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Kvalitatív interjúzás kamaszokkal 
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Összefoglalás: A tanulmány áttekintést ad néhány fontos, a gyerekek – elsősorban kvali-
tatív interjúval történő – kutatásának módszertani és etikai dilemmáiról. A szerző olyan 
kutatási témán dolgozik, amely a kamaszok és szüleik együtt töltött idejét vizsgálja, azzal 
a céllal, hogy feltárja a közös idő jellemzőit és a családtagok percepcióit. A gyerekek kérde-
zése számos módszertani kérdést vet fel, amelyek elsősorban eltérő hatalmi státuszukból 
és képességeikből fakadnak. Ez a speciális helyzet fontos etikai szempontokra is felhívja  
a figyelmet.  

Az írás egyrészt az általános kihívásokat és a lehetséges megoldási lehetőségeket tár-
gyalja, másrészt azokra a kérdésekre is reflektál, amelyeket a közös idő érzékeny témájá-
nak vizsgálata vet fel. 
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Bevezetés

Jelen írás a gyerekeket és kamaszokat középpontba állító kvalitatív szociológiai kuta
tások néhány fontos módszertani és etikai dilemmáját tárgyalja, és korábbi nemzetkö
zi kutatási tapasztalatok alapján igyekszik felvázolni a felmerülő problémákra adható 
lehet séges válaszokat és megoldási javaslatokat. A cikk elsődlegesen a kvalitatív interjú 
módszerére, azon belül is az adatgyűjtési fázisra fókuszál: néhány, a gyerekek interjúz
tatásával kapcsolatos kulcsdimenziót határoz meg, és az ezekhez kötődő kutatói meg
fontolásokat taglalja. A módszertani és etikai keretrendszer megtárgyalását elsősorban 
az a kutatás motiválta, amely a szülők és gyerekeik közösen töltött idejének jellemzőit 
vizsgálja: a gyerekek szülőkkel való viszonyára, családi dinamikával kapcsolatos néző
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pontjukra és az otthoni technológiahasználatra fókuszál. Az írás mégis igyekszik a gye
rekek interjúztatásával kapcsolatban felmerülő általános kihívásokra reflektálni. 

A gyerekek nézőpontjának kutatása az utóbbi évtizedekben került a nemzetközi 
társadalomtudományi érdeklődés homlokterébe (Christensen–James 2000; Greene–
Hogan 2005). A szociológiai diskurzusban megjelent a gyerekkort társadalmi produk
tumként meghatározó nézőpont, amely egyben a gyerekek társadalmi csoportként való 
értelmezéséhez vezetett (Christensen–Prout 2005; Mayall 2000). Eszerint a gyerekek 
szülőknek, felnőtteknek való alárendeltsége és függősége következtében a gyerekek
nek nincs lehetőségük véleményt nyilvánítani az alapvetően őket érintő kérdésekben 
(Christensen–Prout 2005). A gyerekek perspektívájának vizsgálata tehát éppen azért 
fontos, mert egy elhanyagolt csoport véleményét jeleníti meg és integrálja a szociológiai 
diskurzusba. A gyerekkort értelmező különböző elméleti megközelítések pedig meg
határozzák a gyerekek kérdezése körüli módszertani és etikai dilemmákat és a kutatás 
véghezvitelének módozatait (Punch 2002a).

A családkutatásokról általánosságban is elmondható, hogy kevés kvalitatív megkö
zelítésű vizsgálatot folytatnak, pedig ezek a családi működés fontos, feltáratlan aspektu
saira világíthatnának rá (Larossa–Wolf 1985). A családi dinamikát vizsgáló kutatások 
pedig elsősorban a szülőkre fókuszálnak, miközben elhanyagolják a gyerekek néző
pontjait (Milkie et al. 2010; KremerSadlik–Paugh 2007; Christensen 2002). 

Magyarországon sincs elterjedt gyakorlata a gyerekekkel történő interjúzásnak, és 
főleg hiányoznak a családi életüket kvalitatív megközelítésből vizsgáló kutatási példák. 
Ebből következik, hogy legjobb tudomásunk szerint a magyar szociológiai diskurzus
ban nem található szisztematikus módszertani és etikai áttekintés a gyerekek kutatására 
vonatkozóan. Jelen írás az említett kutatás kihívásaira reflektálva igyekszik ezt a hiányt 
valamelyest pótolni. 

A tanulmány először röviden bemutatja a kapcsolódó kutatást. Ezután áttekintést ad 
azokról a folyamatokról, amelyek a gyerekkor kutatásának előtérbe kerüléséhez vezet
tek. A harmadik részben a módszertani dilemmák hátterében álló tényezőket ismerte
ti, és néhány kulcsterület meghatározásával igyekszik bemutatni a lehetséges etikai és 
módszertani válaszokat. Az írás az említett kutatás problémáival kapcsolatos implikáci
ókkal és a gyerekekkel való interjúzás néhány általánosan megfogalmazható iránymu
tatásának összegzésével zárul. 
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A kutatás bemutatása

A kutatás célja

A kutatás alapvetően az idő észlelésének vizsgálatára irányul, amit azok az ellentmon
dásos empirikus eredmények ösztönöznek, amelyek a növekvő szabadidőről (Kremer
Sadlik–Paugh 2007) és az idő nyomásának növekvő érzéséről (Sullivan–Gershuny 
2001) számolnak be. Elsősorban a szülőknek – főként az anyáknak – jelent gondot 
a családi élet megszervezése az idő egyre növekvő szorításában (Milkie et al. 2010; 
KremerSadlik–Paugh 2007). Az idő szorító érzése hatással lehet a gyerekekre is. Így  
a családdal töltött idő fontosságát tükrözi a minőségi idő tudományos és köznapi dis
kurzusban egyre többször felbukkanó fogalma, jóllehet a koncepció és annak fon
tossága eddig tisztázatlan maradt (Snyder 2007; Milkie et al. 2010). A kutatás során  
a növekvő időnyomással foglalkozó diskurzusba kívánunk bevonni egy eddig mellőzött 
nézőpontot, a gyerekek perspektíváját. időmérlegadatok rendelkezésre állnak ugyan  
a munkára és családra szánt idő változásairól, de az idő minőségi aspektusai (hogyan 
érzékelik, definiálják és értékelik az együtt töltött időt) főként Magyarországon feltá
ratlanok. továbbá a technológiahasználat hatással van a családi idő eltöltésére: egy
részt lehe tővé teszi a kapcsolattartást és az idő megosztását a fizikai távollét ellenére, 
másrészt közös térben is megengedi az egymástól külön töltött időt (Ashbourne–Daly 
2012). A kutatás célcsoportját családok, nevezetesen szülők és kamasz gyerekeik (12–
16 évesek) alkotják. A célcsoport kiválasztását indokolja, hogy a technológiák intenzív 
használata kifejezetten jellemző a tinédzserekre (Arsaand 2007). Másrészről a szülői 
idő szerepét vizsgáló kutatások elsősorban kisgyerekekre fókuszálnak, és mellőzik  
a kamaszokat. Mégis számosan amellett érvelnek, hogy a tinédzserkor sokkal feszül
tebb időszak, mint a korai gyerekkor, ezért a szülőkkel töltött idő kifejezetten fontos 
lehet a kamaszok számára (Milkie–Nomaguchi–Denny 2015: 358).

