek arra, 

hogy a beszélgetésről hangfelvétel készül, és sok emberhez el fog jutni, amiket mondanak 

(még ha név nélkül is). 

„KV: A dolgozatban ugyanez lesz, mert ugye én megírom ezt a dolgozatot, és abban majd 

ugye azokról írok, amiket ti mondtatok. És ti ugye ebbe beleegyeztetek még az elején. De még 

mindig beleegyeztek ebbe?  

B: Igen.  

J: Igen. 

K: Hogy mindent, bármit, amit mondtatok, én felhasználom a dolgozatban.” 

 

7.2 Az értelmi sérült résztvevők számára hasznos eredmények 

 

7.2.1 Az értelmi sérült résztvevők kognitív és nyelvi szintjének változása a 

kutatás során 

 

A kutatás első és utolsó alkalmán elvégeztünk egy kognitív és nyelvi vizsgálatot a 

résztvevőkkel. Ezt a vizsgálati protokollt konzulensemmel, Marton Klárával állítottuk össze. 

Ezek eredményei a hangfelvételek alapján egyértelmű változásról tanúskodnak, mindegyik 

résztvevő esetében. Ennek részletes bemutatása az 57-63. oldalon található.  

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.  

Bár direkt módon nem kívántuk fejleszteni a résztvevőket, mégis a fenti eredmények azt 

mutatják, hogy a kutatás pozitív haszonnal járt a résztvevők kognitív és nyelvi szintjére.  
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7.2.2 A kutatás résztvevőinek motivációja a kutatásban való részvételre 

 

Megfigyelésünk szerint inkább az érzelmi jellegű motiváló tényezők hatottak a résztvevőkre, 

bár a tartalomelemzés során találtunk példákat feladatra irányuló motivációra is. A főbb 

érzelmi motivációk voltak:  

- Irántam érzett szimpátia, mely gyakorta megnyilvánult a kutatás során:  

„B: Szeretünk téged!” 

 

„KV: És miért szerettél ide járni? 

B: Mert őőő… láttalak téged.” 

 

-  A baráti légkör: 

 

„KV: Jó, ez szuper. És J, te miért folytatnád?  

J: Hát, kérem szépen én azért folytatnám, mert én nagyon szeretek itt beszélgetni, és jó érzés 

ez, igen, tudom, és örülni, tudom, meg beszélgetni, igen, minden információ, minden 

rendben.” 

 

- A találkozókon elfogyasztott ételek, italok: 

(kutatás értékelésekor) 

„KV: Milyen jó emlékek vannak onnan? Mi a legjobb emlék onnan? 

B: Az a legjobb emlék, hogy ettünk az asztalnál. 

J: Makarónit.” 

 

- Szintén meghatározó volt, hogy a csoportban ki tudták elégíteni az igényüket arra, 

hogy gondolataikat, érzéseiket megosszák egy kortárs csoporttal.  

 

„KV. Miért jó neked az, hogy ide jártál? 

J. Hát kérem szépen azért jó nekem, hogy lehessen beszélgetni erről a munkáról és ez 

nekem nagyon fontos. 

K. Ez fontos neked? 

J. Az biztos!” 
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A szervezett forma is segíthette mindezt, ugyanis szüleikkel a hétköznapi teendők közepette 

nem biztos, hogy jut elég idejük, kortársaikkal pedig szintén nem biztos, hogy akad 

lehetőségük beszélgetni, ugyanis nagyon ritkán szoktak eljárni barátokkal úgy, hogy elmélyült 

beszélgetésre legyen lehetőségük. Tevékenységeik leginkább tanulásra, fejlesztésre, 

munkatevékenységekre korlátozódnak, szabadidejükben pedig az értelmi sérült résztvevők 

leginkább tv-t néznek, zenét hallgatnak, interneteznek.  

Amikor véget ért a kutatás, azért voltak a résztvevők csalódottak és szomorúak, mert nem 

találkozunk többet ilyen keretek között. Hogy kevesebbet fogjuk látni egymást. Ezt gyakorta 

ki is fejezték, különösen egy résztvevő, aki még hetekig hívogatott telefonon, hogy mikor lesz 

a következő találkozó.  

Feladatra irányuló motivációs tényezőkkel is találkozhattunk, ez fakadt: 

- Kíváncsiságból: 

„KV: ennek utána nézhetsz például. Eláruljam, vagy utána nézel? 

A: Hú..jó kérdés… 

KV: Elárulhatom, ha szeretnéd. 

A: Majd utána nézek inkább.” 

 

KV: Aha. Újabb témákról beszélnél még?  

J: Szívesen beszélnék újakról is és kommunikálni mindenről. 

KV: És még miről szeretnél kommunikálni? 

J: Szeretnék kommunikálni még a munkáról meg a jövőbeli tervekről. Hát ilyenekre 

gondoltam.  

 

- Bizonyos esetekben a kíváncsiság egy kollektív cél érdekében is megnyilvánult, ami 

az empowerment felé vezet: 

„A: meg az is érdekel, hogy például, hogy hogy én szeretném tudni, hogy miért van az, 

hogy nincs a betegségünkre gyógyszer, tehát ez is egy fontos kérdés, hogy, hogy, hogy mért 

van az, hogy a, hogy például a Williams szindrómára mért nincsen orvosság, hogy mért 

nem lehet meggyógyítani egy Willliamsest. Szerintem meg lehetne a szeretet által, de 

gyógyszer ilyen nincsen, miért, mért van az, hogy így, hogy nem, nem, szóval ez is érdekel, 

engem például az is érdekel hogy miért nincs megoldás arra, hogy minden betegségre 
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legyen gyógyszer, tehát én sokszor azt nem értem, hogy, hogy, hogy mért nem lehet azt 

megoldani, hogy, hogy például betegségünkre valami, valami magyarázatot adjanak, hogy 

miért nem lehet ezt mondjuk meggyógyítani, mert én szeretném ezt megérteni és felfogni.” 

 

- Az értelmes tevékenység végzése is motiválja az egyik értelmi sérült résztvevőt:  

 

„O: Igen, használtam a fejemet.  

KV: Aha. És ez volt végig itt ezeken a találkozókon? Hogy használtad a fejedet? 

O: Igen, igen. Mindig használom. 

K: Aha, és ez jó? 

O: Tökéletes.” 

 

Általánosabb érvényű motivációt azonban nem tapasztaltunk a kutatás során. A résztvevők 

nem fejeztek ki egy alkalommal sem olyat, hogy az motiválná őket, hogy részt vegyenek egy 

módszertani segédanyag kidolgozásában, ami az értelmi sérült emberek önérvényesítését 

segítheti elő. Azt sem vettük észre, hogy motiváló lenne számukra, hogy kikerüljenek az 

elnyomás alól, és ne csak a kutatások tárgyai legyenek, hanem alanyai. Amikor konferencia 

előadásra hívtam az egyik résztvevőt, hogy együtt mutassuk be a kutatásunkat, vagy a 

kutatással kapcsolatos más előadásra invitáltam, mindig azt hangsúlyozta, hogy azért jön el, 

hogy nekem segítsen. A doktori kutatásban is azért vesz részt, hogy nekem segítsen. Ezt 

persze tekinthetjük egyfajta hatalom átvételnek, hogy nem ők számítanak ebben a helyzetben 

segítségre szorulónak, hanem én. 

 A kutatásnak ezen céljai túlságosan absztrakt célok, melyeket egy „itt és most” létező 

világban nem tartanak lényegesnek az értelmi sérült résztvevők. Mindebből következően a 

sikeres jövőbeli kutatások végzéséhez fontos, hogy kialakítsunk az értelmi sérült személyek 

számára biztonságos, érzelmileg motiváló környezetet, ahova szívesen eljárnak és egy olyan 

csoportot, amiben olyan személyek vesznek részt, akikkel szívesen töltik az idejüket, és 

akikkel szívesen osztják meg gondolataikat, érzéseiket. Fontos még szem előtt tartani, hogy 

konkrét, jól megfogható célokat állítsunk az értelmi sérült személyek számára. 
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7.3 A Play decide módszer adaptált változata értelmi sérült 

személyek számára, avagy „Döntsünk közösen!” 

 

A Play decide módszer egy deliberatív módszer, melyről bővebben írtam a disszertáció első 

részében. Célja, hogy a társadalmat megosztó témákban ismeretet közöljön és diskurzust 

generáljon a különböző szempontból érintett (vagy nem érintett, csak érdeklődő) személyek 

körében, 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 a Play decide módszer eredeti 

struktúrájával, némi változtatással. A doktori kutatás egyik fontos eredménye, hogy 

elkészítettünk három témában - döntéshozatal, szabadidő, szerelem- interaktív DVD-ket a 

Play decide módszernek megfelelően.  

 

           

9. ábra: A Döntsünk közösen! c. interaktív segédanyag DVD borítói 

 

A következőkben bemutatom a Play decide módszer általunk adaptált „Döntsünk közösen!” 

című DVD-knek a felépítését.  

A DVD elindításakor egy menüt látunk, a következőkben bemutatott fő menüpontokkal: 

bevezető film, vélemények, információk, kérdések, döntés.   
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10. ábra: A Szabadidő c. Döntsünk közösen! interaktív segédanyag kezdő menüje 

 

1. Bevezető film: 

Az eredeti Play decide egy általános leírással kezdődik az adott témáról, ami felveti a főbb 

kérdéseket és bevezeti az adott témát. Ezt a DVD-n mi egy rövidfilmmel helyettesítettük, ahol 

képeket vetítünk, és közben elhangzik egy könnyen érthető szöveg az adott témáról.  

 

2. Vélemények:  

A Play decide módszer következő lépése, hogy a játékosok történetkártyákon, a témában 

valamilyen szempontból érintett személyek szemszögéből megvilágítva olvasnak az adott 

témáról, majd ezt ismertetik egymással és elindul a véleménycsere. A DVD ezen részét 

„Vélemények” -nek neveztük, itt szintén a témában valamilyen szempontból érintett szereplők 

szólalnak meg, hogy a résztvevők megismerjék a különböző, egymásnak ellentmondó 

személyes nézőpontokat. A különböző személyek képére kattintva meghallgathatjuk a 

véleményüket.  



114 

 

 

11. ábra: A Szerelem c. Döntsünk közösen! interaktív segédanyag „Vélemények” menüpontja 

 

3. Információk: 

A Play decide eredeti verziójában információ kártyákon lévő feliratok elolvasása a következő 

lépés, melyből aztán mindenki kiválaszt 2-3 számára érdekeset és bemutatja a többieknek, 

majd megvitatják azokat. A DVD-n szintén információnak nevezzük ezt a részt, ebbe a 

menübe kattintva különböző képek jelennek meg, amikre egyesével kattintva információk 

hangzanak el a témával kapcsolatban. Ezeket sorban, egymás után megbeszélik a „játékosok”.  
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12. ábra: A Támogatott döntéshozatal c. Döntsünk közösen! interaktív segédanyag 

„Információk” menüpontja 

 

4. Kérdések: 

A következő rész a témakörkártyák, ahol a témával kapcsolatos, már provokatív és 

szélsőséges kijelentések láthatók. Ehhez a részhez érve a résztvevőkben már többnyire 

körvonalazódott saját nézetük. Itt szintén kiválasztanak kettő-három számukra jelentős kártyát 

és bemutatják a többieknek, beszélgetnek róla. A „játéknak” ezen részében már éles viták 

alakulhatnak ki, ha egymással nagyon ellentmondó nézeteket vallanak játékosok. Ekkorra már 

mindenkinek kirajzolódik a saját véleménye.  A DVD ezen részét „Kérdések” -nek neveztük 

el, mert itt a résztvevőktől inkább a saját életükre vonatkoztatva várjuk a téma tárgyalását, 

hogy ez alapján kiderüljön saját véleményük.  

