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Szociális integráció, inklúzió az 
óvodában1

A sajátos nevelési igényű gyermekek (2011. 
évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) in-
tegrált, inkluzív óvodai nevelésének kritikus 
pontja, hogy az elfogadás és befogadás való-
ban megvalósul-e.

Az inklúzió eredményessége tekintetében 
kulcstényezőnek tekinthetjük, hogy miként 
alakul az adott gyermekközösségben a szoci-
ális háló, a sajátos nevelési igényű gyermekek 
milyen társas kapcsolatokkal rendelkeznek. 
Azaz a fő kérdés, hogy megvalósul-e a társas 
szempontból az integráció, inklúzió (Bossaert, 
Colpin, Pijl & Petry, 2013). „A sikeres beillesz-
kedés alapja abban a szociális közösségben rej-
lik, abban a közegben, ahol maga a folyamat 

1 Jelen tanulmány egyes részei a szerző doktori disszertá-
ciójában jelentek meg. Böddi Zsófia (2017): Az óvodai 
integrált nevelés vizsgálata: Az eredményességet növelő 
tényezők és az óvóképzés fejlesztésének fókuszával. 
Doktori disszertáció. Témavezető: Hunyady Györgyné. 
ELTE PPK, Budapest.

zajlik” (Herbainé & Szekeres, 2016. 150. o.). Míg 
az integráció, inklúzió céljai között szerepel 
tehát, hogy a sajátos nevelési igényű gyerme-
kek kapcsolatot alakíthassanak ki a tipikusan 
fejlődő társaikkal (ld. pl. Koster, Nakken, Pijl & 
van Houten, 2009; Odom, 2000), gyakran fel-
merülő kérdéskör, hogy valójában mi jellem-
zi a gyermekek szociális kapcsolatait (ld. pl. 
Herbainé & Szekeres, 2016). Többször ismételt 
kutatási eredmény az óvodai inklúzió kapcsán 
a sajátos nevelési igényű gyermekek kevesebb 
interakcióban való részvétele (Odom, 2000), 
illetve úgy tűnik, a nagyobb mértékű fejlődés-
beli késés kevesebb szociális kapcsolattal jár 
együtt (Guralnick, 1980, idézi, Odom, 2002). 
Természetesen a sajátos nevelési igény típu-
sa is hatással van az interakciókra, pl. a nyel-
vi funkciók sajátosságai nagy jelentőségűek az 
interakciók alakulása szempontjából (Odom, 
2002; Harper & McCluskey, 2002). A sajátos 
nevelési igényű gyermekek között változatos 
képet mutat az elfogadottság és a barátságok 
alakulása (Diamond, Hong & Tu, 2008). „… 
a fogyatékos gyermekek szociális integráci-

Társas interakciók megfigyeléses vizsgálata 
integráló óvodai csoportokban

Böddi Zsófia
Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar

Jelen tanulmány fókuszában az integráló óvodai csoportok társas kapcsolatának vizsgálata 
áll. Az integráció szociális aspektusa kiemelten fontos annak eredményessége szempontjából. 
A kutatás célja integráló csoportokba járó sajátos nevelési igényű gyermekek szociális inter-
akcióinak feltárása volt. A természetes megfigyelés módszerét alkalmazva hat sajátos neve-
lési igényű (nem autisztikus) gyermek (3 lány, 3 fiú, 5 és 7 év közöttiek, átlag életkoruk: 6,17 
év) interakcióit vizsgáltam. A megfigyelést öt integráló óvodai csoportban több alkalommal 
délelőtt készített videófelvételeken végeztem. A megfigyelési kategóriarendszer kidolgozása 
és reliabilitásának vizsgálata után összesen közel 5 órányi videofelvétel megfigyelése után 
az egyes kategóriák frekvenciáinak elemzésével kaptam meg az eredményeket. A megfigyelt 
sajátos nevelési igényű gyermekek a megfigyelt időszakokban legnagyobb arányban, az idő 
több, mint felében játékkal foglalták el magukat. Tevékenységeiket az esetek több, mint felében 
valakivel interakcióban végezték, interakcióik leggyakrabban egykorú társaikkal folytak. Az 
eredményeket elemezve és a szakirodalommal összevetve megállapítható, hogy a megfigyelt 
gyermekek a csoportok tagjaiként, játszótársként vettek részt az óvodai életben, valóban megje-
lent a szociális integráció.  
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Az inklúzió szempontjából meghatározó 
a befogadás, a tipikusan fejlődő gyerekek vi-
szonyulása a sajátos nevelési igényű társuk-
hoz. A korai életévekben történő együttneve-
lés esetében különösen nagy jelentőséget kap 
a fejlődéslélektani nézőpont: „A fogyatékos 
gyermekek szociális környezetének megérté-
se szempontjából kulcsfontosságú megérteni 
a tipikusan fejlődő gyermekek gondolkodásá-

nak fejlődését fogyatékosságról és a döntése-
iket arról, hogy bevonjanak-e egy fogyatékos 
gyermeket egy tevékenységbe. A fogyatékos-
ság megértése egy meghatározott fejlődésen 
megy keresztül. Az óvodások esetében azt 
találták, hogy a látható »jelek« esetében, mint 
testi és érzékszervi sérülés tudatában voltak 
a fogyatékosságnak, ám mentális elmaradás 
vagy érzelmi zavarok esetében nem. Azt tehát 