A kutatás célja az idő családi dinamikában játszott szerepének vizsgálata a szülők és 
gyerekek együtt töltött ideje alapján. A közös időt a családtagok technológiahasználati 
szokásaival igyekszik összekapcsolni, azzal a szándékkal, hogy feltárja a családra szánt 
idő jellemzőit, minőségét, és az ezzel kapcsolatos percepciókat.

Kutatási kérdések

A kutatás két fő kérdésre fókuszál. Egyrészt igyekszik feltárni, hogy a szülők és a gyere
kek hogyan definiálják, érzékelik és értékelik az együtt töltött időt. A vizsgálat közép
pontjában a családtagok elégedettsége, a minőségi idővel jellemzett tevékenységek és 
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sajátosságaik állnak. Másrészt arra a kérdésre igyekszik választ kapni, hogy a techno
lógia milyen hatással van az együtt töltött időre, és milyen szerepet tölt be a szülők 
nevelési stratégiájában.

Módszer

A kutatás kvalitatív módszertant alkalmaz, amely alkalmas az idő minőségi aspektu
sainak, a családtagok percepcióinak vizsgálatára. továbbá a kvalitatív megközelítés 
az időtöltéssel, a technológiahasználattal és az egyensúly megteremtésével kapcsola
tos preferenciák és stratégiák alapos megismerését szolgálja. A kutatás kapcsolt, félig 
strukturált interjúkat alkalmaz, amelyek készítésekor mindkét felet (legalább az egyik 
szülőt és a gyermeket) külön kérdezzük. A családokat három eltérő csoportból igyek
szünk kiválasztani. A kétkeresős, illetve egyszülős családok képezik az első két csopor
tot, amelyek tagjait a leginkább sújtja az időhiány. A harmadik csoportba pedig a tra
dicionális modell szerint szerveződő családok tartoznak – olyanok, amelyekben az apa 
az egyedüli eltartó.

Miért és hogyan vált fontossá a gyermekek nézőpontjának megismerése?

A gyerekkor szociológiája

A gyerekek nézőpontjának megismerését, a gyerekek kutatásának elterjedését két alap
vető átalakulás motiválta. Elsőként a gyerekkor értelmezésében végbement változá
sokat érdemes kiemelni (Qvotrup 1993; Brannen–o’Brien 1995; Christensen–Prout 
2005), amelyek jelentősen befolyásolják a kutatás mikéntjét is (Punch 2002a); továbbá 
a gyerekek jogainak elismerése, ezen belül elsősorban részvételi jogaik hangsúlyozása is 
ösztönözte a kutatásba való bevonásukat (Morrow–richards 1996).

Hosszú múltra visszatekintő hagyománya van a gyerekekkel foglalkozó kutatások
nak,3 de ezek a vizsgálatok elsősorban a gyerekekről szólnak, és mellőzik a gyerekek 
megszólaltatását, véleményük megkérdezését, tehát ténylegesen nem vonják be őket 
a kutatásba (Hill 1997; Morrow–richards 1996; Brannen–o’Brien 1995). Két elméleti 
megközelítést: a szocializációs és fejlődéslélektani elméleteket érdemes megemlíteni, 
amelyek hatással voltak erre a tradícióra (Kirk 2007).

3 A gyerekek közvetetten a szociológia egyes területein belül kerültek a vizsgálatok fókuszába, mint a családszocio
lógia, a társadalmi nemek (gender) kutatása, az egészségügy vagy az oktatáskutatás (Brannen–o’Brien 1995: 1).
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Ezen megközelítések a felnőtt és a gyerek különbözőségének hangsúlyozásán alapul
nak, a gyerekkort fejlődési szakaszként, a felnőttség elérésének fázisaként értelmezik. 
Ennek következtében a gyerekek éretlennek, irracionálisnak és aszociálisnak tekinthe
tők. A szocializáció feladata pedig az, hogy társas lénnyé formálja őket (Christensen–
Prout 2005). 

A társadalmi konstrukcionizmus azonban megkérdőjelezte az effajta értelmezést, 
amely a gyerekkort alapvetően biológiai jelenségként közelíti meg. Ennek értelmében  
a gyerekkor is társadalmi és kulturális termék, így ebben a felfogásban a gyerekek is 
aktív és kompetens személyek (Christensen–Prout 2005: 48). 

A fogalmi keretek megváltozásán kívül meg kell említeni a gyerekek jogainak elisme
rését, ami szintén a gyerekek vizsgálatba való bevonásának irányába hatott (Morrow–
richards 1996; Hanafin et el. 2014; Hill 2006). Az ENSz gyermekjogi egyezményét 
(ENSz 1989) 1991ben Magyarország is elfogadta. Ennek fontos cikkei elismerik, hogy 
a gyerekeknek joguk van az őket érintő kérdésekben véleményt nyilvánítani és részt 
venni ezekben a döntésekben.4

A különböző elméleti paradigmák érvényesülése szerint Christensen és Prout 
(2002) négy látásmódot különböztetnek meg a gyerekkor kutatásában. Az elsőben  
a gye rek mint a kutatás objektuma jelenik meg; ennek alapját a gyerekek függő hely
zetének, sebezhetőségének hangsúlyozása adja. Példaként azok a vizsgálatok szolgál
nak, amelyekben felnőttektől (szülőktől, tanároktól stb.) jutunk a gyerekekre vonatkozó 
infor mációkhoz.

A második szemléletmód a gyereket is a társadalom egyenrangú szereplőjének és 
– ebből következően – a kutatás alanyának tekinti. Ebben az esetben azonban jelen
tős hangsúly helyeződik a felnőttektől való eltérésekre, a gyerekek kognitív és szociális 
képes ségeinek megítélésére.

A harmadik megközelítés lényege, hogy a felnőttek és a gyerekek közötti különb
ségtételt már nem tekinti adottnak, a gyereket önálló tényleges társadalmi szereplőnek 
ismeri el, és nem csupán a család vagy más intézmények részeként kezeli (Christensen–
Prout 2002). A negyedik megközelítés a kutatás aktív résztvevőjeként, alakítójaként 
hatá rozza meg a gyerekeket, aminek hátterében a fentiekben is említett részvételi jogok 
nemzetközi deklarálása áll (Christensen–Prout 2002). Ennek következtében az utóbbi 
években a részvételi módszerek, mint a részvételi akciókutatás is, egyre népszerűbbek  
a gyerekek kutatásában (Hill 1997; Punch 2002a). 

A változás tehát akképpen összegezhető, hogy a gyerekkor 1990es évektől felbuk

4 12. cikk (1) és 13. cikk (1) (ENSz 1989).
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kanó szociológiája élesen bírálta a felnőttgyerek dichotómiát alapul vevő megköze
lítéseket, amelyek a gyerekek eltérő kognitív fejlettsége miatt a gyerekkort a vizsgálat 
objektumának tartották. Ehelyett az a paradigma kezdett érvényesülni, amelyik a gye
reket értelmes kutatási alanyként definiálta, és ennek értelmében a gyerekek kutatásba 
– eltérő szinteken és módokon – történő bevonását szorgalmazta. 