 

 

13. ábra: A Szabadidő c. Döntsünk közösen! interaktív segédanyag „Kérdések” menüpontja 

 

5. Döntés: 

A „játék” végén követezik a döntés. Négy álláspontot olvasnak el a játékosok az eredeti Play 

decide verzióban, általában a liberálisabb állásponttól a konzervatívabbig haladunk. A négy 

közül ki kell választani egyéni, vagy csoportos szinten azt, amelyikkel a játékosok a leginkább 

egyetértenek. Ha ezek között nincs olyan, akkor ki is lehet alakítani saját verziót. A cél, hogy 

a csoportban konszenzus alakuljon ki, de természetesen az is eredmény, ha ez nem sikerül, 
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ugyanis a lényeg az informálódás és a saját vélemények kialakítása, még ha az akár egyes 

esetekben szélsőséges is. A DVD-n négy jelenetet látnak a résztvevők a témával 

kapcsolatban, melyekre külön rá lehet kattintani, szintén a két szélsőség között mozogva. 

Ezek a jelenetek már a maguk komplexitásában ábrázolják a témát. A résztvevők a végén 

eldöntik, hogy melyik jelenet tetszik nekik a legjobban, melyikkel értenek egyet leginkább, és 

miért. Az itt létrejövő eredmények felhasználása jövőbeni kutatás témája lesz.  

 

 

14. ábra: A Szerelem c. Döntsünk közösen! interaktív segédanyag „Döntés” menüpontja 

 

 

Az átláthatóság érdekében készítettem egy táblázatot az eredeti Play decide módszer és az 

adaptált verzió összehasonlításáról:  

 

 Play decide Döntsünk közösen! 

Formája Papíralapú DVD 

Információ típusa Bonyolult, szöveges Auditív és vizuális- képek és 

könnyen érthető hangok 

1. rész Bevezető írott szöveg Bevezető kisfilm: képek, 

könnyen érthető hallott 

szöveg 
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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, 

rövid filmek, videó- jelenetek 

bemutatása 

3. táblázat: Összehasonlító táblázat az eredeti Play decide módszerről és a Döntsünk közösen! 

c. adaptált DVD-ről 

 

7.3.1 Kutatásban résztvevő érintett személyek hozzájárulása a DVD-k 

elkészüléséhez 

 

Hazánkban nem elterjedt eljárás, hogy érintett személyek részt vegyenek egy módszertani 

segédanyag kidolgozásában. A legelső DVD, ami a döntéshozatallal kapcsolatos, értelmi 

sérült személyek részvétele nélkül készült el a kutatás megkezdése előtt pilóta munkaként, 

hogy tapasztalatot gyűjtsünk arról, hogy milyen erőforrások és eszközök szükségesek egy 

ilyen DVD elkészítéséhez, valamint, hogy kézzelfoghatóvá tegyük az értelmi sérült 

résztvevők számára, hogy mit tervezünk, hogy mi a cél.  Miután elkészült a DVD és 

kipróbáltuk az érintettekkel, kiderültek hibák, melyekre, ha részt vettek volna a tervezésben, 

akkor hamarabb fény derült volna. Ilyen például, hogy a szövegek túl hosszúak és bonyolultak 

lettek, néhány esetben elvontak is, ami nem segítette az értelmi sérült személyeket közelebb 

hozni az adott témához. Ez alátámasztotta annak a szükségességességét, hogy a további DVD-

k kidolgozásában, elkészítésében közvetlenül részt vegyenek. A következő részben 

bemutatom, hogy hogyan, milyen esetekben járultak hozzá az érintett személyek a DVD-k 

elkészítéséhez: 
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- A témákat ők választották ki saját érdeklődésüknek megfelelően. Sokat beszélgettünk 

arról, hogy kit milyen téma érdekel, ezeket integrálva, illetve a Play decide 

alapelveinek (hogy komplex, körüljárható, vitatott témák legyenek) megfelelően 

születtek meg a témaötletek. További ötletek is születtek, amik elkészítésére egyelőre 

nem volt lehetőség. Ilyenek: állattartás, közlekedés, munkavállalás, egészség, 

egészséges életmód, halál. 

- Azok a találkozók, amelyeken elkezdtünk behatóbban foglalkozni egy-egy témával, 

fókuszcsoportos keretben zajlottak, vagyis sokkal inkább strukturáltak és irányítottak 

voltak a beszélgetések, moderátori szerepben többet kérdeztem a résztvevőktől, jobban 

felkészültem arra, hogy a témáknak a lehető legtöbb aspektusát igyekezzem 

szóbahozni. Így tehát jobban megismertük a résztvevők ismereteit, hozzáállását az 

adott témákhoz.  

- A téma lehető legtöbb aspektusának figyelembevételével a kutatási asszisztenssel 

megírtuk a DVD-k szövegezésének első verzióját. Ezt a következő alkalmon 

megbeszéltük az érintett résztvevő személyekkel. Ezeken a megbeszéléseken 

világosan kiderült, ha valami nem volt megfelelően megfogalmazva, nem volt érthető 

vagy érdekes az értelmi sérült résztvevők számára.  

- A résztvevők az általuk ismert és használt szavakat is segítettek kiválasztani annak 

megfelelően, hogy mi illik az adott kontextusba. Pl. dilemmánk volt, hogy a fiatalok 

körében ma használt „csajozni”, vagy a régebbi, szebb „randevúzni” kifejezést 

használjuk. A résztvevők egyértelműen az autentikusabb (egy casanova olasz fiúról 

volt szó a véleményeknél, hogy melyik kifejezést használja) „csajozni” kifejezés 

mellett döntöttek.  

- A szövegekhez kapcsolódó képeket is egy előzetes kiválasztás után mutattuk meg a 

résztvevőknek, hogy kiderüljön, ha valami félrevezető volt. Erre egy példa: a 

szabadidő témában az információknál ahhoz, hogy „Van olyan szabadidős 

tevékenységünk, amit rendszeresen csinálunk, komolyan veszünk és fejlődünk benne.” 

egy zongorázó embert tettünk illusztrációnak, és amikor ezt az információt tárgyaltuk, 

észrevettük, hogy olyannyira befolyásolja a résztvevőket a kép, hogy mindenki 

zenével kapcsolatos tevékenységet sorolt fel példaként, amikor ehhez a részhez értünk. 

Ez és az ehhez hasonló tapasztalatok hatására igyekeztünk a lehető legsemlegesebb 

képeket kiválasztani, aminek még köze van az adott kérdéshez, de nem befolyásoló, 
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mint például a hobbi tárgyalásánál a zongora képe, aminek hatására az összes 

résztvevő csak a zenéléssel kapcsolatos hobbikra asszociált.  

- A résztvevők minden alkalommal közösen döntötték el a szereplők nevét, nemét, 

illetve, hogy sérültek legyenek, vagy épek.  

- A kutatásban résztvevő személyek mindegyike színészként szerepel legalább egy 

DVD-n. Olyannyira együtt zajlott a tervezés és a kivitelezés, hogy teljesen magáénak 

érezte mindenki a felelősséget, hogy találjunk színészeket, illetve helyszín javaslatokat 

is tettek. Ajánlottak a résztvevők színészeket, illetve felajánlkoztak a szereplésre. A 

részvételnek ez a része erősítette az értelmi sérült résztvevőkben leginkább a 

büszkeséget, hogy lett saját termékünk, a DVD. Ezeknek az elkészítése volt a részvétel 

legkézzelfoghatóbb része.  

A fenti felsorolás példákat is adhat más kutatók számára, hogy milyen esetekben lehetséges és 

szükséges bevonni értelmi sérült résztvevőket a kutatásokba. Jobban megismerhetjük az 

érdeklődésüket, ismereteiket, tesztelhetünk velük értelmi sérült személyek számára készült 

anyagokat (nagyon fontos azonban megjegyezni, hogy az csak része a közös munkának, ez 

önmagában nem lehet egy participatív munka, ugyanis ahhoz hozzátartozik a több hónapos, 

éves ismeretség, az egész kutatási folyamatban való részvétel) és akkor alakíthatunk ki 

közösen szakmai anyagokat velük. Tapasztalatunk szerint szívesen szerepelnek szakmai 

anyagokban, leginkább kézzel fogható módon (képen, videóban) büszkék, ha megjelennek 

valahol.  

 

 

7.3.2 Milyen társadalmi szemléletformáló hatásait tapasztaljuk a participatív 

kutatásunknak?  

 

A közös munkánk szemléletformáló hatását több szinten tapasztaltuk a kutatás és a 

disszemináció során. A résztvevő egyének szintjéről már írtam disszertációmban, ennek 

lényege valamifajta egyenrangú, hierarchiamentes közös munka megtapasztalása és a 

résztvevők hatalommal való felruházása a tudás és a döntésekbe való bevonás által. 

A résztvevők szülei esetében is tapasztaltunk szemléletbeli változást, ezzel kapcsolatban 

három konkrét példát tudunk említeni. Az egyik résztvevő szülei elmesélték, hogy a kutatás 

során az én hozzáállásomnak és nyelvhasználatomnak köszönhetően döbbentek rá arra, hogy 
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a fiuk felnőtt, és amikor beszélnek róla, akkor ne gyerekként, hanem egy felnőtt emberként 

emlegessék, és úgy is álljanak hozzá a mindennapok során. Számukra nagyon meghatározó 

változást hozott a kutatás. Egy másik résztvevő szülője már a majdnem kész disszertáció 

olvasásának a hatására döbbent rá arra, amit a szituációban élve nem is vett észre, hogy 

gyermeke tényleg mennyire egy hierarchikus világban él, és szinte minden gondolata, 

cselekedete mögött ott van ő, a tőle való „függés”. Egy harmadik szülő is a kutatás során 

döbbent rá gyermeke általa nem ismert, vagy feltételezett képességeire. Amikor az értelmi 

sérült résztvevők készítettek interjút nem sérült személyekkel, hosszú ideig nem értette meg, 

hogy ki készít interjút, kivel. Annyira idegen volt számára ez a szerepcsere, hogy sokáig 

kellett neki magyarázni, míg meg nem értette, de akkor is szkeptikusan fogadta. Utólag 

viszont nagyon büszke volt gyermekére, hogy olyan feladatot volt képes végrehajtani, amit ő 

nem is feltételezett volna róla. A szülők részéről is tehát kisebb-nagyobb paradigmaváltásokat 

tapasztaltunk.  

A szakma és az érintettek sok helyen, ahol megjelentünk nagy örömmel fogadták az elkészült 

DVD-ket, sokan kértek belőle, hogy használhassák a mindennapjaik során.  

A konferenciákon való megjelenésnél is pozitívan fogadták az értelmi sérült személy 

jelenlétét és a közös előadást, közelebb került a hallgatósághoz a „Semmit rólunk, 

nélkülünk!” elv. Az értelmi sérült személyek tudtak újat mondani számukra ahhoz képest, 

amiket a szakirodalmakban, különböző publikációkban olvashatnak, különböző 

szaktekintélyektől.  

Participatív kutatásunk során az egyetemi hallgatók kutatásba való bevonása és az értelmi 

sérült személyekkel tartott közös előadások is hatottak arra, hogy az ELTE, Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Karán inkluzív szemináriumokat tartanak különböző sérült személyek 

részvételével, illetve a Bárczin ma értelmi sérült személy státuszban oktatóként dolgozik.  

A disszertáció szakirodalmi bevezetőjében említett hagyományos, pozitivista kutatásokat 

végző személyek részéről tapasztaltunk ellenállást a participatív kutatásokkal kapcsolatban, 

reméljük, hogy kutatásunk pozitív és hasznos eredményei, valamint a témában egyre 

gyarapodó hazai publikációk és a számos külföldi példa hatására meglátalálják majd ők is a 

participatív kutatások helyét a saját tudományfelfogásukban.  