ója az inklúzió egyik célja kell, hogy legyen 
(Guralnick, 1980), ám ez emellett problémát 
jelent egyes gyermekek számára (Guralnick, 
1999).” (Odom, 2002, 167)

Az integrált óvodai környezetben nevelke-
dő óvodások esetében a fentiek alapján kifeje-
zetten fontos, hogy tudatosan tanulmányoz-
zuk a tevékenységeket, azok társas szintjét 
(ld. pl. File, 1994; Harper & McCluskey, 2002; 
2003), továbbá tisztában legyünk a felnőt-
tek (pedagógusok) interakciókat befolyásoló 
szerepével. Azaz a felnőtt támogassa a gyer-
mekek interakcióit akár a játéktámogatás-
ban, akár stratégiák tanításával, vagy konkrét 
szociális készségeket fejlesztő technikákkal, 
ugyanakkor ne gátolja az egykorú társakkal 
folytatott interakciókat (File, 1994; Harper & 
McCluskey, 2003; Stanton-Chapman & Snell, 
2011; Stanton-Chapman, 2015). Természete-
sen a fenti megfontolások nem csak a sajátos 
nevelési igényű gyermekeket fogadó csopor-
tokban, hanem minden óvodai közösségben 
jelentősek. 

Az inklúzió nemzetközi irodalmában az 
integráció szociális aspektusát fedő fogalmak 
használata nem teljesen tisztázott. Az alábbi fo-
galmak jelennek meg: szociális integráció, szo-
ciális inklúzió, szociális részvétel (Bossaert et al., 
2013; Koster et al., 2009). A nemzetközi iroda-
lom nem teljesen egységes abban a tekintetben, 
hogy az együttnevelés egyes társas vonatkozá-
sait melyik fenti fogalmakkal írják le. Az aláb-
biakban Koster és munkatársai (2009) nyomán 
összefoglalom az integráció társas vonatkozása-
it. Négy fontos terület emelkedik ki: (1) barát-
ság és kapcsolatok, (2) interakciók és szociális 
kontaktusok, (3) a sajátos nevelési igényű gyer-
mek vélekedései, ill. (4) a társak általi elfogadás. 
A kapcsolódó szociális aspektusokat az 1. ábra 
mutatja be. Az áttekintett társas meghatározók 
nagy része vonatkoztatható az óvodai integráci-
óra, azonban természetesen néhány összetevő, 
főként a sajátos nevelési igényű gyermek önma-
gáról alkotott vélekedései, ill. a negatív hatások 
közül pl. a bullying kapcsán inkább az iskolás-
korú gyermekekre gondolhatunk.

1. ábra: Az inklúzió szociális aspektusához kapcsolódó fogalmak (Koster et al., 2009 nyomán)
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már az óvodások is megértették, hogy egy lát-
ható sérülés következtében valakinek a képes-
ségei mások, ám azt, hogy a gondolkodásban 
vagy az érzelmi reakciók terén is problémája 
lehet, csak későbbi gyermekkorban, korai ser-
dülőkorban értették meg a gyerekek” (Conant 
& Budoff, idézi Diamond, Hong & Tu, 2008. 
142–143. o.).

A társas tevékenységek szintjei óvodai 
csoportban

Az óvodai csoportokban megfigyelhető szo-
ciális tevékenységi szintek megismerése és 
leírása kapcsán a két felosztást ismertetek az 
alábbiakban.

A nemzetközi szakirodalomban alapve-
tőnek tekinthető Parten (1932, idézi Smith, 
2010) felosztása, aki a gyermek társas be-
vonódásának hat kategóriáját különbözteti 
meg (1. táblázat). Parten kategóriarendszerét 
számos kutatásban, később használt megfi-
gyelési kategóriarendszerben megtalálhat-
juk (pl. Goldman, 1981; File, 1994; Harper & 
McCluskey, 2002, 2003).