Kutatási területek

A fentiekben ismertetett folyamatok eredményeképpen jelentősen megnőtt a gyerekek 
iránti szociológiai érdeklődés, elsősorban az etnográfiai jellegű és kvalitatív technikák
kal készült vizsgálatok terjedtek el. Meg kell említeni az egészségügyhöz kötődő kuta
tási területek (mint a gyerekek kórházi tapasztalatai, krónikus betegségek, öngondos
kodás) fontosságát (Christensen–Prout 2005), hiszen az orvosi kutatások hamarabb és 
bővebben tárgyalták a kutatáshoz kötődő etikai problémákat (Hill 2005). Az oktatás
kutatás is jelentős terület, ahonnan az iskolai életet és teljesítményt középpontba állító 
vizsgálatokat érdemes kiemelni. továbbá az identitás kérdésköre (gender és etnikai 
identitás) is egyre inkább a gyerekek kutatásának fókuszába került (Christensen–Prout 
2005). A gyerekek családon belüli kiemelkedő szerepe ellenére a családszociológia – az 
utóbbi évek néhány kivételétől eltekintve5 – nem vizsgálja a gyerekek családon belüli 
tapasztalatait (Morrow–richards 1996).

Magyar kontextus

Magyarországon szintén igen kevés olyan szociológiai kutatást találunk, amelynek fóku
szában gyerekek állnak, kiváltképp a kvalitatív kutatások területén. Főként nemzetközi 
kutatásokhoz kapcsolódó felmérések jellemzőek, mint a PiSAfelmérés (Balázsi et al. 
2013) az oktatáskutatás területéről, vagy az iskolás gyermekek egészségére, életmódjára 
vonatkozó kutatás, amely az Egészségügyi világszervezettel való együttműködésben 
készült (Németh–Költő 2011). A Magyar ifjúság (Székely 2013b) célcsoportjában (15 és 
29 év közötti korosztály) szerepelnek ugyan kiskorúak, a kérdezettek legnagyobb része 
azonban felnőtt. továbbá a fenti kutatások kvantitatív adatfelvételen alapulnak, és nem 
is térnek ki a gyerekek kérdezésének módszertani vagy etikai dilemmáira. Elterjedtek  

5 Ellen Galinskynek (1999) az 1990es években az Egyesült államokban készített reprezentatív felmérése, amely
ben a gyerekek nézőpontját is vizsgálta a családi élet és a munka viszonyáról, úttörőnek számít. A Jensen és 
McKee (2003) által szerkesztett kötet szintén kifejezett hangsúlyt helyez a gyerekek perspektívájának feltárására 
a családot érintő változások tükrében.
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a médiahasználatot vizsgáló kutatások, amelyekben már találkozhatunk fókuszcsopor
tos adatfelvétellel, de szintén nem tárgyalják a kiskorúakkal történő esetleges eltérő 
eljárásokat (László 2005; Székely 2013a). Az MtA tK rECENS nevű „Lendület” kuta
tócsoportjának egyik iskolások körében készült fókuszcsoportos vizsgálatával kap
csolatban találhatunk kitérőt a gyerekeket érintő módszertani dilemmák tárgyalására 
vonat kozóan (Bocskor–Szilasi 2015). 

Módszertani és etikai kihívások

Az előzőek alapján elmondható, hogy a kutatók gyerekkorral kapcsolatos felfogása és 
a társadalom gyerekekről alkotott képe meghatározza a gyerekek kutatásának mód
ját. A kutatók által elfogadott elméleti paradigma nagymértékben befolyásolja, hogy 
a felnőttek és a gyerekek közötti hasonlóságokat vagy épp a különbségeket tekin tike 
hangsúlyosnak. Ebből következik, hogy a módszertani és etikai dilemmákat tárgyaló 
irodalomban ezen különbségek és hasonlóságok tárgyalása kulcsszerepet kap (Chris
tensen–Prout 2002; Morrow–richards 1996; Punch 2002a; Hill 2005). Az ezzel kap
csolatos kutatói nézőpontok befolyással vannak az összes kutatási folyamatra (Punch 
2002a), így a minket érdeklő módszertani keretrendszer megalkotására és a vizsgálattal 
kapcsolatos etikai megfontolásokra is.

A gyerekkor szociológiájának megközelítése a gyerekeket értelmes alanyként kezeli, 
és emiatt a hasonlóságokat emeli ki. Mégis nagyon fontos, hogy pár alapvető különb
séggel tisztában legyünk, amikor gyerekekkel történő kutatást tervezünk. Hill (2005) 
három alapvető eltérést emel ki: a verbális kompetenciában megmutatkozó különbsé
geket, az egyenlőtlen erőviszonyokat és a gyerekek sebezhetőségét.

A verbális kompetenciában megmutatkozó különbségeket illetően az életkor sze
rinti eltérések vitathatatlanok: kifejezésmódban, szókincsben, és – a szóbeli képessé
geken túl – a megértésben és a figyelem fennmaradásában is eltérések mutatkoznak. 
A felnőttek és a gyerekek közötti egyenlőtlen viszonyok hátterében a felnőttcentrikus 
társadalom áll, aminek következtében a gyerekek a felnőttek ellenőrzése alatt állnak, 
akiknek hatalmuk van a gyerekek felett (Punch 2002a). Ennek a marginális helyzet
nek, a hatalmi egyenlőtlenségeknek a feloldása a központi téma a gyerekek kutatásának 
módszertanában. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy a gyerekek sokkal sebezhetőbbek, 
védtelenebbek a meggyőzéssel és a befolyásolással szemben (Hill 2005). 

A hasonlóságok közé sorolható, hogy a memóriában és az emlékezésben nincsenek 
lényeges eltérések felnőttek és gyerekek között, illetve hogy hasonló jogok illetik meg 
őket a kutatással kapcsolatos tájékoztatás terén (Hill 2005). A gyerekek és a felnőt
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tek közötti különbségekből tehát alapvetően nem következik, hogy a gyerekek kevésbé 
megbízható kutatási alanyok lennének (Greene–Hill 2005).

A gyerekeket középpontba állító vizsgálatoknak ezzel szemben mégis érdemes még 
egy fontos szempontot figyelembe venniük: a gyerekkor sokféleségét, különbözőségét. 
Az életkor szerinti eltérések, a nemek, az eltérő társadalmi és etnikai háttér mind be
folyásolják, hogy milyen módszertani és etikai keretrendszert kell alkalmazni. tehát  
a felnőttektől való megkülönböztetés ellenére nincsenek teljesen általános válaszok  
a felmerülő kérdésekre; a gyerekek diverzitása a kutatót folyamatos reflexivitásra ösz
tönzi (Punch 2002a; Hill 2005). 

Kutatási etika

A gyerekkel való kutatás módszertani diskurzusában az etikai megfontolások kapják  
a nagyobb hangsúlyt (Punch 2002a). Mielőtt rátérnék az említett kutatás szempont
jából relevánsnak tartott dilemmák tárgyalására, röviden felvázolom, milyen fontos 
aspek tusai jelennek meg a kutatási etikának a szakirodalomban.