Egy kutató hétköznapjai során, magánemberként beszélget barátaival, ismerőseivel, vagy akár 

megismerkedik valakivel, s általában az emberek rákérdeznek a kutatási témájára. Amikor 

kutatásokmról beszélek, azt egyfajta missziónak tekintem a társadalmi szemléletformálás 

szempontjából. Eddig mindenki, akivel így beszélgettem, nagy érdeklődéssel fogadta a témát 
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és a szemléletét, remélhető, hogy sokaknak változott ezáltal a tudományhoz és a sérült 

emberekhez való hozzáállása.  

 



122 

 

8 Összegzés 

 

 

A disszertáció három fő pillérre épül. Az egyik módszertani, melyben a participatív kutatás 

során gyűjtött tapasztalatokat kívántam összegezni, melyek amellett, hogy inspirálóan 

hathatnak újabb kutatásokra, módszertani tárházat is nyújthatnak azoknak a kutatóknak, akik 

értelmi sérült embereket vonnak be kutatásaikba. A kutatásban résztvevő személyek közötti 

hatalmi viszonyokra és ezek kiegyenlítésére fókuszáltam, a kutatás során hozott döntésekre, 

valamint a fogyatékosság megjelenésére a kutatásban. 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 egy deliberatív módszeren, a Paly decide-

on alapuló produktum, egy interaktív DVD, amit értelmi sérült személyekkel közösen hoztunk 

létre, értelmi sérült személyek számára, hogy részt vállaljunk ezzel az értelmi sérült 

személyek társadalmi részvételéhez szükséges diskurzusban.  

 

A disszertációban mindvégig igyekeztem a fogyatékosságtudomány alapelveit szem előtt 

tartani. A disszertáció bevezető részében legfontosabb alapelvnek az ember-központúságot 

tekintettem. Kutatásunk előtt, után és mindvégig értékes emberként tekintettem a kutatás 

résztvevőire, soha nem neveztem őket mintának, vagy nem illettem őket bármilyen olyan 

jelzővel, ami számukra lealacsonyító lenne, amiben ők passzív emberként jelennének meg, 

vagy akiknek segíteni kell, akikhez le kell hajolni, vagy akiket karitativitással kell támogatni. 

A hatalmi helyzetet mindvégig igyekeztem kiegyenlíteni, azonban sajnos minden 

igyekezetem ellenére a múltbéli és a mindennapi tapasztalatok miatt ez nem mindig sikerült. 

A kölcsönösség, a baráti nyelvhasználat, a mindennapos informális kommunikáció és a több 

éves ismeretség hozzásegített minket ahhoz, hogy egyenrangúbb felekként dolgozzunk együtt. 

A baráti viszony természetesen a kutatás lezárultával is megmaradt, igaz ritkább, személyes 

találkozások formájában. A „mi” és „ők” megkülönböztetést már a kutatás tervezésénél 

igyekeztünk lebontani azáltal, hogy demográfiai szempontból minden résztvevő hasonló 

paraméterekkel rendelkezzen (élekor, lakóhely, nemi arányok). A megkülönböztetést nem egy 

intelligencia-hányadossal kívántam megtenni, hanem a munka, tanulás, intézményi 
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hovatartozás jellemzőjével. Az értelmi sérültséget muszáj volt kiemelni (annak ellenére, hogy 

nem minden résztvevő tartja magát annak), ugyanis a jelen disszertáció az értelmi sérült 

személyek kutatásban való részvételével foglalkozik.  

Az értelmi sérült résztvevőket igyekeztem a kutatás teljes folyamatába bevonni. A 

bevezetésben leírt Arnstein-féle részvételi skálának (1969) főleg külső körülmények miatt 

nem mindig sikerült a tetején foglalnunk helyet, a davidsoni eszközök (1998) és a különböző 

kutatási módszerek alkalmazásával, annak ellenére, hogy igyekeztem a lehető 

legdemokratikusabban szervezni a kutatást és valós részvételt biztosítani az értelmi sérült 

személyeknek. Az alkalmazott kutatási módszerek közül volt olyan, ami csak egyoldalú 

részvételt tett lehetővé, például a kognitív és nyelvi vizsgálat, valamint a tartalomelemzés. 

Ezen kívül a résztvevők akadálymentessége is korlátozott volt, például az írás-olvasás terén 

mutatott nehézségeik miatt, vagy a közlekedésbeli önállótlanságuk miatt létrejövő 

rugalmatlanság hatására a találkozók mennyisége is korlátozott volt. Egyes esetekben, amikor 

túlságosan elméleti síkra terelődött a tevékenységünk vagy beszélgetésünk, a résztvevők 

érdektelensége következtében vált egyoldalúvá a kutatás egy-egy része. A kutatás azon 

szakaszai, amikbe az értelmi sérült résztvevők nem folytak bele: a kutatás előkészítése, az 

első DVD elkészítése, a DVD-k elkészítésének anyagi támogatására való pályázás, a 

helyszínek megszervezése és a szakirodalmakban való tájékozódás. A módszerek közül pedig 

a fókuszcsoport moderálása, a kognitív és nyelvi feladatsor megszerkesztése, felvétele és 

kiértékelése, valamint a lejegyzett hanganyagok tartalomelemzése. A disszertáció pedig 

egyszerzős (ez egyelőre elvárás), így ebben fel sem merült rajtam kívül másnak a részvétele.  

 Akadt példa a látszólagos részvételre is, amikor tájékoztatás, konzultációk során a 

résztvevők információt kaptak a kutatás és a DVD haladásáról. Igyekeztem azonban legtöbb 

esetben más módszereknek köszönhetően hatalommal felruházni a résztvevőket és valós 

részvételt biztosítani a számukra a kutatásban. A résztvevő megfigyelés módszere, a 

participatív interjú, az „Én-versek”, a csoportos interjú és legfőképpen a Döntsünk közösen! 

interaktív DVD-k megalkotása valós részvételi lehetőséget biztosított számukra. A találkozók 

során végig a partneri viszony volt jellemző, egyes esetekben pedig az átadott döntési hatalom 

által megvalósult empowerment. A bevonódás mértéke is ennek megfelelően alakult. Heron 

(1996) kettős besorolása szerinti tényleges bevonódás valamint az episztemikus, vagy 

egzisztenciális bevonódás is jelen volt a kutatás során. Érzelmi érintettséget, 

felelősségvállalást, elkötelezettséget az én személyem iránt mutattak az értelmi sérült 

résztvevők, a téma irányába azonban inkább az episztemikus részvétel volt jellemző, sokszor 
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találkoztunk „csak” fizikai jelenléttel. Ezt a két szempontot összevetettem Bales (1955) 

motivációs kategóriarendszerével. Megfigyelésünk és a tartalomelemzés eredményei szerint a 

kutatás érzelmi jellegű aspektusai - mint közösségbe tartozás, szimpátia a kutatásvezetővel, 

érzelmek, gondolatok megosztásának lehetősége- nagyobb mértékű bevonódást, 

felelősségvállalást, elkötelezettséget eredményeztek, míg a feladatra irányuló aspektusok 

inkább csak „fizikai jelenlétet” eredményeztek, a résztvevők itt nem annyira szívesen 

vállaltak szerepet a kutatási folyamat alakításában, a változások létrehozásában. Ennek 

magyarázata legfőképpen a nyelvi korlátokban mutatkozik meg, de lehet a témák elvontsága, 

az „itt és most” - jellegű eredmények hiánya, a fáradtság, az érdektelenség, vagy a 

feladathelyzettel szembeni ellenállás.  

A disszertáció bevezető részében összesítettem Chambers (1997), Chappell (2000), Walmsley 

és Johnson (2003), French és Swain (2004) participatív kutatásokkal kapcsolatos 

kulcsjellemzőit és minőségének feltételeit. Ezek a következőképpen valósultak meg 

kutatásunkban: 

• A téma szempontjából nem az összes, de jelentős számú releváns kulcsrésztvevő 

különböző mértékben lehetőséget kapott a kutatásban való részvételre: értelmi sérült 

személyek, szüleik, elméleti és gyakorlati szakemberek, egyetemi hallgatók.  

• Közös, kollaboratív munka jött létre a sérült és nem- sérült emberek között. A munka 

különböző fázisaiban a különböző szereplők különböző mértékben vettek részt. 

• Az érintett személyek maguk vetették fel a témákat, amikkel foglalkoztunk a kutatás 

során, így ezek számukra valós és releváns problémák voltak.  

• Az egész folyamat során igyekeztem biztosítani az akadálymentességet, az egyenlő 

esélyű hozzáférést könnyen érthető nyelvvel, képekkel, illusztrációkkal, 

emlékeztetőkkel, társfacilitátor jelenlétével, áttekintéssel, kérdéshalmozással, 

egymásnak magyarázattal. Volt azonban a munkának olyan része, ahol nem lehetett 

biztosítani az egyenlő esélyű hozzáférést (tartalomelemzés, disszertáció írás, 

pályázatírás, szakirodalmi áttekintés). A résztvevők nem is kívántak részt venni 

ezekben.  

• A kutatás során igyekeztem megszüntetni a szakadékot a tudomány és az érintett 

személyek között azzal, hogy mindvégig valamilyen mértékben bevontam őket a 

folyamatba, beavattam őket a kutatás részleteibe még olyankor is, amikor a résztvevők 

nem mutattak érdeklődést. A szakadék megszüntetésében a kutatás résztvevői közötti 

partneri viszony is közrejátszott.  
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• Kutatásunkban szintén elsődleges célunk volt a gyakorlatiasság megtartása, hogy egy 

módszertani, elméleti hozadék mellett hasznos gyakorlati, kézzelfogható eredménye is 

legyen a kutatásnak. Ez a három témában, értelmi sérült személyek számára készült 

interaktív DVD lett, amely hozzájárul az értelmi sérült személyek önérvényesítéséhez 

azáltal, hogy átfogóbban láthatják az életüket érintő fontos témákat, kérdéseket és saját 

véleményük is alakulhat általuk.  

• A kognitív és nyelvi feladatsornak köszönhetően kimutatható a résztvevők fejlődése a 

kutatási folyamatban való részvétel által. A kutatás végén gyorsabban és többet 

beszéltek, jobban asszociáltak, gyorsabban oldották meg a problémákat és adekvátabb 

válaszokat adtak.  

• A kutatásban mindvégig szem előtt tartottam az elnyomott személyek képviseletét és 

az önálló érdekérvényesítést. A kutatás egyik fő produktumával, az interaktív DVD-

vel is ez a célunk.  

• A kutatás során figyelembe vettem az egyéni és a kollektív kilátásokat, célokat 

egyaránt. Egyéni célok voltak a társasági eseményen való részvétel, a beszélgetés, az 

„értelmes” tevékenység végzése, a baráti kapcsolatok ápolása, a jó hangulat. A 

kollektív kilátások pedig, hogy a Döntsünk közösen! interaktív DVD-k hatására az 

értelmi sérült személyek többet fognak tudni az életüket érintő fontos témákról, 

valamint véleményt tudnak majd nyilvánítani fontos kérdésekben. Célom még, hogy a 

későbbiekben az adaptált módszert használva, érintettek részvételével más témákban 

is szülessenek interaktív DVD-k.  

• A folyamat során igyekeztem biztosítani a demokratikus részvételt. Mindenkinek 

lehetősége volt döntések meghozatalára a kutatással kapcsolatban. Az eredmények 

részben külön fejezetben foglalkoztam a döntések meghozatalával. Emellett 

mindvégig törekedtem a hatalmi viszonyok kiegyenlítésére a kutatásban (ld. fentebb).  