Tevékenységi 
kategória

Leírás

nem foglalja 
el magát 
(unoccupied)

a gyermek nem tevékenységgel 
foglalja magát

szemlél 
(onlooker)

a gyermek másokat néz, nem 
kapcsolódik be a tevékenységükben

magányos 
(solitary)

a gyermek egyedül, másoktól 
távolabb játszik

párhuzamos 
(parallel)

a gyermek mások közelében, 
azonos/hasonló eszközökkel játszik, 
de nem/alig lép interakcióba 
velük (pl. egymástól függetlenül 
homokoznak)

asszociatív 
(associative)

a gyermek interakcióban van 
másokkal, hasonló dolgokat csinál, 
mint a többiek (pl. mindenki 
építőkockákat tesz egy épülő 
toronyhoz)

együttműködés 
(cooperative)

a gyermek kiegészítő módon áll 
interakcióban másokkal (pl. az egyik 
gyermek kockákat hoz, átadja a 
másiknak, aki tornyot épít)

1. táblázat: Parten (1932) felosztása a társas 
bevonódás kategóriáiról (Smith, 2010)

Hazánkban Mérei Ferenc nevéhez köthető 
elsősorban az óvodáskorú gyermekek társas 
tevékenységének kategorizálása. Mérei és mun-
katársai (Mérei, 1989; Mérei és V. Binét, 2006) az 
aktometria módszerét használva térképezték fel 
a társas interakciókat óvodai csoportokban. Ez-
zel a módszerrel „a csoporttörténéseket helyze-
tekbe tagoljuk, és személyek szerint felbontjuk 
a cselekvés társas vonatkozásainak a szempont-
jából. A cselekvési egységeket jellel látjuk el. Az 
aktusokra bontott viselkedés formalizált társas 
elemeit mutatókban összesítjük” (Mérei és V. 
Binét, 2006, 136.). Mérei és munkatársainak 
(Mérei és V. Binét, 2006) egyik kategóriája a te-
vékenység társas színvonala, melyből összesen 
14-et állapítottak meg (2. táblázat).

Aktometria – 
tevékenységi  

szint

Megnevezés

I. Magányos semmittevés (a gyerek 
egyedül van, nem játszik).

II.
Magányos semmittevés csoportban (a 
gyermek egy csoport társas terében 
van).

III. Magányos játék.
IV. Mások szemlélése.
V. Őt szemlélik.

VI. Csoportos semmittevés (együtt 
vannak, bámulnak, nézelődnek).

VII.
Magányos játék esetleg szemlélődés 
csoportban (együtt vannak, de közös 
elfoglaltságuk nincs).

VIII. Csoportos szemlélés (közösen 
szemlélnek valakit vagy valamit).

IX. A csoport együttesen játszik, a 
megfigyelt gyerek külön.

X.
Együttmozgás (előfordul, hogy 
más-más helyeken, de egyféle 
cselekvést végeznek, utánoznak).

XI.
Összeverődés egy tárgy körül 
(egyazon tárggyal tevékenykednek, 
együttműködés nélkül).

XII. Kollaboráció (összedolgozás szerepek 
nélkül, pl. építkezésnél).

XIII.
Szereposztásos tevékenység (két 
formája: a kialakult és a kiosztott 
szerepek).

XIV. Szervezett csoporttevékenység 
vezetővel és szerepekkel.

2. táblázat: Az aktometria társas tevékenységi szintjei 
(Mérei, 1989)
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Egyszerűsítve a számos tevékenységi szin-
tet, a társas tevékenység öt szintjét állapították 
meg, különböző csoportformáló tényezőkkel: 
együttlét (hely, tér) – együttmozgás (mozgás, 
utánzás) – tárgy körüli összeverődés (tárgy) 
– összedolgozás (tevékenység) – tagolódás 
(szerep) (Mérei és V. Binét, 2006).

Óvodáskorú gyermekek társas 
interakcióinak megfigyelése

Az óvodáskorú gyerekek társas kapcsolatainak 
tanulmányozása kihívások elé állítja a kutatót. 
A gyermekek társas kapcsolatainak vizsgá-
latához megfelelő módszerként kínálkozik a 
természetes megfigyelés módszere. Koragyer-
mekkorban az írásbeli kikérdezésre nyilvánva-
lóan nem, de a szóbeli kikérdezés módszereire 
is csak korlátozottan támaszkodhatunk a szo-
ciális kapcsolatok vizsgálatakor (bővebben pl. 
Pepler & Craig, 1995; Böddi, Keszei, Serfőző és 
Dúll, 2015; Keszei, Böddi és Dúll, 2016). Fel-
használhatjuk más, a gyermekeket jól ismerő 
személyek, elsősorban felnőttek, pl. a pedagó-
gusok beszámolóit, ám ebben az esetben nem 
téveszthetjük szem elől, hogy amennyiben a 
felnőtt beszámolójára építünk, a kapott infor-
máció mindenképpen „átment az ő szűrőjén”. 
Ezt jól illusztrálja McCabe és Marshall (2006) 
kutatása, melyben specifikus nyelvi zavarral 
rendelkező óvodások nyelvi kompetenciáját 
vizsgálták. Módszertanukban mind a meg-
figyelés, mind a szülők és pedagógusok által 
kitöltött skálás kérdőív szerepelt a megfigyelt 
gyermekek szociális készségeinek leírása kap-
csán. Vizsgálatukban kis mértékű és enyhe 
korrelációt tapasztaltak csak a kétféle mód-
szerrel nyert eredmények között (McCabe és 
Marshall, 2006).