A kutatási etikának két dimenzióját lehet elkülöníteni (Guillemin–Gillam 2004; 
Mazzoni–Harcourt 2014). Az első, amelyet az eljárási etika (procedural ethics, 
Guillemin–Gillam 2004: 263) kifejezéssel illettek, a kutatás formális ügymeneté
re vonat kozik. idetartozik az etikai kódexek előírásainak való megfelelés, az etikai 
bizott ságok által történő jóváhagyások és engedélyezések, amelyek garantálják, hogy  
a kuta tás módszere és tervezett megvalósítása megfelel az adott tudományterület etikai 
köve telményeinek (Mazzoni–Harcourt 2014). A beleegyezés az egyik központi téma 
a gyerekek kérdezésének etikai szabályai között (Morrow–richards 1996). A Magyar 
Szociológiai társaság Etikai Kódexe (2001) nem tér ki a gyerekekkel történő kutatásra, 
az Amerikai Szociológiai társaság Etikai Kódexét (2008), illetve más magyar tudomá
nyos és kutatói közösségek – pszichológia, piackutatás (Magyar Pszichológiai társaság 
2004; iCC/ESoMAr 2009) – gyakorlatát alapul véve elmondható, hogy gyerekek be
vonásakor mind a gyerektől, mind a szülőtől beleegyezést kell kérni a kutatásban való 
részvételhez (a későbbiekben részletesen kitérek a beleegyezés kérdéskörére).

Az etika másik dimenziójának a kutatási terepen történő gyakorlati alkalmazás 
tekint hető. Ez azokra a mindennapos etikai dilemmákra vonatkozik, amelyek nem 
jelez hetők előre, és a kutatás bármely szakaszában azonnali döntési helyzetbe kénysze
rítik a kutatót. Ezeket „etikailag fontos pillanatoknak”, illetve mikroetikának nevezik  
a szerzők (Guillemim–Gillam 2004: 265), és olyan példákra alkalmazzák, mint amikor 
a résztvevő kényelmetlenül érzi magát a kutatási szituációban, illetve a kutatónak el kell 
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döntenie: tovább mehete egy kényes vagy fájdalmas téma tárgyalásában? Phelan és 
Kinsella (2013: 84) egy kutatási helyzetet írnak le, hogy szemléltessék az ehhez hason
ló fontos momentumokat: a kutató érezte, hogy feszültebbé, kényelmetlenebbé válik  
a légkör. Erre elsősorban a gyerek nonverbális jeleiből lehetett következtetni: kerülte  
a szemkontaktust, a padlót bámulta, halkabb lett stb. A kutató pedig, a megérzésé
re hallgatva, nem kérdezősködött tovább, hagyta, hogy a gyerek irányítsa az interjút.  
végül ez a döntés fontos, addig feltáratlan információkhoz juttatta a kérdezőt.

Következésképpen a formális jóváhagyások nem képesek megoldást nyújtani az 
előreláthatatlan helyzetekre. A kutató egyéni felelőssége is fontos, sokszor a terepen 
kell gyors etikai döntést hoznia (Mazzoni–Harcourt 2014). A két megközelítés (for
mális eljárások és a morális „tartás”) összhangja és a kutató folyamatos reflexivitása 
szükségesek a kutatás etikus lebonyolításához (Christensen–Prout 2002). A reflexivi
tás fogalmának kulcsszerepe van, amelyet Guillemim és Gillam (2004) a kutatás etikai 
gyakorlatára is kiterjesztettek, a gyerekek kutatásában pedig kiemelkedő jelentőséggel 
bír (Christensen–Prout 2002; Punch 2002a). Warin (2011) a reflexivitást kifejezetten az 
etikai éberséggel való kölcsönös kapcsolatként értelmezi. 

A szakirodalomban többnyire összemosódnak a gyerekek kutatásával kapcsolatos 
etikai és módszertani kihívások. A továbbiakban ezért nem a két terület elhatárolá
sát veszem alapul, hanem három, a korábban is említett felnőttgyerek különbségre 
fóku szálok: a hatalmi egyenlőtlenséget, a kompetencia kérdéskörét és végül a szülői 
kapu őrszerepet tárgyalom. (Ez utóbbi a gyerekek sebezhetőségéhez kapcsolódik, hiszen  
a gyerekek elérése csak a felnőtteken keresztül lehetséges.) E három kulcsterületen 
igyekszem bemutatni, milyen – módszertani és etikai értelemben vett – döntési helyze
teket hoz létre a gyerekkel történő kutatás.

Hatalmi egyenlőtlenség

A legtöbb kutató álláspontja szerint az eltérő hatalmi és státuszbeli pozíció elsősorban 
etikai megfontolásokat vet fel, illetve a nehézségek nagy részét az eredmények interp
retációja okozza (Punch 2002a; Hanafin et al. 2014). A kutatás tervezésének és az ada
tok felvételének fázisát tekintve is fontos szempontokra irányítja azonban a figyelmet  
a gyerekek egyenlőtlen hatalmi helyzete. Befolyásolhatja a gyerekek kutatási részvéte
lét, ami alapvetően etikai problémákhoz vezet ugyan, de ezáltal az adatok megbízható
ságát is veszélyeztetheti. A felnőttek és a gyerekek közötti eltérő erőviszony a kétszemé
lyes szituációkban még élesebben jelenhet meg. ilyenek például a szülők és a gyerekek  
közös idejét vizsgáló kutatásban is tervezett személyes interjúk. Két kérdéskört emel
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nék ki, amelyeknek jelentős szerepe lehet a pozíciók közötti eltérések kiegyenlítésében: 
a szabad döntés biztosítását és a megfelelő kutatási módszer kiválasztását. A továbbiak
ban ezeket tárgyalom. 

A kutató és a kutatás alanya között alapvetően egyenlőtlen hatalmi helyzet áll fenn. 
Felmerülhet tehát a probléma, hogy a kutatás alanya igyekszik olyan válaszokat adni, 
amelyeket számítása szerint a kutató kedvezően ítél meg. Ez jelentősen befolyásolhatja 
az adatokat. Amennyiben a kutatás alanyai gyerekek, egy további hatalmi dimenzió, 
a felnőttek és gyerekek eltérő hatalmi helyzete felerősíti ezeket a hatásokat. tehát az 
egyenlőtlen pozícióból adódóan megkérdőjelezhető, hogy a gyereknek vane szabad 
döntési joga a kutatásban való részvételre vonatkozóan, illetve hogy saját véleményét 
osztjae meg a kutatóval, és nem csak az elvárásoknak kíván megfelelni. 

A gyerek szabad döntésének minél szélesebb körben való érvényesítése a bizalom 
kiépítését szolgálja. A jó és bizalmas kapcsolat a kutató és a gyerek között elenged
hetetlen, hozzájárulhat az adatok megbízhatóságának és érvényességének növeléséhez 
(Punch 2002a). 

Elsőként a kutatásban való részvételt érdemes kiemelni. A részvétellel kapcsolatos 
döntési jogot a beleegyezési nyilatkozat kérése biztosítja, továbbá hozzájárul ahhoz is, 
hogy a gyermek komfortosabban érezze magát, hiszen partnerként kezelik. A szülők 
későbbiekben tárgyalandó kapuőrszerepe ezzel kapcsolatban kiemelt jelentőséggel bír.

A beleegyezés funkcióit a következőképpen lehet összegezni: a résztvevőket informál
nia kell a kutatás céljáról, hogy mit vár el tőlük, mennyi időt vesz igénybe, melyek lesznek 
az eredmények közlésének módjai, illetve bizalmasan kezelike az adatokat. A kutatási cél 
explicitté tételével kapcsolatban felmerül annak a veszélye, hogy a gyerek – a fent említett 
sajátos társadalmi pozíció miatt – a vélt elvárásoknak megfelelő információt osztja meg 
a kutatóval. A kutatási cél eltitkolása vagy részleges magyarázata azonban komoly eti
kai problémákat vet fel (Hill 2005). A kutatás tervezésének ez fontos dilemmája.