• Kutatásunk fő pilléreit előre, tudatosan megterveztem. Előzetes kutatást végeztem 

Williams szindrómás fiatalokkal a participatív kutatás értelmi sérült személyekkel való 

kipróbálása céljából. Jelen kutatás megkezdése előtt hozzáértő szakemberekkel 

közösen létrehoztunk egy adaptált Döntsünk közösen! DVD-t, hogy a technikai és a 

megvalósítási részletekkel tisztában legyünk, mielőtt megkezdjük a közös munkát az 

értelmi sérült résztvevőkkel. A kutatócsoport összetételét is tudatosan terveztem és 

szerveztem meg, hogy a csoport heterogén legyen. A kutatási módszereket is 

előzetesen, tudatosan választottam ki.  
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• A tudatos tervezésben helye volt azonban a rugalmasságnak is, a résztvevők 

igényeinek és jellemzőinek megfelelően. Számos ponton adódott lehetőség a 

résztvevőknek, hogy alakítsák a kutatást. A témákat például közösen választottuk, a 

találkozók gyakoriságát és hosszát (a szülők közreműködésével), a kutatás hosszát, 

valamint a DVD-n megjelenő szövegeket, képeket, szereplőket. 

 

8.1 Érvényesség és megbízhatóság 

 

Az értelmi sérült emberekkel kapcsolatos kutatásoknak az érvényességét támadhatják 

azzal, hogy az adott értelmi sérült ember alacsony intelligenciája miatt nem értette 

meg az adott kérdést. Nyilván a kutatás érvényességét befolyásolja, hogy nem tudjuk a 

résztvevők minden egyes kijelentésének minden helyzetben az igazságtartalmát 

kontrollálni. Ha intelligenciája miatt nem értette meg az illető a kérdést, akkor annak 

elsősorban a kutató lehet az oka. Valószínűleg nem választott megfelelő módszert, ami 

lehetőséget ad a többszöri visszakérdezésre, akár órákkal, hetekkel, hónapokkal 

később, vagy a résztvevő mély megismerésére, aminek köszönhetően ismeri a 

résztvevő hátterét annyira, hogy belátja, egy válasz mennyire reális. Az is lehet, hogy 

a kutató nem megfelelően tette fel a kérdést, nem járta az adott témát kellően körül, 

hanem egy kijelentésből ítélt, ismételten nem ismerte eléggé a résztvevőt és a hátterét. 

Előfordulhat, hogy a résztvevő egy kérdésre azért nem válaszolt igazat, mert nem 

értette meg a kérdést megfelelően. Nagyon fontos a résztvevők nyelvhasználatának 

kellő ismerete és annak alkalmazása a kérdések feltételekor. Fontos még a résztvevők 

ismerete abból a szempontból is, hogy megítéljük mikor fáradt az illető, vagy mikor 

kalandozott el. Előfordulhat az is, hogy a résztvevő nem akart igazat mondani, mert 

például félt a következményektől. Ha jól ismerjük az adott résztvevőt, bizalmas 

kapcsolatban vagyunk vele, akkor élethelyzetének, háttrének ismeretében el tudjuk 

dönteni, hogy igaz választ adott-e a kérdésünkre. Vissza tudunk kérdezni és biztosítani 

tudjuk őt arról, hogy nem élünk vissza válaszával, vagy akár nem is kötelező 

válaszolnia a kérdésünkre.  

 Ahhoz tehát, hogy érvényes kutatást végezzünk értelmi sérült emberekkel, a kulcs a 

helyes módszerválasztás és a mély előzetes ismeretség, bizalmi kapcsolat. A nem 

értelmi sérült személyekkel végzett kvalitatív kutatások érvényességi kritériumait is 
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szem előtt tartottam. Kutatásunk érvényességét támasztják még alá a személyes 

kutatói reflexiók, önreflexiók, a folyamatos kritikai viszonyulás a kutatás menetéhez 

és abban a betöltött szerepemhez, leginkább a hatalmi helyzet kontextusában. A 

kutatás során mindvégig tudatosan és kritikusan kezelem saját értékorientációimat, 

előfeltevéseimet, valamint személyes befolyásomat az adatgyűjtés folyamatára. A 

kutatás eredményeit összevetettem a szakirodalomban fellelhető más kutatások 

eredményeivel. Többféle módszert alkalmaztunk a kutatás során. Sok helyen helyt 

adtam alternatív értelmezéseknek is, mellyel azt kívántam hangsúlyozni, hogy 

értelmezéseim a disszertációban nem kizárólagosak.  

 

A kvalitatív kutatások esetében annyi emberi tényező játszik szerepet, hogy nem 

lehetséges egy kutatás megismétlése. A kutatás megbízhatósága ezekben az esetekben 

elsősorban az adatok kezelésének elvszerű következetességéből, az eljárások és 

következtetések megalapozottságából, pontosságából és szisztematikus 

alkalmazásából fakad (Szokolszky, 2011). Kutatásunk megbízhatóságát a következő 

tényezőkkel biztosítottuk:  

• A kutatás során elhangzott beszélgetésekről hangfelvételt, egy esetben pedig 

videofelvételt készítettünk. Ennek köszönhetően teljes mértékben 

rekonstruálható és visszakövethető minden elhangzott szó.  

• A hanganyagok lejegyzésre kerültek, majd az Atlas.ti szoftver segítségével 

szisztematikus és átlátható kódolást végeztünk az előzetesen kitűzött kutatási 

kérdéseknek megfelelően.  

• A résztvevő megfigyelésben a kutatási asszisztens is közreműködött, akivel 

időnként egyeztettük megfigyeléseinket. Így egy másik független szakember is 

részt vett az adatok elemzésében.  

• A kutatás minden lépését és történését pontosan és részletesen dokumentáltam 

annak érdekében, hogy az a külső értékelő számára is követhető és átlátható 

legyen. A disszertáció mellékletében a kutatással kapcsolatos hivatalos 

dokumentáció megtalálható.   

 

A kutatás érvényességének határai: 

Ahogyan már említettem, a kutatás emberi tényezők miatt nem megismételhető, úgy azok az 

állítások, amiket a kutatásban résztvevő személyekről írtam, erre a 8 emberre érvényesek, 
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akik részt vettek a kutatásban, abban az időben, amikor a kutatás zajlott, abban a körben, azon 

a helyen. Amikor olyan megállapításra jutottam, ami megfelel a szakirodalomban leírtaknak, 

akkor általánosabb érvényű megállapításokat tettem. Megfogalmaztam módszertani 

javaslatokat, amik más kutatásokban, melyekben értelmi sérült, vagy más elnyomott 

kisebbség tagjai vesznek részt kutatóként, előrevivők lehetnek.   

A Döntsünk közösen! c. interaktív DVD-t elsősorban a Magyaroszágon élő fiatal és felnőtt 

korú értelmi sérült személyeknek dolgoztuk ki, de hasznos segédanyag lehet mindenki 

számára, aki értelmi sérült emberekkel él, dolgozik, vagy valamilyen okból kapcsolatban van. 

A szerelem témájú DVD-n angol nyelvű felirat is található, tehát terjeszthető angolul olvasni 

jól tudó külföldiek körében is.  

 

 

8.2 Etikai feltételek 

 

A kutatás során a fogyatékosságtudomány alapelvei és szemléletmódja iránt köteleztem el 

magam, ezért ennek a diszciplínának a kutatásetikai kódexét (Könczei és mtsai, 2015) 

mindvégig szem előtt tartottam munkánk során. Ennek ajánlásait és előírásait betartottam: 

- Feltártam az adott kutatási terület hatalmi összefüggéseit, sőt, a disszertáció egyik fő 

témája maga a hatalmi helyzetek vizsgálata, a kutatás értelmi sérült és nem sérült 

résztvevői között.  

- A kutatás során saját magamat kritikusan pozícionáltam disszertációmban, sőt az 

elemzések során sokszor rá is világítottam a minden igyekezetem ellenére feltáruló 

saját sikertelenségeimre és az elnyomó rendszer hatásának megjelenésére 

cselekedeteimben, gondolkodásomban, fogalomhasználatomban.  

- A kutatás nagy része „fogyatékossággal élő” személyekkel közösen, inkluzív/ 

participatív módon valósult meg. A kutatás egyik célja, hogy szemléletmódjának és 

tapasztalatainak megosztásával újabb hasonló kutatásokat mozdítson elő.  

- A kutatásetikai előírásoknak megfelelően, az értelmi sérült személyek számára érthető 

nyelvezettel előzetes tájékoztatást adtam a résztvevőknek. Könnyen érthető 

beleegyező nyilatkozatot töltettem ki és írattam alá az értelmi sérült résztvevőkkel 

(erre a kutatás során mindvégig emlékeztettük őket), valamint szüleikkel. A 

kutatásban résztvevő összes személy: kutatásvezető, társfacilitátor, egyetemi hallgatók 
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és a hanganyagok lejegyzését végző személyek nyilatkoztak az etikai bizottság által 

előírt titoktartási kötelezettségük betartásáról (3.,4.,5. sz. melléklet).  

- A kutatásba bevont személyeknek mindvégig tiszteletben tartottam a mentális és 

fizikai jóllétét, a kutatásba belépés mellett támogattam két résztvevőnek igény szerint 

a kutatásból való kilépését, az érzékeny adatokat mindvégig titokban tartom, valamint 

utólagosan tájékoztatom a kutatás résztvevőit a kutatási eredményekről (készült 

könnyen érthető kutatási beszámoló, valamint a disszertáció megvédésére is meghívást 

kapnak).  

Az etikai kódexben konkrétan nem szereplő, azonban számomra fontos egyéb szempontok:  

- Nem nevezem úgy a kutatás résztvevőit, ahogyan az számukra nem elfogadható 

(fogyatékos, fogyatékossággal élő és ennek egyéb variációi). 

- A kutatás lezárultával sem tagadom meg az értelmi sérült résztvevőkkel való 

kapcsolattartást, valamint baráti viszonyt, hanem inkább igyekszem fenntartani azt.  

- A kutatás során tisztában voltam azzal, hogy az értelmi sérült résztvevőket rendkívül 

könnyen lehet befolyásolni saját érdekeinknek megfelelően. Mindvégig tudatosan 

figyeltem ennek elkerülésére.  

A kutatás során figyelembe vettem még az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának Kutatásetikai Elveit 

(http://www.barczi.elte.hu/media/0b/45/8efc5b98152222446f59e50216ed8e493f3e49dff37ed

d4ba9c7869b10d0/BGGYK_Kutatasetikai_elvek.pdf), valamint Az ELTE Pedagógiai és 

Pszichológiai Kar Kutatási és Publikációs Alapelveit (http://ppk-keb.elte.hu/wp-

content/uploads/2014/12/2_2015.-II.25.-sz%C3%A1m%C3%BA-d%C3%A9k%C3%A1ni-

utas%C3%ADt%C3%A1s-mell%C3%A9klete_Az-ELTE-PPK-kutat%C3%A1si-%C3%A9s-

publik%C3%A1ci%C3%B3s-alapelvei.pdf).  