A megfigyelés mint kutatási módszer szá-
mos előnye mellett kalkulálnunk kell annak 
kihívásaival is (ld. pl. Böddi et al., 2015; Keszei, 
Böddi és Dúll, 2016). A természetes megfigye-
lés során nyilvánvalóan felléphetnek torzító 
tényezők, mint például a résztvevők reaktivi-
tása (azaz a megfigyelt személyek reakciói a 
megfigyelőre, amely befolyásolhatja a viselke-
désüket). A megfigyelt személyek természetes 

viselkedését esetlegesen befolyásoló hatásokat 
a kutatónak igyekeznie kell kiküszöbölni, vagy 
amennyire lehetséges, csökkenteni. A videó 
(és hang) felvétel készítése például nagymér-
tékben segíthet abban, hogy a megfigyelés 
minél kevésbé legyen beavatkozó. A nem za-
varó helyen elhelyezett kamera vagy kamerák 
kevéssé vagy alig vannak folyamatosan jelen a 
gyermekek észlelésében, ill. nem válik nyilván-
valóvá a résztvevők számára, hogy éppen ki a 
megfigyelt gyermek  (Pepler & Craig, 1995).

Kutatási célkitűzések

A jelen tanulmányban bemutatott vizsgálat 
egy nagyobb, óvodai integrációt tanulmányozó 
kutatás (Böddi, 2017) egyik elemét alkotta. Az 
átfogó kutatás egyik fókusza az volt, hogy a té-
makör tanulmányozásába beemelje pszicholó-
gia aspektust, és tanulmányozzon olyan óvodai 
csoportokat, ahol régebb óta működik eredmé-
nyesen a sajátos nevelési igényű gyermekek in-
tegrációja. A jelen írásban bemutatott vizsgálat 
célja a szociális integráció tanulmányozása, a 
társas kapcsolatok alakulásának feltárása volt.

Célok:

A csoportokba járó sajátos nevelési igényű 
gyermekek társaikkal és a felnőttekkel folyta-
tott interakcióinak feltárása, tevekénységeik 
társas szintjének meghatározása. A felnőtt 
interakcióban betöltött szerepének elemzése.

Kutatási kérdések:

1. Hogyan alakulnak a sajátos nevelési 
igényű gyermekek interakciói a vizsgált 
integráló óvodai csoportokban?

2. A tevékenységeiket milyen társas szint 
jellemzi?

3. Milyen arányban vesznek részt gyer-
mekkel és/vagy felnőttekkel folytatott 
interakciókban?

4. Milyen arányban kétszemélyesek ezek 
az interakciók?

5. Milyen mértékben jelenik meg a felnőtt 
támogatásának szükségessége a sajátos 
nevelés igényű gyermekkel folytatott 
interakciókban?

Kutatásom további, módszertani célja 
volt, hogy egy olyan megbízható viselkedés-
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megfigyelési kategóriarendszer dolgozzak ki, 
amellyel kódolhatók a gyermekek interakciói.

Módszer

Kutatásomban szisztematikus megfigyelést 
végeztem integráló óvodai csoportokban ké-
szített videófelvételeken.

Vizsgálati személyek

Az integráló óvodai csoportban a sajátos neve-
lési igényű gyermekek interakcióinak vizsgála-
tához a megfigyelés módszerét választottam. A 
megfigyeléses vizsgálatokat a kutatásba bevont 
három budapesti óvoda összesen öt integrá-
ló csoportjában végeztem2. Ezt megelőzően a 
tesztfelvételek egy részét egy negyedik buda-
pesti óvoda középső csoportjában vettük fel, ill. 
itt dolgoztuk ki az adatgyűjtés pontos eljárását3. 

A kutatásba bevont felvételeken szereplő 
csoportok közül egy életkor tekintetében ho-
mogén középső-, a többi heterogén összeté-
telű csoport volt. Az öt csoportba összesen 9 
sajátos nevelési igényű gyermek járt (3 lány és 
6 fiú), ill. az egyik csoportba akkoriban érke-
zett egy fiú, akinek a diagnosztizálása folya-
matban volt. Ezen kívül az egyik csoportban 
volt egy kislány, aki csak néhány órát járt 
naponta óvodába, vele nem is találkoztam, 
és egyik felvételen sem szerepelt. A csopor-
tok szerinti megoszlást tekintve egy-egy cso-
portban volt egyetlen sajátos nevelési igényű 
gyermek, a többiben kettő vagy három.