Amennyiben a gyermek nem tud írásos beleegyezést adni, szóban kell tájékoztatni  
a kutatásról, és meggyőződni arról, hogy érti, miről van szó, valamint hozzájárul a részvé
telhez. A kutatók többsége szerint kamaszoktól már lehet beleegyező nyilatkozatot kérni, 
illetve hétéves kor felett már a gyermek maga is hozzájárulhat a kutatási részvételhez.  
A szülői beleegyezés szükségességét azonban ezek nem írják felül (Hanafin et al. 2014). 

A reflexivitást szem előtt tartva további fontos aspektusa a beleegyezésnek, hogy 
nem pusztán egy egyszeri eseményként, hanem folyamatként kell értelmezni, amely 
lehetőséget ad arra, hogy a gyerek a vizsgálat bármelyik szakaszában véget vethes
sen az interjúnak, vagy számára kellemetlen kérdéseket megválaszolatlanul hagyjon  
(Hill 2005; Warin 2011). 
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Az erőviszonyokban lévő különbségek mérséklését teszi lehetővé, ha a kutatás kö
rülményeivel kapcsolatban is döntési jogot biztosítunk a résztvevőknek. Míg a részt
vevők beleegyezése a kutatási módszerek többségében szükséges, a kutatás körül
ményeivel kapcsolatos döntések átengedésére nem mindig van lehetőség. Ebből a 
szempontból az interjúzáskor a résztvevők sokkal nagyobb szabadsággal rendelkeznek, 
mint más kvalitatív módszerek (fókuszcsoport, résztvevő megfigyelés) alkalmazása so
rán. Az interjúzás helyszínének és időpontjának szabad megválasztása megalapozhatja  
a kuta tóba vetett bizalmat is (Greene–Hill 2005). A gyerekekkel történő kutatások leg
nagyobb része valamilyen intézményben történik, például iskolákban vagy egészségügyi 
intézményekben. A kutatónak érdemes tisztában lennie azzal, hogy a gyerekek kevesebb 
kontrollal rendelkeznek a felnőttek által uralt terekben (Punch 2002a), így a vizsgálat 
helyszíne jelentősen befolyásolhatja a kutatás eredményeit. A felnőttek és a gyerekek kö
zötti egyenlőtlen erőviszony szempontjából kifejezetten hasznos lehet, ha a gyere keket  
a saját környezetükben kérdezzük, ahol kényelmesen és biztonságban érzik magukat. 

Korábbi kutatási tapasztalatok mégis ellentétes eredményeket tükröznek az otthoni 
kérdezés hatásaival kapcsolatban. Egyrészt alátámasztják, hogy az otthoni környezet 
biztosítja az informalitást és a nagyobb önállóságot (Mayall 2000), másrészt a gyerekek 
kutatási tapasztalatait vizsgáló egyik felmérés azt mutatta, hogy a személyes és otthoni 
léttel kapcsolatos kérdéseket kifejezetten tolakodónak tartják az otthoni környezetben 
(Hill 2006). Az otthon történő interjúzás a szülők szerepével kapcsolatban is kulcsfon
tosságú, amire a későbbiekben bővebben kitérek.

A megfelelő kutatási módszer kiválasztása szintén mérsékelheti az egyenlőtlenséget 
a kutató és a gyerek között. A tradicionális módszerek – mint amilyen a kvalitatív inter
jú technikája is – alkalmazására különösen igaz, hogy egyenlőtlen hatalmi helyzetet 
teremthet a kutató és a kutatás alanya között. A gyerekek számos okból nem mondhat
nak igazat, például, ha el szeretnék kerülni a kínos vagy fájdalmas beszélgetést, illetve 
szégyenérzetből. Ez a felnőttekre is igaz ugyan, de a gyerekek a társadalomban elfoglalt 
– fentiekben tárgyalt – pozíciójuk miatt igyekeznek a felnőtteknek tetsző válaszokat 
adni. Ebből a szempontból a személyes interjú szituációja kifejezetten problematikus, 
hiszen a gyereknek egy vizsgaszituációhoz hasonló helyzetben kell egy idegen felnőtt
nek válaszolnia az életével kapcsolatos, akár kifejezetten személyes kérdésekre is – mint 
a szüleivel való viszony, az egyéni elégedettsége (Punch 2002a). Kutatási helyzetben  
tehát érdemes ezt a távolságot valamiképpen csökkenteni érvényes és megbízható 
infor  mációk megszerzésének érdekében. 

Számos kutató (Punch 2002b; Greene–Hill 2005) az olyan innovatív módszerek 
használatát tekinti hatékony megoldásnak, amelyek elsősorban a tevékenységet he
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lyezik központba, pl. az írásos módszereket (mint a rajzolás, naplóvezetés) vagy akár 
vizuá lis technikák alkalmazását (fotók készítése a gyerekek által).

Punch (2002a; 2002b) amellett érvel, hogy ezek a módszerek mérsékelhetik az 
egyenlőtlen hatalmi viszonyokat, a gyerekek nem olyan helyzetben vannak, ahol rög
tön megfelelő választ kell adniuk, így lehetőséget kapnak arra, hogy elgondolkozzanak 
a témán. Példaként szolgál egy 13–14 éves skót gyerekekkel készített vizsgálat, amely
nek során a „titkos dobozt” mint innovatív technikát használták. Ezáltal érzékeny kér
désekről oszthattak meg az alanyok releváns információkat egy zárt dobozba dobott 
névtelen papíron (Punch 2002b). 

Az interjú módszerét illetően ugyanezen kutatás a gyerekek reflexióit vizsgálva arra 
az eredményre jutott, hogy a csoportos interjú szituációját jobban szerették, mint az 
egyéni interjút. Főként a fiúk érezték magukat komfortosabban kortársaik körében. Az 
interjúztató neme ebből a szempontból nagyon fontos szerepet tölt be, amire érdemes 
készülni a kutatás tervezésekor. Az egyéni interjú előnyei is kibontakoztak: a bizalma
sabb légkört és ezáltal a személyes vélemény, tapasztalatok megosztásának lehetőségét 
nagyra értékelték a résztvevők (Punch 2002b). 

Kompetencia

A következő sarkalatos pont a gyerekek kompetenciájának kérdése. A gyerekkor értel
mezésével kapcsolatos álláspontunk szorosan összefügg azzal, mennyire tartjuk a gyer
meket értelmesnek, hogy kutatási alanyként – egyes esetekben a kutatási folyamat aktív 
alakítójaként – bevonjuk a vizsgálatba. A gyerekek kompetenciájának megítélése be
folyásolhatja, hogy melyik korosztályt választjuk vizsgálatunk célcsoportjának, illetve 
hogy milyen kutatási technikát tartunk alkalmasnak. A következőkben az ezen dönté
sekkel kapcsolatos dilemmákat ismertetem.