 

8.3 Kutatással kapcsolatos dilemmák, a kutatás korlátai, önreflexió 

 

A kutatás során rengeteg olyan tapasztalatot gyűjtöttem, amit a szakirodalmakból nem tudtam 

elsajátítani. A részvételi kutatások lehetőséget nyújtanak arra, hogy személyesebb 

hangvételben reflektáljunk a kutatás során felmerülő dilemmákra, a kutatás nehézségeire, 

korlátaira, valamint saját kutatói szerepünkre. Ezeket a kérdéseket egy fejezetben tárgyalom, 

ugyanis összefüggnek, kiegészítik egymást, következnek egymásból.  

http://ppk-keb.elte.hu/wp-content/uploads/2014/12/2_2015.-II.25.-sz%C3%A1m%C3%BA-d%C3%A9k%C3%A1ni-utas%C3%ADt%C3%A1s-mell%C3%A9klete_Az-ELTE-PPK-kutat%C3%A1si-%C3%A9s-publik%C3%A1ci%C3%B3s-alapelvei.pdf
http://ppk-keb.elte.hu/wp-content/uploads/2014/12/2_2015.-II.25.-sz%C3%A1m%C3%BA-d%C3%A9k%C3%A1ni-utas%C3%ADt%C3%A1s-mell%C3%A9klete_Az-ELTE-PPK-kutat%C3%A1si-%C3%A9s-publik%C3%A1ci%C3%B3s-alapelvei.pdf
http://ppk-keb.elte.hu/wp-content/uploads/2014/12/2_2015.-II.25.-sz%C3%A1m%C3%BA-d%C3%A9k%C3%A1ni-utas%C3%ADt%C3%A1s-mell%C3%A9klete_Az-ELTE-PPK-kutat%C3%A1si-%C3%A9s-publik%C3%A1ci%C3%B3s-alapelvei.pdf
http://ppk-keb.elte.hu/wp-content/uploads/2014/12/2_2015.-II.25.-sz%C3%A1m%C3%BA-d%C3%A9k%C3%A1ni-utas%C3%ADt%C3%A1s-mell%C3%A9klete_Az-ELTE-PPK-kutat%C3%A1si-%C3%A9s-publik%C3%A1ci%C3%B3s-alapelvei.pdf
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 Kutatásunkba igyekeztem nem kiemelkedően jó kommunikációs és kognitív 

készségekkel rendelkező résztvevőket hívni, hogy ne váljunk az által támadhatóvá, hogy „a 

könnyebb utat választjuk”, „alig” sérült személyekkel „látványos eredményeket érünk el”7. Ez 

volt a résztvevők kiválasztásának egyik fő szempontja. Másik fő szempont a baráti viszony 

volt köztem és a résztvevők között, ami a résztvevők számára az egyik fő motivációt 

jelentette. Ennél fogva azonban a résztvevőknek a feladatra irányuló motivációja 

meglehetősen alacsony volt, ami sok nehézséget okozott a kutatás során (főleg nekem, 

érzelmileg, hogy megmaradjon az elkötelezettségem és a hitem abban, hogy van értelme 

értelmi sérült személyekkel participatív kutatást végezni). Egy következő kutatásban a 

részvétel kritériumai közül az egyik legfontosabbnak inkább a kutatás témája és céljai iránti 

elköteleződést fogom választani, természetesen a baráti viszony mellett. Ugyanis ép 

személyek közül is azok a személyek szoktak részt venni a kutatásokban, akik a téma és a 

célok iránt elkötelezettek, nem pedig a társaság kedvéért (ami természetesen szintén nagyon 

fontos motivációs tényező mindannyiunk számára).  

Tapasztalatom szerint kognitív és kommunikációs képességek szempontjából viszonylag 

homogén csoportokkal érdemes dolgozni, ugyanis, ha valaki nagyon eltér a csoportátlagtól, 

akkor vagy azért unatkozik, mert nem érti, hogy a többiek miről beszélnek, vagy azért, mert 

leragadnak bizonyos részleteknél, lassan haladnak a sok ismétlés és magyarázat miatt, így 

számára érdektelen, inadekvát irányba terelődnek a beszélgetések. Kutatásunk során minkét 

irányú eltérés okozott lemorzsolódást a csoportban. 

A következő kutatások esetében, ha a résztvevők bármelyike nem közlekedik önállóan, meg 

kell szervezni neki a találkozókon való részvételt, a kutatás költségére. Kutatásunk 

találkozóinak megszervezését nagyban nehezítette ugyanis a szülőktől való függés. Csak 

akkor tudott részt venni az adott résztvevő, ha a szülője, aki hozta/vitte, éppen ráért. Ennek 

megoldását bele kell kalkulálni a kutatás költségvetésébe. 

A kutatás során azt tapasztaltuk, hogy a hatalmi helyzet kiegyenlítését nem lehet erőltetni, az 

hosszú évek, évtizedek tapasztalatai alapján alakul ki. Az értelmi sérült emberek nap, mint 

nap azt tapasztalják, hogy a nem sérült emberek irányítják őket, mondják meg, hogy mi lesz. 

Ennek következtében azt állapítottam meg, hogy a teljes egyenrangúság a kutatás sérült és 

nem sérült tagjai között nem lehetséges. Fontos azonban, hogy beszéljünk róla, mondjuk ki, 

                                                 

7 A különböző önérvényesítéssel kapcsolatos projekteket szokták azzal támadni, hogy enyhe fokban értelmi 

sérült személyek vesznek részt ezekben, akik nem reprezentálják megfelelő módon az értelmi sérült személyeket 

általában.  
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ismerjük fel a hatalmi helyzeteket és közvetítsük a kiegyenlítésével kapcsolatos 

szándékainkat.  

Az anonimitás kérdése szintén dilemmát okozott, ugyanis a résztvevők büszkék voltak arra, 

hogy részt vettek a kutatásban, aminek köszönhetően elkészült egy termék, amiben 

megjelenik az ő gondolatuk, véleményük, személyes történetük, vagy akár az arcuk is. A 

kutatás elején aláírták a résztvevők az ún. „Beleegyező nyilatkozatot” (III. és IV. sz 

Melléklet), amellyel kötelezettséget vállaltam arra, hogy mellőzöm a résztvevők azonosítását 

segítő információkat. A DVD azonban, ami publikálásra kerül, közös szellemi termék, amin 

meg kell jelölni a készítők nevét. A disszertációban az idézeteknél nem derül ki azonban, 

hogy mit melyik résztvevő mondott, így lehet megőrizni az anonimitást.  

A disszertáció nyelvezetével kapcsolatban is dillemába ütköztem. A részvételi kutatások 

ugyanis igyekeznek megszüntetni a szakadékot a tudomány és a gyakorlat között. A nyelvezet 

ennek megfelelően személyesebb hangvételű és közérthetőbb, mint egy hagyományos, 

pozitivista kutatási beszámoló, aminek a tartalma és szerkezete feszesebb, strukturáltabb és 

lényegretörőbb egy ismeretterjesztő anyagnál. 

Az utóbbi két dilemma a participatív kutatásoknak azon jellemzőjére reflektál, miszerint a 

kutatásvezető egyrészt igyekszik megfelelni a tudományos elvárásoknak, másrészt törekszik a 

szakma és az érintettek számára is hasznosan és érthetően közreműködni.  

 

8.4 További kutatási lehetőségek 

 

- A kutatás egyik eredménye egy módszertani ajánlás, mely a további értelmi sérült 

személyeket (vagy más elnyomott kisebbség tagjait) bevonó kutatások előremozdítását 

kívánja szolgálni. Minden értelmi sérült emberekről szóló társadalomtudományi 

kutatásba be kellene vonni érintett személyeket.  

- A kutatás során a Play decide módszert adaptáltuk, és audiovizuális, interaktív DVD-

ket dolgoztunk ki 3 témában. További témákban is van lehetőség hasonló DVD-k 

kidolgozására, pl. munkavállalás, lakhatás, közlekedés stb., az érintett személyek 

bevonásával.  

- A Dönsünk közösen! című interaktív segédanyag, melynek célja, hogy diskurzust 

generáljon az értelmi sérült személyek körében a saját életüket érintő kérdésekkel 

kapcsolatban, hatásvizsgálatra vár. Mennyire sikeres a módszer az értelmi sérült 
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személyek önérvényesítésében? Milyen hatással van a DVD-t használó személyekre a 

segédanyag? Kialakul-e, vagy változik-e a véleményük a DVD hatására az adott 

kérdésekkel kapcsolatban? 

- A módszer, amely alapján az interaktív DVD adaptációk készültek, alapvetően 

közvélemény kutató módszer, hiszen amellett, hogy véleményt formál diskurzust 

generál. Ennek köszönhetően a Döntsünk közösen! című interaktív DVD-k akár 

reprezentatív mintán hasznos eredményekkel szolgálhatnak a szakma, a tudomány, 

vagy a döntéshozók számára, különböző komplex kérdésekkel kapcsolatban. A 

könnyen érthetőségnek, a képeknek, videóknak, személyes történeteknek, általa 

kialakult beszélgetéseknek és a végső állásfoglalásnak köszönhetően megtudhatjuk 

maguknak az értelmi sérült személyeknek a véleményét az őket érintő kérdésekkel 

kapcsolatban.  

 

A participatív kutatások, amelyekben az érintett személyek kutatókként vesznek részt az 

életüket érintő kutatásokban, egyre inkább elterjednek a társadalomtudományi és ezen belül a 

fogyatékosságtudományi kutatási gyakorlatban. Disszertációmban bemutattam egy példát, 

melyben értelmi sérüléssel élő emberek vettek részt egy deliberatív módszer adaptációjában 

és ezzel egy audiovizuális interaktív segédanyag kidolgozásában. A példa bemutatásával és a 

módszertani ajánlásokkal hozzá kívánok járulni más participatív kutatások 

kezdeményezéséhez és a módszer szélesebb körű elterjedéséhez.  
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1. sz. melléklet: Kutatási toborzó 

 

Participatív kutatás az értelmi sérült személyek önérvényesítése 

érdekében 

 

Heiszer Katalin vagyok, gyógypedagógus, és a doktori kutatásomhoz kérem az Önök 

közreműködését. Mindjárt leírom, hogy hogyan, csak előtte mégis mi az a participatív 

kutatás, és mi a doktori kutatásom célja és haszna? 

A participatív kutatás a fogyatékosságtudományban egy teljesen új módszer, aminek az a 

lényege, hogy a kutatott személyek ugyanolyan mértékben részt vesznek a kutatás 

folyamatában, mint maga a kutató. Jelen esetben az értelmi sérült személyek, akikkel 

együtt tervezzük meg a kutatás folyamatát, részt vesznek a lebonyolításban és az értékelésben. 

Ez abból a szemléletmódból született, hogy ha egy kutatás Róluk szól, az Ő életükről, akkor 

kik tudnának arról hitelesebb információt szolgáltatni, mint ŐK maguk? Hogyan látják ŐK 

az őket körülvevő világot, az Őket érintő problémákat, nehézségeket. Ha ebből az irányból 

indulunk el, akkor jobban meg tudjuk érteni Őket, és hatásosabban tudjuk támogatni az 

életüket, mintha felülről oldanánk meg, vagy mi magunk találnánk ki, hogy nekik mi a jó, és 

Ők mit gondolnak. Külföldön már több ilyen kutatást végeztek értelmi sérült személyekkel, 

de Magyarországon ez az első.  

A kutatás keretében egy már létező, ép személyek számára kidolgozott, tudományos 

kérdéseket tárgyaló módszert, az ún. „Play Decide” -ot fogjuk adaptálni. Ez a módszer 

rendkívül részletesen jár körül komplex kérdésköröket, és alkalmas arra, hogy ezekkel 

kapcsolatban információkhoz jussunk, akár vitatkozzunk, és a végére kialakuljon valamilyen 

véleményünk. Az értelmi sérült személyek önérvényesítéséhez ezt a módszert dolgozzuk ki 

eszközként, olyan témákra, mint pl. támogatott döntéshozatal, önálló életvitel, párkapcsolatok, 

diszkrimináció, munka világa stb. Mivel az érintettek nagy részének problémát jelent az 

olvasás, ezért audiovizuális eszközt készítünk, egy könnyen kezelhető, interaktív dvd 

formájában, amit az egész országban fogunk terjeszteni.  