Az autizmus spektrum zavar nagymérték-
ben érinti a személy szociális interakcióit (ld. 
Csepregi és Stefanik, 2012; American Psychiatric 
Association, 2014), következésképpen egy autis-
ta gyermek esetében nyilvánvalóan másként kell 
értelmezni a gyermek óvodai interakcióit, társas 

2 A kutatást az Eötvös Loránd Tudományegyetem Etikai 
Bizottsága engedélyezte (2015). Az óvodákban történő 
megfigyeléses kutatáshoz, a videófelvételek készítését 
beleértve, írásbeli hozzájárulást kértem az óvodaveze-
téstől, illetve a gyermekek kutatásban történő részvéte-
léről a szülőktől írásbeli engedélyt kaptam.

3 A kutatás megfigyeléses részében a videofelvételek készí-
tése közös munka Keszei Barbarával (Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskola). 

kapcsolatait, mint akár a tipikusan fejlődő, akár a 
szociális területet nem, vagy másképp érintő sa-
játos nevelési igényű gyermekeknél (vö. Bakonyi, 
2015), ezért a szociális integráció megfigyelését 
célzó vizsgálatom mintájából kihagytam az au-
tizmus spektrum zavarral rendelkező gyerme-
kek interakcióinak megfigyelését. Úgy vélem, 
az ő interakcióiknak a megfigyelése és elemzése 
egy önálló kutatás témája lenne, amelyhez szük-
séges lett volna az autizmussal rendelkező vizs-
gálati személyek számát növelni, és az autizmus 
sajátosságait figyelembe véve elemezni a megfi-
gyelés társas aspektusait. Továbbá a megfigye-
lésből kihagytam egy olyan gyermeket, akinek 
az esetében az óvónők elmondása alapján nem 
volt számomra egyértelmű a problémája.

Tehát így hat sajátos nevelési igényű gyer-
mek megfigyelését végeztem (3 lány és 3 fiú). 
Ezek a gyerekek az óvónők elmondása alapján 
mindannyian sajátos nevelési igényűnek mi-
nősültek. A szakértői véleményt egy gyermek 
esetében olvastam én magam, óvónőtől pon-
tos diagnózist és az előírt fejlesztések megne-
vezését két gyermek esetében kaptam, a többi 
gyermek bemutatásánál az óvónők jellemzé-
sét, a nyilvánvaló sajátosságokat, és a szülők 
válaszát (amennyiben válaszoltak az ilyen irá-
nyú kérdésemre) tudtam alapul venni. 

A megfigyeléses kutatásba bevont gyermekek:
• Kislány (6 éves), szájpadhasadékos, 

az értelmi funkciói is érintettek, és a 
beszédje is kevéssé érthető

• Kislány (5 éves), beszédértési és -észle-
lési zavar

• Kisfiú (7 éves), Down-szindróma4

• Kisfiú (6 éves), Down-szindróma, nem 
osztályozott mentális retardáció, enyhe 
értelmi fogyatékos (utólag kiderült, 
hogy a megfigyelés idejében hallás-
csökkenés is jellemezte)

4 Természetesen a szindróma megadása nem tekint-
hető diagnózisnak, hiszen a Down-szindróma esetében 
tudhatjuk, hogy eltérő képességekkel rendelkezhetnek a 
gyermekek. Azonban a szindróma diagnózis is informál 
a gyermekkel kapcsolatos feladatokról (Lányiné, 2014), 
ill. feltételezhetjük, hogy bizonyos képességek érintettek 
a Down-szindróma esetében, így a gyermek különleges 
bánásmódot igényel. Ennek a kisfiúnak a diagnózisáról 
pontosabb információt sajnos nem tudok.
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• Kislány (7 éves), kevert specifikus fejlő-
dési-egyéb pszichés fejlődési zavar (egy 
korábbi diagnózis felülbírálása után), de 
hangsúlyos tünete – több más mellett – 
a beszéd területén volt (korábban nem- 
vagy artikulálatlan beszéd jellemezte, a 
megfigyelés idejében is nagyon nehezen 
volt érthető a beszéde)

• Kisfiú (6 éves), egyéb pszichés fejlő-
dési zavar/súlyos tanulási zavar (korai 
krónikus betegség, ill. a fejlődése több 
területen megkésett)