A gyerekek kompetenciájának megítélését illetően az életkor szerinti meghatáro
zás marad döntő jelentőségű. A legtöbb kutatás a fejlődéslélektani megközelítést alapul 
véve azt a korosztályt jelöli ki vizsgálatra, amelyet már elég érettnek tart arra, hogy 
használható adatokkal szolgáljon (Hill 1997). Számos kutató azonban amellett érvel, 
hogy az életkor szerinti elkülönítést kritikusan kell szemlélni. A megértésbeli különb
ségeknek központi szerepet kell ugyan betölteniük, mégsem érdemes a kort a fejlett
séggel azonosítani. Egyrészt ez elfedi a korosztályon belüli sokféleséget (Greene–Hill 
2005), másrészt a gyermek fejlődésének modelljei társadalmilag és kulturálisan meg
határozottak (Punch 2002a: 324). Mégsem vitatható az életkor társadalomban betöltött 
kulcsszerepe, hiszen a gyerekek életútjának meghatározásában is jelentőséggel bír. Az 
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intézményrendszerben (például az oktatási intézményekben) való előrehaladás az azo
nos korú gyerekek számára hasonló tapasztalatokat eredményez (Greene–Hill 2005). 
Mauthner (1997) is fontos dimenzióként jelöli meg az életkorhoz kötődő kognitív fej
lettségi szintet. A személyes interjú technikáját, illetve az önkitöltős módszerek alkal
mazását az idősebb gyermekek vizsgálata esetén tartja célszerűnek. Érdemes tehát azt 
az egyensúlyt megtalálni, amelyben a kutató adott korosztályról alkotott előfeltevései 
nem határozzák meg a megközelítésének módját (Kirk 2007: 1256).

A megfelelő kutatási technika kiválasztása nemcsak a felnőttek és a gyerekek közötti 
egyenlőtlen pozíció kiegyenlítésére, de arra is szolgál, hogy a gyerekektől a képes sé geik
hez és preferenciáikhoz igazodó módszerrel jussunk információhoz (Punch 2002b).

A fentiekben említett innovatív technikák interjúval való ötvözésének esetében 
elterjedt a ’gyerekbarát módszerek’ kifejezésének használata. Ezzel kapcsolatban is 
hasonló kritikával találkozhatunk a szakirodalomban, mint ami az életkor szerinti 
megkülönböztetést érte. Eszerint ezen technikák esetében a gyerekbarát jelleg hang
súlyozása éppen ellentétes a gyerekkor új szociológiájának felfogásával, és a gyerekek 
éretlenségét, hozzá nem értését emeli ki (Punch 2002a). továbbá ezen módszerek  
a fel nőttek kutatásában is hasznosak lehetnek, ezért Punch (2002a) a kifejezés haszná
lata ellen érvel. Ezt indokolja a gyerekek különböző interjúzási stratégiákról alkotott 
véleménye is, miszerint nem kedvelték jobban a tevékenységalapú módszereket, mint  
a tradicionális interjúzást (Punch 2002b). A gyerekek sokfélesége jól tükröződik  
a kuta tási preferenciáikban, és ezek a különbségek is meghatározhatják a módszer(ek) 
kiválasztását (Greene–Hill 2005). többféle módszer alkalmazása ezért hatékony lehet  
a gyerekkor különbözőségének megragadására és az eltérő nézőpontok feltárására (Hill 
2006). Az interjúzás jól összeköthető ezekkel a tevékenységalapú feladatokkal, érdeke
sebbé teszi a kutatást, fenntartja az érdeklődést. Az interjúzáshoz kapcsolható vizuális 
módszerek közül érdemes kiemelni a fotóinterjú alkalmazását, amelynek során a gyere
kek meghatározott témákban fotókat készítenek, amelyeket az interjúzás során bemu
tatnak és megtárgyalnak (zartler–richter 2014; Jorgenson–Sullivan 2010). ugyanígy raj
zok alkalmazása kisebb gyermekek vizsgálata esetén vagy a naplóírás szintén haté kony 
kiegészítésként szolgálhat (Punch 2002a). A tradicionális és tevékenységalapú technikák 
összekapcsolása tehát gazdag és sokrétű adatot eredményezhet (Punch 2002b).

Kapuőrszerep – a szülők 

A gyerekek kutatásban való részvételekor a védelmük biztosítása kitüntetett helyen 
szere pel. Ez némiképp ellentmond a fentiekben sokat hangsúlyozott kutatási részvétel 
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támogatásának (Hanafin et al. 2014). A gyerekek védelmének elsődlegessége számos 
dilemmát vet fel. A következőkben egy ehhez kapcsolódó fontos problémát, a szülők 
kapu őrszerepét, ezzel összefüggésben pedig az otthoni interjúzás kérdéseit mutatom be.

A gyerekek védelmének érdekében konszenzus van arra nézve, hogy kutatásban 
való részvételük feltétele, hogy ahhoz a felnőttek, többnyire a szüleik is hozzájáruljanak 
(Hanafin et al. 2014; Hill 2005). Ennek oka a gyerekek szülőtől függő jogi státusza, így 
leggyakrabban egy felnőttön keresztül lehet kapcsolatba lépni velük. A kutatás témájá
tól és helyszínétől függően többen is betölthetnek kapuőrszerepet, elsősorban a szülők, 
de tanárok és nevelők is. A családkutatás témájára fókuszálva a továbbiakban elsősor
ban a szülők kapuőrszerepére térek ki (Hill 2005). 

A szülők kapuőrszerepe először is jelentősen befolyásolja a kutatási alanyok tobor
zását (Hanafin et al. 2014). Számos ország elfogadta ugyan a fentiekben is említett 
ENSz egyezményt, miszerint a gyerekeknek joguk van véleményt alkotni bizonyos 
kérdé sekben (főként, amikor már elég érettek ehhez, például kamaszkorban), ha azon
ban a szülő nem adja a beleegyezését, a gyerek saját akaratától függetlenül nem vehet 
részt a kutatásban (Hill 2005). Az érzékeny kutatási terület és kérdések (mint a kábí
tószerhasználat, családon belüli erőszak, kamaszok szexuális aktivitása stb.), illetve az 
időigényes vizsgálat (pl. a személyes interjú) kiválthatják a szülők elutasítását (Hanafin 
et al. 2014). Nem feltétlenül egyszerűbb a helyzet, ha a szülő beleegyezik az interjúba, 
mert ez is befolyásolhatja a gyerek együttműködését, hiszen olyankor már nehezeb
ben utasítja vissza a részvételt, még akkor is, ha magától nem venne részt a vizsgálat
ban. Erre utalhat, ha az interjú során a gyerek kedvetlen, láthatóan kényelmetlenül érzi  
magát, és nem nagyon működik együtt a kutatóval (Hill 2005).

további nehézséget okoz, hogy a szülőnek többnyire joga van jelen lenni az inter
júzás során. Ez főként otthoni interjúzáskor felmerülő probléma, és jelentősen befo
lyásolhatja, sőt torzíthatja az eredményeket. Komolyan veszélyezteti a bizalmas légkör 
kialakulását és a gyerekek jogát a magánszférához, adataik védelméhez (Hanafin et al. 
2014). Főként a családkutatás területén okoz gondot, ahol a család több tagjának véle
ménye is a vizsgálat fókuszában áll (Mauthner 1997). Eltérő eredményekre vezet, ha  
a tinédzsereket egyedül vagy a szüleikkel együtt kérdezzük. Az anya sokszor jelen 
szeret ne lenni, és kontrollálni a gyerek válaszait, főleg kisgyermek esetében. Ennek célja  
lehet, hogy a külvilág felé mutatott családi kép ne sérüljön (Mauthner 1997: 19).  
A szülői jelenlét persze lehet akár megnyugtató is a gyerek számára – így oldottabban 
érzi magát a kutatóval és erősítheti az együttműködését (Hill 2005). ideális megoldást 
jelenthet, ha a gyerekkel történő interjú nyitott térben, de a szülők hallótávolságán 
kívül történik. Ez azonban számos háztartásban nem megvalósítható, vagy a szülők 
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állják ennek útját, amennyiben a családban kevéssé fogadják el a gyermek privát szfé
ráját. ilyenkor megoldás lehet, ha az érzékenyebb kérdéseket írásban teszi fel a kutató 
(Hanafin et al. 2014).