Hat értelmi sérült személyt keresek, akikkel ezt a módszert közösen ki tudjuk fejleszteni, 

négy általuk választott témában. Egy éven keresztül zajlik majd a közös munka, ami 
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2011. március végén kezdődik, közös megegyezés alapján, és 2012. márciusáig tart 

majd. 

Kéthetente találkozunk majd, a hét egy adott napján, aszerint, hogy mikor, milyen 

napszakban érnek rá a legtöbben. Két órát vesz majd igénybe egy-egy alkalom, ami alatt 

időnk van egymásra hangolódni, és elmélyedni egy-egy témában. 

A helyszín a Montázs Teaház és Galéria (1064 Budapest, VI. Vörösmarty u. 75.), 

ahol a résztvevők minden alkalommal kapnak egy csésze teát is.  

Fontos, hogy a résztvevők motiváltak legyenek, lehetőség szerint minden alkalommal jöjjenek 

el. Biztos, hogy mindannyian jól fogunk járni! 

 

 

A jelmondat: „Semmit rólunk, nélkülünk!” 

 

Várom a jelentkezésüket és a felmerülő kérdéseiket! 

 

Heiszer Katalin: katalin.heiszer@gmail.com 

   0036-20-257-67-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:katalin.heiszer@gmail.com
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2. sz. melléklet: Könnyen érthető kutatási toborzó 

 

Participatív kutatás 
 

 

 

 

Mit jelent az, hogy participatív kutatás? 

 

Egy olyan kutatás, amiben az értelmi sérült emberek 

kutatókká válnak.  

 

Ők tudják leginkább, hogy mire van szükségük, mi 

zavarja őket, mit szeretnek, mit nem stb. 

 

Közösen csinálunk olyan dvd-ket, amiket más értelmi 

sérült emberek is használhatnak majd az egész országban.  

 

Együtt tervezünk meg mindent, és együtt oldjuk meg ezt a 

feladatot. A végén pedig közösen értékeljük a munkánkat. 

 

Mindenkinek a szava és a véleménye fontos!  

 

Hogyan lesz ez pontosan? 

 

7 ember fog közösen dolgozni. 

 

Egy évig találkozunk, minden második héten.  

 

Mindig egy teaházban fogunk összeülni. 
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Őszinte, barátságos légkör lesz, de mégis komoly munka 

fog zajlani.  

 

Aki elkezdi a közös munkát, az egy évig próbáljon meg 

minden alkalmon ott lenni.  

 

Minden alkalommal lesznek feladatok, amiket otthon kell 

elvégezni. Sokat kell majd gondolkozni a közös 

munkánkon a találkozók között is. 

 

Fontos, hogy őszinték, és nyíltak legyünk egymással, 

mindenről tudjunk közösen beszélgetni.  

 

Jelszó: „Semmit rólunk, nélkülünk!” 

 

Írj, vagy hívj, ha bármilyen kérdésed van! 

 

 

 

Heiszer Katalin 

katalin.heiszer@gmail.com  

06-20-257-67-00 
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3. sz. melléklet: Szülői beleegyező nyilatkozat 

 

 

Beleegyező nyilatkozat 

 

 

 

 
Doktori kutatásomban - melynek címe ’Participatív kutatás: értelmi fogyatékos személyek 

önérvényesítésének támogatása’ - az Önök gyermekei is aktívan részt vesznek. Az Önök 

beleegyezésével - felhasználnám gyermekeik adatait és személyes véleményét, de 

természetesen mindezt az adatvédelmi törvénynek megfelelően, név nélkül, és minden 

azonosítást segítő információ törlésével. 

Az egyes alkalmakról hangfelvételt készítek, melyhez csak én, illetve témavezető tanárom 

(Dr. Marton Klára) férhetünk hozzá.  

Amennyiben a kutatás publikálásra kerül, biztosítunk belőle Önöknek is egy példányt. 

Ha bármilyen kérdésük akadna a kutatással kapcsolatban, az alábbi elérhetőségeken 

keressenek meg engem, vagy témavezető tanáromat.  

 

Heiszer Katalin: e-mail: katalin.heiszer@gmail.com 

                                       Tel.:  

 

Dr. Marton Klára: e-mail:  klaramarton@gmail.com 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat:  

 

 

 

Én,...........................................................................hozzájárulok, hogy felhasználják 

gyermekem adatait a fent említett kutatásban, a fent említett feltételek között. 

 

 

 

 

 

Aláírás............................................................................. 

 

Budapest, 2011.10.05. 

 

 

 

 

mailto:katalin.heiszer@gmail.com
mailto:%20klaramarton@gmail.com
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4. sz. melléklet: Könnyen érthető beleegyező nyilatkozat 

 

Beleegyezés 

 
 

Az egyetemre csinálunk egy kutatást, amiben Te is aktívan részt 

veszel.  

 

A közös találkozóinkon - ahol Te is ott szoktál lenni- sokat 

beszélgetünk különféle témákról, és közösen dolgozunk. Ezeken a 

találkozókon hangfelvételt készítek.  

Beleegyezel, hogy a beszélgetéseken elhangzott dolgokat beleírjam a 

dolgozatomba? 

Beleegyezel, hogy rólad is írjak pár szót benne? 

Senki sem fogja tudni, hogy éppen Te mit mondtál, és mikor van 

Rólad szó, mert mindannyian álneveket kaptok.  

 

Ha bármilyen kérdésed lenne a kutatással kapcsolatban, hívj engem, 

vagy írj! 

 

Heiszer Kati 

 

E-mail címem:  

Telefonszámom:  

 

 

 

 

 

Én, 

(neved)..................................................................................................... 

beleegyezem, hogy a dolgozatodban írjál rólam, és arról, amiket a 

beszélgetéseken mondtam. 

 

 

Aláírás: ........................................................... 

                          Budapest, 2011. október 5. 
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5. sz. melléklet: Külsős titoktartási kötelezettségi nyilatkozat 

 

Titoktartási kötelezettség 

 

 

 

A 18/2009. (XI. 2.) számú rektori utasításnak megfelelően, a ’Participatív kutatás: értelmi 

fogyatékos személyek önérvényesítésének támogatása’ című doktori kutatásban titoktartási 

kötelezettséget vállalok.  

………………………………………….. (an: ………………………………………, szül: 

………………………………………), kijelentem, hogy a kutatás keretében történő feladatom 

elvégzése során szerzett valamennyi információra vonatkozóan titoktartási kötelezettséget 

vállalok. A birtokomba jutott adatokat nem használom föl, nem adom tovább, nem 

publikálom. A vizsgálat során tudomásomra jutott eredményeket nem hasznosítom és nem 

osztom meg mással, mint a kutatást végző személlyel, Heiszer Katalin doktorandusz 

hallgatóval.  

 

 

Budapest, év, hónap, nap 

 

 

…………………………….. 

 aláírás  
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6. sz. melléklet: Én-versek 

 

Én- verseink 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. május és 2013. március között kutattunk 

együtt
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Miket csináltunk? 

 

Én egy pici teát kérek    

 

Én gondolkodok     

 

Én emlékszem       

 

Én kérdezek     

 

Én sejtem      

 

Én hallottam     

 

Én szoktam    

 

Én nagyon kíváncsi vagyok    
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Én következem      
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Kik vagyunk?  
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Én kislány voltam, akkor nem 

udvaroltak nekem, most hogy nagy 

vagyok már, akkor már kezet csókolnak 

a fiúk. 

 

Én egy gyerek nem vagyok, hanem egy 

intelligens hölgy vagyok, egy felnőtt nő 

vagyok már, és én sokat dolgozom. 

 

Én reggel beérek a napközibe, folyton 

engem dicsérnek, azért mert milyen 

csinos vagyok, egyébként nekem van 

nekem csillogó villogó ruhám, és mindig 

engem dicsérnek. Megmondom miért 

dicsérnek, azért engem dicsérnek, mert 

én sokat fogytam otthon is tornászok 

biciklizek, úszok, tornászok meg 

minden, és azért fontos nekem a divat, 

hogy én praktikus legyek.  

 

Én csak hogyha megyek egy buliba és 

akkor táncolok a pasikkal vagy a 

csajokkal, én allergiás vagyok egyébként 

tudod hát akkor én csinosítom az 

ajkamat vagy inkább, vagy próbáljuk 

kifesteni a szempillát. 

 

Én hastáncosnő vagyok. 

 

Én 27 vagyok már. Köszönöm. Délben 

születtem meg. 

 

Én részt szoktam venni minden 

beszélgetésen és azért fontos ez a 

beszélgetés, hogy együtt 

kommunikáljunk. 

 

Én pirulok és virulok.  

 

Én kedvesnek tartom, jóképűnek, meg 

romantikusnak. 

Én gyűjtő is vagyok, ilyen újsággyűjtő. 

 

Én egy árva angyal vagyok.
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Én mondtam neki anyukámnak, 

hogy vegyünk ilyet. Megvettük. 

 

Én vicces gyerek vagyok. 

 

Én voltam az apa. Emlékszel? 

 

Én közben töröm a fejemet. 

 

Én ilyen csendes ember vagyok.  

 

Én szerelmes vagyok a ****-ba.  

 

Én rendes csávó vagyok 

 

Én is szoktam gitározni 

 

Én vagyok a Rómeó, te vagy a 

Júlia. 

 

Én nagyon szeretek enni 
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Én voltam a nyuszi, aki elvállalta 

 

Én azért szoktam keveset beszélni, mert ha hangosan beszélek, 

elmegy a hangom 

 

Én pedig visszaválaszoltam neki… 

 

Én fölnézek este a csillagokra, a holdra nézek én, és úgy látom, 

hogy beleköltöznek a fejembe 

 

Én csak ennyit tudok. 

 

Én biztos ráérek. 

 

Én tutira nem fogok. 

 

Én nem leszek szerelmes, majd harminc éves koromba, ha fiatal 

leszek, akkor kimegyek Hollywoodba. 

 

Én még mindig rajtad röhögök. 

 

Én sem értem a sztorit. 
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Én összeírtam pár kérdést 

 
Én meg megpályázok megint pénzt 

 

Én szerintem most összeszedem a 

füzeteiteket is! 

 

Én elköltözöm innen 

 

Én tegnap kakiba léptem. 

 

Én mindenről csináltam fényképet 

 

Én mondom a mondatot 

 

Én pedig a bőrt tépkedem innen  
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Én nem azt mondom, hogy nem tetszett, hanem hogy van, amiben 

egy kicsit javítanunk kell… 

 

Én egész nyáron dolgozni fogok! 

 

Én ezért szoktam balhékat generálni. 

 

Én erre most rákeresek. 
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Én a dzsungelkönyve Halász Judit és Te? 

 

Én barátom Maugli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Én úgy tartom magamról, h igen. 

 

Én azt bevállalom, mert őszinte vagyok 

 

Én érzékeny vagyok 
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7. sz. melléklet: Csoportos interjú kérdései 

 

Mettől- meddig történt a kutatás? Ez hány év? 

Kik voltak a résztvevők? 

Milyen helyszíneken voltunk? 

Mik voltak a legfontosabb dolgok, amiket csináltunk? 

Mi volt nehéz ebben az egészben?  

Mi segít a nehézségekben? (segített, segíthetett volna) 

Min változtatnátok utólag? 

Hozott változást az életetekben ez a közös munka, tapasztalat? Ha igen, mit? 

Mi volt a jó benne? 

Volt szó fogyatékosságról? Hogyan? Mire emlékeztek?  

Nehéz volt megérteni dolgokat? Emlékezni dolgokra? 

Milyenek voltak a kérdéseim? Nehéz volt megérteni?  

Rátok erőltettem a véleményemet? 

Változott közöttetek a kapcsolat a két év alatt? 

Szerintettek mi köszönhető nektek a DVD-k elkészülésében? 