Adatgyűjtés

A megfigyeléses vizsgálatom tervezésében az 
egyik legfontosabb szempont volt, hogy minél 
inkább megvalósuljon a természetes megfi-
gyelés, azaz a lehető legkevésbé avatkozzak 
be a vizsgálati személyek természetes visel-
kedésébe, reakcióiba. Ezért kutatótársammal5 
úgy döntöttünk, hogy – csökkentendő a meg-
figyelők jelenlétéből fakadó hatásokat – nem 
kézből vesszük fel a történéseket, hanem vi-
deokamerákat helyezünk ki a csoportszoba 
meghatározott pontjaira, hogy így különböző 
szögekből felvéve az eseményeket, lefedjük a 
csoportszoba összes játékterét, azaz rögzítünk 
egy időben minden történést. A kamerák he-
lyének és dőlésszögének meghatározása pon-
tos beállítást igényelt. Ezen kívül, hogy minél 
kevésbé zavarjuk a csoport életét, a videoka-
merák kb. 90 perc időtartamban rögzítettek 
mindent, megszakítás nélkül, és csak a felvétel 
leteltével mentünk vissza leszedni őket. 

A videófelvételek készítésére minden eset-
ben délelőtt került sor, a szabad játék idejében, 
illetve, ha az időtartamba beleesett, akkor a fel-
nőtt által irányított tevékenység közben. Egy 
óvodai csoportban általában három alkalom-
mal készítettünk felvételeket. A technikai ne-
hézségek lehetőség szerinti kiküszöbölésen túl, 
a módszer egyik kulcsfontosságú tényezőjének 
az instrukciók adása bizonyult. Egyrészt a ka-
merák kihelyezésekor a kérdezősködő gyerekek 
kérdéseire fontos volt röviden és informatívan, 
a felvételkészítés jelentőségét csökkentve re-

5 Köszönettel tartozom Keszei Barbarának az adatgyűj-
tésben nyújtott pótolhatatlan segítségéért.

agálni, másrészt az óvodapedagógusokat úgy 
instruálni, hogy ne hívják fel a figyelmet a ka-
merákra (ahogy ez pl. az első, kutatásba végül 
nem bevont óvodában a tesztfelvételek készí-
tésekor megtörtént), hanem a lehető legtermé-
szetesebben reagáljanak a gyerekek kérdéseire. 
(Az adatgyűjtés részleteivel kapcsolatban rész-
letesen ld. Keszei, Böddi és Dúll, 2016.)

Az 3. táblázatban a megfigyelés mint 
módszer alapkérdései (Szokolszky, 2004) 
alapján röviden összegzem a jelen kutatásban 
használt módszer sajátosságait.

A 
megfigyeléses 

kutatási 
módszer 
kérdése

A kutatás jellemzői

Mi a célja?

Integráló óvodai csoportokban 
megfigyelhető interakciós mintázatok 
leírása; a gyermek-gyermek és felnőtt-
gyermek interakciók megragadásához 
szükséges megbízható 
kategóriarendszer kidolgozása

Kit?

A csoportokba járó óvodás 
gyermekek
A csoportok óvodapedagógusa(i)
Összesen 4 óvoda 6 csoportja (a 
tesztfelvételekkel együtt), ebből 
integráló: 3 óvoda 5 csoportja

Mit?
Integráló óvodai csoportokban 
megfigyelhető gyermek-gyermek és 
felnőtt-gyermek interakciók 

Hol? Természetes megfigyelés, saját óvodai 
csoportszobában

Mikor?

Óvodai csoportonként 3 alkalommal 
a délelőtti órákban, a szabad 
játék ideje alatt, illetve az ez alatt 
előforduló felnőtt irányította 
tevékenységek közben (kb. 90 percnyi 
időtartamban)

Hogyan?

Nyílt, résztvevő megfigyelés 
(nagyon kis mértékben résztvevő a 
kamerák használata miatt), passzív 
megfigyelővel.
Strukturált megfigyelés; 
tesztfelvételeken a megfigyelési 
kategóriarendszer kidolgozása, a 
megbízhatóság tesztelése, majd a 
felvételek kódolása, ill. az eredmények 
megbízhatóságának ellenőrzése

3. táblázat: A kutatás áttekintése a megfigyelés 
alapkérdéseire (Szokolszky, 2004) adott válaszok 
mentén (Keszei, Böddi és Dúll, 2004 nyomán).
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A videofilmek rögzítése mini DV kame-
rákkal, mini DV kazettákra történt, majd 
a felvételek digitalizálása követte (ArcSoft 
ShowBiz programmal).

Az adatok feldolgozása

A megfigyelési kategóriarendszer kidolgozása

Kutatásom módszertani célja volt, hogy lét-
rehozzak egy olyan megfigyelési kategória-
rendszert, amellyel megragadhatók a sajátos 
nevelési igényű gyermekek interakciói, hogy 
képet kaphassak arról, miképpen alakulnak 
interakciós szempontból a tevékenységeik.