Az otthon történő interjúzás kapcsán egy további probléma is felmerül, nevezetesen 
a kutató szerepének kérdésköre, hiszen vendégként van jelen a háztartásban. Ezért fon
tos a kutatói szerepkör tisztázása és a határok felállítása. A kutatónak alkalmazkodnia 
kell a vendéglátók – így a gyerek – igényeihez is (Mayall 2000).

Módszertani implikációk

Ebben a részben a fentiekben felvázolt dilemmákra reflektálva a szülők és a gyerekek 
közös idejét vizsgáló kutatás szempontjából releváns módszertani implikációkat fog
lalom össze. (Lásd az 1. táblázatot.) A kutatás jelenleg a módszertan kidolgozásának 
fázisában tart. Ennek keretében merült fel a célcsoport kiválasztásának kérdése, illetve 
a gyerekek interjúztatásához kapcsolódó sajátos módszertani és etikai kihívások meg
ismerésének és a tervezett kutatásban történő megoldásának igénye. 

Korábbi kutatások a többféle módszertan alkalmazását, a tradicionális és tevékeny
ségalapú technikák ötvözését tartják célszerűnek. Az eltérő szemléletű technikák ösz
szekapcsolása egyrészt az egyenlőtlen hatalmi helyzet kiegyenlítését segítheti a tevé
kenység középpontba állításával, másrészt a képességek és preferenciák sokféleségéhez 
is hatékonyan igazodik.

A vizsgálat fókuszában családok állnak, a családtagok egymásról és a családi dinami
káról alkotott véleménye is a vizsgálat tárgyát képezi, ezért az egyéni interjúzás mellett 
döntöttünk. továbbá korábbi empirikus kutatások is igazolták, hogy az egyéni mód
szerrel bizalmasabb légkört lehet kialakítani, amelyben lehetőség nyílik a személyes vé
lemények és tapasztalatok megosztására (Punch 2002b). A fentieket alapul véve azon
ban érde mes lehet egyéb innovatív módszertant is beilleszteni a kutatási folyamatba. 
zartler és richter (2014) úgy találták, hogy a fotóinterjú hatékony vizsgálati módszer 
a családkutatásban, segítheti az érzékeny témák kifejtését is. Az idő felhasználásának 
és az otthoni technológiahasználatnak a vizsgálatát tekintve ez a módszer kifejezetten 
hasznos lehet, mert így olyan otthoni jelenetekbe is bepillantást nyerünk, amelyeket 
nem tudunk másképp megfigyelni (Punch 2002a). A szakirodalomban mindkettőre 
találhatunk példát: az idő eltöltésének (zartler–richter 2014), illetve a technológiai 
környezetnek fotók általi ábrázolására is (Jorgenson–Sullivan 2010). A fotók mellett  
a naplóírás is hatékony eszköz lehet arra, hogy a gyerekek mindennapjairól információt 
szerezzünk (Punch 2002a).
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A kompetenciához kapcsolódóan a célcsoport meghatározásában jelentős szerepet 
játszott, hogy melyik az a korosztály, amellyel már megvalósítható egy félig strukturált 
kvalitatív interjús kutatás. Az életkor szerinti elkülönítés kritikája ellenére a szakiro
dalom alátámasztja előzetes feltevésünket, miszerint az általunk választott célcsoport 
(12–16 évesek) körében alkalmas módszer lehet az egyéni interjú készítése. A tinédzse
rek kognitív fejlettsége mellett a kamaszkor időszakának sajátos, kifejezetten érzékeny 
mivolta is az egyéni interjúk alkalmazását támasztja alá, mert ezek során bizalmasabb 
légkör kialakítására van lehetőség. 

Érdemes kiemelni még egy fontos szempontot: a kutatási témát. A kutatási terület 
is gyakorta befolyással bír arra, melyik korosztályt állítja fókuszba a vizsgálat. Mivel  
a közös idő vizsgálatakor fontos szerepet tulajdonítunk a technológiahasználat hatá sai
nak is, indokolt volt, hogy a kiskamasz generációra essen a választásunk. A technoló
giával kapcsolatos kutatások is azt erősítik, hogy tízéves kor környékén történik áttörés 
a gyerekek technológiahasználatában. továbbá azt is korábbi empirikus tapasztalatok 
támasztják alá, hogy a tinédzserek technológiahasználata igen intenzív, és jelentősen 
eltér a felnőttekétől (Aarsand 2007; DénNagy–Király–Paksi 2012). többek között ez 
is motiválta a kutatási érdeklődésünket, és befolyásolta a célcsoport meghatározását.

A kutatási helyszín kérdésköre egyrészt a hatalmi egyenlőtlenség mérséklése és  
a szülői kapuőrszerep kapcsán merült fel. A szülők és a gyerekek közös idejének vizs
gálatakor, ahol mindkét felet megszólítja a kutatás, az otthoni közeg a legpraktikusabb 
választás. Ezt erősítik azok a korábbi kutatási tapasztalatok, amelyek az otthoni interjú
zás bizalmasabb, informálisabb jellegét emelik ki. továbbá, mivel a vizsgálat az otthoni 
technológiahasználatot is fókuszba állítja, mindenképpen hasznos lehet képet kapni  
a vizsgált családok életteréről. 

A szülőkkel töltött közös idő vizsgálata kapcsán a családtagok – főként a gyere 
kek – elégedettségének és véleményének feltárása különösen érzékennyé teszi a témát. 
Korábbi kvalitatív családkutatási tapasztalatok is igazolják, hogy a kutatóval szemben 
a családot az alanyok egységben jelenítik meg, így kifejezetten nehéz lehet érvényes 
és megbízható válaszokat szerezni a családi működés és kapcsolatok után érdeklődő 
kuta tói kérdésekre (Mauthner 1997). Ezenfelül a szülők jelenlétének hatásával is szá
molni kell. Ezért nagyon fontos, hogy a vizsgálatról (annak folyamatáról, céljairól) mi
nél részletesebb tájékoztatást kapjanak az alanyok. A kutatónak pedig minden esetben  
(pl. érzékeny téma, szülők befolyásolása) reflexíven kell viszonyulnia az adott szituáci
óhoz, és a kutatás körülményeit a legkörültekintőbben kell számításba vennie az elem
zési folyamatban és az eredmények értelmezésekor.
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1. táblázat: A gyerekek kutatásával kapcsolatos módszertani és etikai dilemmák

Dilemmák Megoldási javaslatok Saját kutatási válaszok

Egyenlőtlen hatalmi helyzet

•  kutatási részvétel 
befolyásolása

•  kutató vélt elvárásainak
való megfelelés 
(megbízhatóság 
és érvényesség)