Miért volt jó részt venni a kutatásban? Mi volt a jó benne? 

Mi volt a különbség „I” és köztem? Mások voltunk veletek? Milyenek? 
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8. sz. melléklet: A kutatás folyamata  

 

Együtt a világ  

Participatív kutatás értelmi sérült emberekkel 

 

2011. április, június 

 

1. Helyszín: Montázs Teaház és galéria 

Résztvevők: A, O, B, J, Bo, KV 

 

• Ismerkedés 

 

2. Helyszín: KV lakása 

Résztvevők: A, O, B, J, Bo, KV 

 

• Bevezetés: mi a kutatás, milyen témák érdeklik a résztvevőket 

 

• Beleegyező nyilatkozatok kitöltése (könnyen érthető nyelven a résztvevőknek és 

hagyományos a szülőknek), aláírása 

 

• Kognitív és nyelvi jellemzőket vizsgáló teszt- a kutatás elején:  

 

5. Mondj az életedből egy jó élményt! 

6. Mondj az életedből egy rossz élmény! 

7. Mit szeretsz jobban? 

8. Éjszaka v. nappal? 

9. Sós, v. édes? 

10. Hétköznap, v. hétvége? 

 

11. Melyik a kedvenc évszakod? 

Tavasz, nyár, ősz tél? 

12. Reggel, amikor felöltözöl, te választod ki, hogy mit vegyél fel? Mi alapján választasz?   

Hogyan választod ki? 
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13. Mit csinálsz, ha:  

▪ Valaki nagyon megbánt az iskolában vagy a munkahelyeden? 

▪ Kiömlik a tea, vagy bármilyen ital? 

▪ Elesik valaki melletted? 

14. Egy percig sorolj fel állatokat, amik eszedbe jutnak! 

15. Egy percig sorolj fel ételeket, amik eszedbe jutnak! 

16. Reggel mi alapján választod ki, hogy mit vegyél fel? 

 

2011. szeptember – 2012. május 

 

 

Helyszín: ELTE Damjanich utcai Kollégium, teaház 

Résztvevők: A (novemberig, mert baleset és egyéb okok miatt abbahagyja a részvételt), O, B, 

J, KV és I (társfacilitátor) 

 

 

• Témafelvetések 

 

o téma megállapodás: szabadidő 

 

• Fókuszcsoport a szabadidőről 

• A résztvevők interjút készítenek gyógypedagógus hallgatókkal párban a szabadidővel 

kapcsolatban a foglalkozásvezetőikkel: 

 

❖ B- számítógépes tanárával 

❖ J-úszásról az úszóedzőjével 

❖ O- drámáról a rendezővel, drámatanárral  

❖ A- nemzetközi Williams Szindróma táborról az egyik kísérővel 

 

• DVD közös megtervezése szabadidő témában 

• Doktori pályázaton támogatják a DVD elkészítését 

• DVD forgatás színészekkel, technikusokkal, Boráros téren egy lakásban, minden 

résztvevő szerepel 
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• Új téma kiválasztása: szerelem 

• Fókuszcsoport a szerelemről 

 

• Májusban lezárjuk a kutatást, mert a résztvevők egyéb elfoglaltságok miatt nem 

tudnak többször részt venni  

• Kognitív és nyelvi jellemzők vizsgálata egyenként újra, a vizsgálat végeztével (ld. 

fent) 

 

NYÁR- a résztvevők folyamatosan jelzik igényüket a folytatásra 

 

2012. szeptember- 2013. május 

Alkalmak: 

• A lelkesedésre és a szerelem dvd félbehagyottságára való tekintettel folytatjuk a 

munkát 

 

Helyszín: FUGA- Budapesti Építészeti Központ 

Résztvevők: O, B, J, P (csak egy alkalmon vett részt végül) KV és I (társfacilitátor) 

 

• Szerelem téma folytatása, szexualitás bevezetése 

• DVD tervezése szerelem témában 

• Doktori pályázaton támogatják a DVD elkészítését 

• Forgatás egy parkban és egy lakásban színészekkel és technikusokkal, a résztvevők 

megint mindannyian szerepelnek 

 

• DVD értékelése, Én- versek 

• Kutatás lezárása, csoportos interjú a résztvevőkkel az elemzési szempontoknak 

megfelelően:  

 

Mettől- meddig történt a kutatás? Ez hány év? 

Kik voltak a résztvevők? 

Milyen helyszíneken voltunk? 

Mik voltak a legfontosabb dolgok, amiket csináltunk? 

Mi volt nehéz ebben az egészben?  

Mi segít a nehézségekben? (segített, segíthetett volna) 

Min változtatnátok utólag? 

Hozott változást az életetekben ez a közös munka, tapasztalat? Ha igen, mit? 

Mi volt a jó benne? 
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Volt szó fogyatékosságról? Hogyan? Mire emlékeztek?  

Nehéz volt megérteni dolgokat? Emlékezni dolgokra? 

Milyenek voltak a kérdéseim? Nehéz volt megérteni?  

Rátok erőltettem a véleményemet? 

Változott közöttetek a kapcsolat a két év alatt? 

Szerintettek mi köszönhető nektek a DVD-k elkészülésében? 

Miért volt jó részt venni a kutatásban? Mi volt a jó benne? 

Mi volt a különbség „I” és köztem? Mások voltunk veletek? Milyenek? 

 

• Interjú a kutatási asszisztenssel: 

 

- Megjelent-e a kutatásban a fogyatékosság (implicit és explicit módon egyaránt), ha igen, 

hogyan és hogyan látják a résztvevők a fogyatékosságot általában, illetve a saját 

fogyatékosságukat?  

- Az intellektuális fogyatékosságból adódó jellegzetességek, mint az általános mentális 

kapacitás jellemzői - tanulás, emlékezet, oksági összefüggések felismerése, az érvelés, az 

általános problémamegoldás stb.- és az adaptív viselkedésbeli eltérések hogyan jelentek 

meg a kutatás során, ezek hogyan befolyásolják a kutatásban való részvételt? 

- Milyen kérdezési módok és milyen sikerrel jelentek meg a kutatás során? Megjelent-e a 

manipuláció a kérdésfeltevésben és hogyan?  

- Milyen döntéshozatali mechanizmusokkal találkozunk a résztvevők részéről a kutatás 

során? 

- Hogyan változott a csoport és az interakciók a kutatás kezdetétől a végéig? 

- Miben járultak hozzá a résztvevők a DVD-k elkészüléséhez? 

- Mi a résztvevők motivációja a kutatásban való részvételre? 

- Milyen munkamódszerek és a kutatást támogató eszközök jelentek meg a folyamat során 

és melyik milyen sikerrel? 

 

 

Összesen:  

 

2 év 

4 helyszín 

8 résztvevő (5 állandó, ebből 1 kutatásvezető és 1 asszisztens) 
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25 munkaalkalom – (hangfelvétel, kutatási napló) 

2 közösen elkészített DVD + 1 előzetesen 

2 alkalommal felvett kognitív és nyelvi teszt (hangfelvétel) 

1 interjú az asszisztenssel (hangfelvétel) 

2 fókuszcsoportos beszélgetés (hangfelvétel) 

1 (X4) participatív interjú, amit a résztvevők maguk készítettek (videofelvétel) 

1 csoportos interjú (hangfelvétel) 
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9. sz. melléklet: a Döntsünk közösen! c. interaktív segédanyag használati útmutatója 

 

                                  

 

Döntsünk közösen!  

Interaktív segédanyag az értelmi sérült személyek 

önérvényesítéséhez 

 

A Play decide8 módszert eredetileg komplex közpolitikai kérdések megvitatására fejlesztették 

ki, majd tudományos kérdések közérthetővé tétele céljából fejlesztették tovább, hogy azok 

főleg etikai aspektusaival kapcsolatban laikusok is állást foglalhassanak. Ennek alapja a 

deliberatív, vagy gondolkodtató közvélemény kutatás, amelynek célja, hogy úgy kérdezzék ki 

az emberek véleményét bizonyos kérdésekről, hogy előtte teljes körű, komplex tájékoztatást 

adnak nekik az adott témáról. Mára már számos témában dolgoztak ki Play decide 

csomagokat, ami az oktatásban is rendkívül hasznos módszer fontos kérdések 

tanulmányozása, véleményformálás és viták generálása céljából.  

Módszertani füzetünkben bemutatjuk a módszer alkalmazásának főbb céljait, majd 

bemutatjuk az adaptált változatot, amit 2011 és 2013 között egy érintett személyeket is 

magában foglaló kutatócsoporttal dolgoztunk ki audiovizuális formában, értelmi sérült 

személyek számára. Gyakorló pedagógusok, gyógypedagógusok számára kívánunk 

betekintést nyújtani a könnyen érthető DVD-k felépítésébe és használatába, hogy pedagógiai 

munkájuk során alkalmazhassák a módszert, valamint akár újabb témákban dolgozzanak ki 

hasonló módszertani csomagokat.  

A Döntsünk közösen! DVD sorozat eddig a támogatott döntéshozatal, szabadidő és szerelem 

témában került kidolgozásra.  

 

                                                 

8 www.playdecide.eu 
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Használati útmutató, ajánlások 

 

 

A Döntsünk közösen! DVD sorozat célja 

Legfőbb célunk az adaptáció létrehozásával az volt, hogy annak használatával az értelmi 

sérült személyek jobban átlássák az életüket érintő fontos kérdéseket, esetleg kialakuljon 

véleményük az adott témákban, valamint, hogy képessé tegye őket, hogy saját véleményük és 

érdekeik ismeretében akár vitatkozni is tudjanak az adott témákkal kapcsolatban.  

Célunk még továbbá, hogy az intaraktív DVD-k segítségével megismerjük az értelmi sérült 

személyek véleményét az egyes kérdésekkel kapcsolatban, dokumentálni tudjuk azokat, és 

később esetleg fel tudjuk használni azokat érdekérvényesítés céljából.  

 

Résztvevők 

 

A Döntsünk közösen! interaktív DVD sorozat elsősorban értelmi sérült személyek számára 

készült. Az intellektuális és a kommunikációs képességek nem korlátozhatják senkinek a 

részvételét, a segédanyag elkészítésénél az egyik legfőbb célunk az volt, hogy bárki 
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használhassa a DVD-ket megfelelő támogatással, amit a facilitátor, vagy az adott egyén 

referenciaszemélye9 lát el.  

Az optimális résztvevőszám 3-6 fő, plusz legalább 1 fő facilitátor. 8-10 főnél több személy 

részvétele esetén felszínes lehet az egyes személyekre gyakorolt hatása, valamint nehezen 

oldható meg az összes résztvevő véleményére és gondolataira való odafigyelés illetve 

mindenki bevonása a beszélgetésbe. 

A DVD csomag elsősorban felnőtteknek készült, de természetesen képességektől és 

nyitottságtól függően fiatalabbakkal is használható a segédanyag.  

Elsősorban családban élő értelmi sérült személyek számára készültek az interaktív DVD-k, de 

természetesen lakóotthonban vagy más közösségi lakóformában élő személyek esetében is 

alkalmazható a módszer.  

 

Facilitátor személye, szerepe 

 

Fontos, hogy az interaktív DVD-k használatánál közreműködjön egy facilitátor, aki átlátja az 

egyes DVD-k célját, és azokkal kapcsolatos esetlegesen felmerülő problémákat kihívásokat 

(ld. “Esetleges problémák, kihívások…”), megfelelő belátással bír és tisztázza a használat 

során felmerülő esetleges félreértéseket, konfliktusokat, valamint segít megoldást találni a 

problémákra, nehézségekre.  