A kategóriarendszer kidolgozásához a 
szakirodalomban található témában szüle-
tett, hasonló céllal végzett kutatások (pl. File, 
1994; Harper és McCluskey, 2002, 2003) ka-
tegóriáit vettem alapul, és alakítottam az ál-
talam készített felvételeken megfigyelhető 

viselkedéselemeknek és a megfigyelhetőség 
„mélységének” megfelelően.

A tevékenységek szociális szintjének meg-
határozásához az alapot a Parten (1932, idézi 
Harper és McCluskey, 2002, 2003) nyomán 
használt kategóriák szolgáltatták, miszerint 
a szociális szintek a következőképpen ala-
kulnak: magányos játék, párhuzamos játék, 
szemlélődő („onlooker”) viselkedés és inter-
akció (részletesen ld. pl. Böddi, Keszei, Serfő-
ző és Dúll, 2015).

Az első kategóriarendszerrel arra töreked-
tem, hogy minden óvodai (csoportszobai) te-
vékenységformát és annak minden szociális 
szintjét lefedjem, sőt az interakció sajátossá-
gait tovább részletezzem, különös tekintettel 
a felnőttel folytatott kétszemélyes interakciók 
jellegére.

Az első kategóriarendszert a 4. táblázat 
mutatja be.

Tevékenység Társas szintje
Eszik-iszik Teljesen magányos tevékenység

Beszélget Magányos tevékenység (társas 
jelenléttel)

Nézeget 
(könyvet, 
tárgyat)

Párhuzamos (parallel) 
tevékenység

Alkot Szemlélődés

Játszik  Interakció, interaktív 
tevékenység

kétszemélyes interakció 
gyermekkel

Lézeng  kétszemélyes interakció 
felnőttel

Beszélget 
Ad valamit 
Mutat valamire/valamit 
Nem verbális
• Odafordul felé 

Bólint 
Mosolyog rá 
Kinyújtja felé a kezét 
Odahajol 
Testi kontaktus

Önkiszolgál Interakció gyermekcsoporttal

Rakodik interakció felnőtt-gyermek 
csoporttal

Konfliktus
Egyéb

4. táblázat: A tesztfelvételek kódolásakor használt első kategóriarendszer kategóriái
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A megfigyelendő időtartamot felosztottam 
10 másodperces szakaszokra, és a kategóriák le-
hetőségeit tartalmazó előre elkészített táblázat-
ban jelölni kellett, hogy mely kategóriák jellem-
zők abban a 10 másodperces idősávban. Ezáltal 
a kategóriák adott 10 másodperces szakaszban 
dichotómmá váltak (vagy igen, vagy nem), és 
csak választani kellett (azt/azokat, amelyekbe a 
kódoló besorolta a viselkedést). Az utasításban 
szerepelt, hogy akkor tekintünk tevékenység-
változásnak egy történést, ha az újabb viselke-
dés legalább 5 másodpercig jellemző.

A tesztkódolók a fenti módon kódolták a 
tesztfelvételeket, és ezt az eljárást tartottam 
meg a vizsgálatba bevont felvételek kódolásá-
nál is. 

A kódrendszer megbízhatóságát 8 kódoló (7 
nő, 1 férfi, átlag életkor: 21,88 év) által kódolt 
videóanyag alapján teszteltem. A tesztfelvéte-
lekben több, különböző megfigyelési személyt 
(gyermeket) kellett megfigyelniük, összesen 
52,67 perc időtartamban, azaz 316 db 10 má-
sodperces szakaszban. A kódolók azzal nem 
voltak tisztában, hogy melyik óvoda, milyen 
csoportját nézik, ahogy azzal sem, hogy a meg-
figyelt gyermek sajátos nevelési igényű-e vagy 
sem (hiszen ennek látható, fizikai jele nem volt).

A kódolók közötti megbízhatóság számítá-
sa kutatásmódszertani kihívást jelentett, mivel 
8 független kódoló között kellett reliabilitást 
számítani dichotóm változók esetében, nem 
ordinális skálán, hiszen azt kódolták, hogy adott 
kategória megjelent-e (1) vagy sem (0) az adott 
időszakaszban, amelyek tehát nominális válto-
zóknak kezelendők. A megfigyelők közötti meg-
bízhatóság vizsgálatában gyakran alkalmazott 
Cohen Kappa, Cronbach Alpha (ld. pl. Hayes 
és Krippendorff, 2007) vagy Kendall-féle W sta-
tisztika (Ketskeméty, Izsó és Könyves Tóth, 2011) 
ennél a megbízhatósági vizsgálatnál nem volt 
alkalmazható. Helyette a Krippendorff Alpha 
(KALPHA) kiszámítását választottam (Hayes 
és Krippendorff, 2007; De Swert, 2012), De Swert 
(2012) útmutatása alapján. A KALPHA 0,8 ér-
tékét tekintik a jó reliabilitás normájának, az el-
fogadás minimuma 0,67 (esetenként 0,6 amikor 
viszont szükséges megindokolni, hogy miért 
fogadjuk el) (De Swert, 2012). (A KALPHA al-
kalmazása melletti döntés kutatásmódszertani 

indoklásáról ld. részletesen: Keszei, Böddi, Gesz-
ten, Hámornik és Dúll, 2019).