•  vizsgálat helyszínének
hatása (kontroll birtoklása)

•  otthoni környezet 
kettőssége: 
önállóság 
vs. tolakodás

•  széles körű tájékoztatás, 
beleegyezés kérése

•  szabad döntés 
lehetőségének biztosítása 
a kutatási körülményekkel 
kapcsolatban

•  innovatív/tevékenység-
alapú kutatási módszerek 
alkalmazása

•  reflexivitás, az etikailag 
fontos pillanatok 
felismerése

•  széles körű 
tájékoztatás, írásos
beleegyezés kérése 
szülőktől és gyerektől

•  egyéni interjú 
használata és fotó- 
és/vagy naplókészítés
integrálása: gyerekek 
által az interjúzás 
előtt megadott 
témákban készített 
fotók /időtöltésről 
vezetett napló 
megtárgyalása

•  otthoni környezetben
történő interjúzás: 
kutatási téma 
befolyása

•  bizalmas kapcsolat 
kiépítése a családdal: 
korai kapcsolatfelvétel, 
a kutatás bemutatása, 
rugalmasság, 
folyamatos
alkalmazkodás 
az alanyok igényeihez

Kompetencia

•  célcsoport 
meghatározásának 
kérdése: korosztályon belüli 
sokféleség vs. sajátos 
jellemzők 

•  megfelelő kutatási módszer 
megválasztása

•  képességek különbözősége

•  életkor szerinti kiválasztás
kritikus alkalmazása, kutatói
előfeltevések figyelmen 
kívül hagyása

•  többféle kutatási módszer
alkalmazása, tevékenység-
alapú és hagyományos 
technikák ötvözése

•  célcsoport (12–16 év) 
meghatározása: 
kutatási terület 
(technológiahasználat 
és szülői idő) befolyása

•  kognitív fejlettség és 
kamaszkor érzékenysége:
egyéni interjú alkalmazása

•  egyéb technikák (fotó/
napló) bevonása

(Szülői) kapuőrszerep

•  kutatási részvétel 
meghatározása

•  szülői jelenlét kettős hatása

•  otthoni interjúzás: 
megbízhatóság, adatok 
védelme, magánszférához
való jog

•  részletes 
tájékoztatás

•  érzékeny kérdések
írásban történő 
megválaszolása

•  kutatás körülményeinek 
körültekintő
számításba vétele 
az adatok elemzésekor

•  a kutatás részletes (írásos 
és személyes) bemutatása

•  „titkos doboz”, illetve 
hasonló megoldások 
integrálása az írásban 
történő válaszadás lehe-
tőségének biztosítására

•  a szülői jelenlét és egyéb
otthoni befolyásoló 
tényező számbavétele 
az adatok elemzése 
és interpretációja során
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Konklúzió

A gyerekkor újfajta értelmezése, a gyerekek társadalmi csoportként való meghatáro
zása lehetővé tették az összehasonlító vizsgálatok végzését (Christensen–Prout 2005). 
Ez a látásmód megengedi, hogy a közös idő vizsgálata esetén a szülők és gyermekeik 
tapasztalatait és percepcióit összevessük. Jelen írás a gyerekekkel történő kutatás mód
szertani dilemmáit tárgyalta, elsősorban a kvalitatív interjúzási technikára fókuszálva. 
Mivel a kvalitatív adatok jobban tükrözik a tapasztalatok gazdagságát (Greene–Hill 
2005), a kutatási célokhoz igazodva erre a módszertanra esett a választás.

A gyerekkor új szociológiájának értelmezésében egyaránt megfigyelhető a gyerek
kor sokféleségének kiemelése és ezzel szemben az univerzális jelleg hangsúlyozása. 
Egyrészről a gyerekkor társadalmi konstrukcióként való felfogása lehetővé tette a sok
féleképpen megélt gyerekkor felismerését. Másrészről társadalmi formaként való értel
mezése azt eredményezte, hogy a gyerekek egységes társadalmi csoportként jelentek 
meg, amelyben a jellegzetes hasonlóságok kiemelése vált fontossá (Christensen–Prout 
2005). A gyerekek kutatásának módszertanában ezért jelentős szerepet kap a két néző
pont (a sokféleség és egység hangsúlyozása) közötti egyensúly megtalálása. A kutató 
gyerekekkel, gyerekkorral kapcsolatos előfeltevései nagymértékben kijelölik a kutatás 
módszertanának kereteit, ezért érdemes ezen feltételezésekre a kutatástervezéskor ref
lexíven tekinteni.

A gyerekkutatások módszertani és etikai problémáinak legjelentősebb forrását a fel
nőttek és gyerekek (a kutató és a résztvevő) közötti egyenlőtlen hatalmi viszony jelenti. 
Ezzel kapcsolatban két kulcspontot emeltem ki. Egyrészt a megfelelő módszertan ki
választását. Az innovatív, tevékenységet középpontba állító technikák ötvözése hagyo
mányos módszerekkel hatékonyan csökkentheti a kutató és a résztvevő közötti hatalmi 
távolságot. Másrészt a gyerekek számára – a kutatás részvételével, helyszínével, mene
tével kapcsolatban – biztosított minél szélesebb körű döntési jogot említettem, amely 
szintén a bizalom kiépülésének irányába hat.

A módszertani kérdések fontos meghatározója az is, hogy a kutató mennyire tekinti 
hozzáértőnek a gyereket a kutatásban való részvételhez. itt szintén jelentős szerepet 
játszik a vizsgálati módszer. Korábbi kutatási tapasztalatok alapján elmondható, hogy 
a tradicionális és az innovatív módszerek alkalmazásának párosítása jól igazodik az 
egyéni kompetenciához, továbbá érdekes a résztvevőknek, és egyben gazdag adatgyűj
tést tesz lehetővé (Punch 2002a). 

Az egyes korcsoportok közös tapasztalatai miatt a kutatás témája is kijelölheti a vizs
gálni kívánt korosztályt. A gyerekek képességeinek megítélésékor azonban az életkor 
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szerinti kiválasztást kritikusan kell alkalmazni, a kutatói előfeltevéseket figyelmen kívül 
kell hagyni, ezáltal a korosztályon belüli sokféleség is megjelenhet.

Míg a gyerekek elhanyagolt nézőpontja és a részvételi jogaik érvényesülése miatt 
számos kutató a gyerekek kutatásba való bevonása mellett érvel, a gyerekek védelmé
nek elsődlegessége jelentősen befolyásolhatja a valódi részvételüket. Ezzel kapcsolat
ban a szülők kapuőrszerepét érdemes kiemelni. A szülők beleegyezése esetén a kutatási  
célok részletes bemutatása megoldás lehet arra, hogy a szülői jelenlétet – főként a csalá
di dinamika vizsgálata esetén – elkerüljük. Más esetben az eredmények értelmezésekor 
és közlésekor kell kitüntetett figyelmet szentelni az esetleges szülői befolyásolásnak.

Összegzésképpen a gyerekek kutatásával kapcsolatban a reflexivitás kritikus szerepét 
hangsúlyoznám. A kutatónak reflektálnia kell saját szerepére, előfeltevéseire, továbbá  
a reflexivitásnak tükröződnie kell a módszer kiválasztásában és a kutatás lebonyolítása 
során is. Ezenkívül eszközül szolgál a vizsgálat etikus lebonyolításához. 
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