Egymás könnyebb megértése miatt pozitív lehet, ha ez a személy viszonylag behatóan ismeri 

a résztvevőket, így jobban tud reagálni a jelzéseikre, ismeri a kommunikációs stílusukat, akár 

a személyes történeteiket és tudja, hogy kinél milyen érzékeny pontok és személyes 

érintettségek vannak a háttérben. Szintén pozitív hozadéka lehet az ismeretségnek, hogy a 

résztvevők talán könnyebben megnyílnak egy olyan személynek, akit már ismernek, de ez 

persze negatívan is befolyásolhatja a részvételt valamilyen rossz tapasztalat vagy élmény 

miatt. Ha ilyen esetre gyanakszunk, kerüljük az együttes részvételt a Döntsünk közösen! 

interaktív DVD-k alkalmazásánál. Az előzetes ismeretség nem feltétlenül szükséges, azonban 

a kellő odafigyelés és érzékenység a résztvevők jelzéseire, reakcióira elengedhetetlen.  

A facilitátor a tartalmi részeken kívül ügyel az időkeretek betartására, valamint tudja kezelni a 

technikai apparátust.  

                                                 

9 Kommunikációs korlátok esetén a sérült személyhez közel álló családtag, pedagógus, gyógypedagógus, 

szociális munkás, aki hitelesen képes közvetíteni az egyén érdekeit, nézeteit, gondolatait a külvilág felé.  
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Esetleges problémák, kihívások, amikre oda kell figyelni 

 

Fontos, hogy a facilitátor odafigyeljen arra, hogy az összes résztvevő meg tudjon nyilvánulni. 

Ügyeljen arra, hogy ne egy-vagy két „nagyhangú” résztvevő vigye mindig a beszélgetést.  

Ha alábbhagy a beszélgetés iránti lelkesedés, akkor a facilitátor álljon elő kérdésekkel, amik 

továbblendíthetik a diskurzust. Ilyen kérdések például: TV-ben, rádióban, filmekben hallottál 

már erről a témáról? Ha igen, mit?  

A facilitátor próbáljon meg ne közvetíteni egyértelműen értékrendet, vagy helyes válaszokat, 

hanem támogassa a résztvevőket abban, hogy maguk jöjjenek rá ezekre és maguk 

fogalmazzanak meg értékeket, véleményeket.  

Ha a facilitátor úgy látja, hogy valakit érzékenyen érint egy téma, vagy kérdés, akkor 

kérdezzen rá, hogy az illető szeretne-e róla beszélni a többiek előtt, vagy esetleg kettesben a 

foglalkozás után. Ne hagyja a facilitátor, hogy bárkiben is rossz érzés maradjon a DVD 

használat hatására.  

A facilitátor ügyeljen arra, hogy a DVD senkiben ne okozzon félreértést. Ha ilyet észlel, 

feltétlenül oldják azt meg, az után győződjön meg arról, hogy az tisztázódott (Példa: 

önérvényesítést értelmezhet valaki úgy is, hogy neki nincsen semmi kötelezettsége, mert joga 

van hozzá, hogy érvényesítse a saját akaratát, és ha valamihez neki nincs kedve, akkor joga 

van nem csinálni. De mivel az önérvényesítés nem erről szól, mindenképpen tisztázni kell a 

félreértést, még mielőtt az illetőnek, vagy a környezetének hátránya lehet a félreértésből.) 

 

Szükséges eszközök 

 

A Döntsünk közösen! interaktív DVD-k használatához elsősorban szükség van a DVD-kre, 

egy DVD- lejátszóra, vagy számítógépre, ami lejátszik bármilyen DVD-t. Legoptimálisabb, 

ha lehetőség van projektorral kivetíteni a képet, hogy minden résztvevő megfelelően láthassa 

a képernyőt, még azok a személyek is, akiknek látása kevésbé jó.  

 

Időráfordítás 

 

Legalább 90 perc szükséges egy téma (DVD) feldolgozásához, de természetesen minél több 

időt foglalkozik vele egy csoport, annál jobban megmarad az élmény és annál jobban 
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rögzülnek a felismerések, tapasztalatok. Legoptimálisabb, ha minden egyes részre jut egy 

alkalom, tehát 5 hétre/alkalomra van elosztva egy téma feldolgozása. Ekkor elég idő jut 

minden felmerülő kérdés megvitatására, és arra, hogy mindenki egyenként elmondhassa 

gondolatait, tapasztalatait, véleményét a témában, valamint így a facilitátornak is mélyre 

hatóbban van lehetősége kezelni a felmerülő kétségeket, félreértéseket, konfliktusokat és 

nehézségeket.  

 

Használat menete 

 

Fontos, hogy a DVD egyes menüpontjai kötött sorrendben következzenek egymás után, ahogy 

a menüben sorrendbe is vannak állítva: 

1. Rövidfilm/kisfilm 

2. Vélemények 

3. Információk 

4. Kérdések 

5. Döntés 

 

Rövidfilm 

 

Az eredeti Play decide csomagban a téma általános leírása felel meg a DVD ezen részének. A 

rövidfilm egy könnyen érthető általános bevezetőt ad a témáról, lényeges kérdéseket vet fel a 

témával kapcsolatban, egyelőre felszínesen.  

Miután a résztvevők megtekintik a rövidfilmet, mondatról-mondatra, képről-képre 

megbeszélik az abban elhangzottakat, illetve az azokhoz kapcsolódó képeket.  

 

Vélemények 

 

Az eredeti Play decide csomagban a történetkártyák felelnek meg a DVD ezen részének. A 

vélemények azt a célt szolgálják, hogy különböző szemszögből vizsgálják meg a résztvevők a 

szóban forgó témát.  

Ülésrendben körbe a résztvevők egymás után válasszanak ki egy-egy személyt, akinek képére 

ráklikkelve meghallgatják az ő véleményét, majd kommentálják azokat. A facilitátor ügyeljen 

arra, hogy minden meglátás megfelelő módon ki legyen beszélve, valamint, hogy a résztvevők 
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maguk is kifejezzék a nézeteiket az adott személy véleményéről. A facilitátor feltétlenül 

értesse meg a résztvevőkkel, hogy mindenkinek a meglátása a saját szempontjából 

értelmezendő.   

Ha több vélemény található a menüben, mint ahány személy részt vesz a csoportban, meg 

lehet nézni a ki nem választott, „megmaradt” véleményeket is.  

 

Információk 

 

Az információk megfelelnek az eredeti Play decide csomagban található információs 

kártyáknak. A DVD ezen része tényeket közöl az adott témában. A menet ugyanaz, mint az 

előző résznél, a résztvevők sorban egymás után választanak egy képet, arra ráklikkelve 

meghallgatják az ahhoz a képhez tartozó szöveget, majd megbeszélik azt. Először a soron 

lévő személy mondja el a véleményét az adott információról, utána lehet bevonni a többieket 

is. Érdemes a képekről is beszélni az egyes információk kontextusában.  

 

Kérdések 

 

A Kérdések menüpont az eredeti Play decide csomag Témakör kártyáinak felel meg, ami 

provokatív, szélsőséges kijelentéseket tartalmaz, aminek hatására a résztvevők kénytelenek a 

véleményüket kifejteni az adott kérdéssel kapcsolatban. A Döntsünk közösen interaktív DVD-

k ezen része kérdéseket tartalmaz, ami segít abban, hogy az adott téma a résztvevők saját 

életére legyen vonatkoztatva. Itt is a résztvevők körben egymás után választanak a képek 

közül, arra ráklikkelve meghallgatják azokat, majd először a választó személy válaszol a 

kérdésre, majd megbeszélik azt a facilitátor irányításával, ezután a csoport többi tagja is 

válaszol a kérdésre és a csoport megbeszéli a különböző válaszokat.  

 

Döntés 

 

A Döntés menüpont az eredeti Play decide csomagban a Szabályozásokat fedi le, ami 

általában négy politikai álláspont. A Döntsünk közösen interaktív DVD-kben négy rövid 

jelenetet láthatunk, ami az adott témát 4 jellemző életszerű szituációban mutatja meg. A 4 

szituáció vagy ugyanaz, különböző megoldással, kimenettel, vagy különböző, de valamilyen 

szempontból sorba állítható, szélsőségeket tartalmaz. A négy jelenetet sorrendben (1-4) 
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megtekintik a résztvevők, egyesével megbeszélik, értelmezik azokat, majd a résztvevők 

egyenként kiválasztják azt a jelenetet, ami számukra a legszimpatikusabb, valamint ami 

leginkább vonatkoztatható az ő életükre. Azt is megbeszélik a résztvevők a facilitátor 

segítségével, hogy a „legszimpatikusabb” és a „legjellemzőbb” egyezik-e az egyes 

személyeknél és abban az esetben, ha nem, akkor miért nem.  

A facilitátor készítsen feljegyzést arról, hogy az egyes résztvevők hányas számú szituációt 

választották és lehetőség szerint küldje el a dontsunkozosen@gmail.com címre.  

 

 

Jó munkát, kellemes szórakozást, hasznos időtöltést kívánunk a 

Döntsünk közösen! c. interaktív segédanyag használatához! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha bármilyen kérdése, javaslata lenne az egyes DVD-kel, vagy a módszerrel kapcsolatban, 

írjon a dontsunkozosen@gmail.com e-mail címre! 

 

Hozzájutás a Döntsünk közösen! interaktív DVD sorozathoz: elsősorban a 

dontsunkozosen@gmail.com e-mail címről lehet rendelni. A DVD-k másolása és terjesztése 

megengedett amennyiben nem értékesítik azokat, valamint tudatosan alkalmazzák és betartják 

a Használati útmutatóban leírtakat.  

 

mailto:dontsunkozosen@gmail.com
mailto:dontsunkozosen@gmail.com
mailto:dontsunkozosen@gmail.com


177 

 

A Döntsünk közösen c. interaktív segédanyagot kidolgozták és 

összeállították: 

 

Érintett szakértők: 

D. O. 

F. A. 

H. B. 

K. J. 

Szakmai vezetők, konzulensek: 

Heiszer Katalin, Dr. Marton Klára, Prácser István, Lencse Máté 
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10. sz. melléklet: Könnyen érthető összefoglaló a disszertációról 

Könnyen érthetően a kutatásunkról      

 

 

Részvételi kutatás értelmi sérült 

személyekkel- 

 

 

Döntsünk közösen DVD-k elkészítése 
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2011-2013 

 

Fontos, hogy az értelmi sérült emberek beleszólhassanak az 

ügyeikbe. 

 

 

Részt vehessenek kutatásokban, mint kutatók. 

 

 

 

A kutatás azt jelenti, hogy érdekes kérdésekre keresünk 

választ. 

 

 

 

Megkérdezzük mások véleményét. 
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Mi egy kutatócsoport vagyunk: 

 

Mi is csináltunk egy kutatást.  

 

Azt szerettük volna, hogy mindenkinek jó legyen:  

 

az értelmi sérült résztvevőknek, a tudománynak és minden 

embernek, aki értelmi sérült vagy velük foglalkozik.  

 

                           

 

 

Mindenkinek van tudása, tapasztalata az életről.  

 

 Mindenki ugyanolyan fontos része a munkának, kutatásnak.  
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2 évig találkoztunk, havonta 

 

Sokat beszélgettünk 

 

az életünkről 

 

 

szabadidőről 

 

 

szerelemről 

 

 

Forgattunk és szerkesztettünk DVD-ket közösen, ezekről a 

témákról.  
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Reméljük, hogy egyre több ilyen kutatást csinálnak majd, 

 

ahol sérült és nem sérült kutatók dolgoznak együtt. 

 

 

 

 

Ha bármilyen kérdése van, keresse Heiszer Katalint! 

katalin.heiszer@gmail.com 

06-20-257-67-00 

 

mailto:katalin.heiszer@gmail.com