A számítások elvégzése IBM SPSS Statistic 
24 programmal történt.

A kategóriarendszer megbízhatósági 
vizsgálatának eredménye, a végleges 
kategóriarendszer

A 8 megfigyelő közötti KALPHA-számítás 
eredményeiből azokat a kategóriákat tekintet-
tem megbízhatónak, amelyek 0,67 felettiek. A 
0,8 és 0,67 közötti KALPHA értékek elfogadá-
sában fontos érv volt, hogy egyes kategóriák 
viszonylag ritkán fordultak elő. A 0,67 alatti 
KALPHA értékkel rendelkező kategóriák ese-
tében logikus kategória-összevonások és egyes 
kódolók kihagyásának vizsgálata is megtörtént 
De Swert (2012) útmutatásának megfelelően.

A megbízhatónak tekinthető, végleges ka-
tegóriarendszer a következőképpen alakult:

1. Tevékenység

Eszik-iszik

Alkot: rajzol, fest, kézműveskedik, valami-
lyen tárgyat készít
Játszik: gyakorló (funkcionális) játékot játszik 
(egyszerű, ismétlődő mozdulatokat végez), 
konstruáló játékot játszik (tárgyakkal manipu-
lál, hogy létrehozzon valamit, építsen, pl. koc-
kákkal épít, legozik), fantázia játékot (pl. mintha 
játékot, szerepjátékot), szabályjátékot játszik.

2. A tevékenység társas szintje (Parten 
(1932, idézi Harper és McCluskey, 2002, 2003 
nyomán): 

Magányos tevékenység: A gyermek mások-
tól jóval távolabb egyedül van, egyedül foly-
tat valamilyen tevékenységet, amely eltér a 
viszonylagos közelségben látható gyermekek 
tevékenységeitől. Játék esetében egyedül ját-
szik játékokkal, amelyek eltérnek a viszonyla-
gos közelben látható társak játékaitól. Nincs 
interakcióban mással, sem párhuzamos játék-
kal (hasonló vagy ugyanolyan tevékenység, 
játék, mint más gyermeké, de nincsenek in-
terakcióban), sem szemmel láthatóan mások 
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játékának figyelésével nem foglalja el magát. 
Beleértendő a magányos ábrándozás, elgon-
dolkodás, csakúgy, mint más magányos te-
vékenységek, amelyek során másoktól távol 
egyedül van. Az egyik tevékenységből má-
sikba váltás nem tekintendő magányos tevé-
kenységnek, pusztán azért, mert azt egyedül 
teszi a gyermek (pl. átmegy valahova).
Interakció, interaktív tevékenység: A gyer-
mek olyan viselkedése, amely egy felnőtt vagy 
egy társ felé irányul, és választ, reakciót vált ki, 
vagy ez a célja. Ilyen reakció például a beszéd, 
a másik megérintése, egy tárgy odaadása, va-
lami megmutatása neki, figyelmének felkel-
tése, kooperáció egy közös tevékenységben. 
Illetve ide tartozik, ha a megfigyelt gyermek 
reagál, választ ad a másik személy ilyen jelle-
gű kezdeményezésére. Tehát verbális és nem 
verbális kapcsolat látható a személyek között. 
Játék esetében hasonló vagy ugyanazon játé-
kokkal játszanak, egy játékban vesznek részt. 
Ebbe a kategóriába értendő, ha a gyermek a 
többiekkel párhuzamos tevékenységet vé-
gez (pl. asztalnál külön-külön asztali játék-
kal játszanak, rajzolnak, egyénileg készítenek 
valamit), de az egyéni tevékenysége mellett 
periodikusan megjelennek a társas interakció 
jelei (pl. a tevékenység közbeni beszélgetés, 
testi kontaktus, közös fókuszú figyelem). 

Alkategória: az Interakció jellege: 

• kétszemélyes interakció gyermekkel
• kétszemélyes interakció felnőttel
• testi kontaktus a felnőttel
• csak gyermekekkel van interakci-

óban van (Gyerek): ebbe a kategóriába 
tartozik, ha felnőtt jelenléte nélkül, 
csak gyermekekkel van interakcióban 
a megfigyelt gyermek. Ide (is) tartozik 
az is, ha kétszemélyes interakcióban 
van egy gyermekkel és az is, ha gyer-
mekcsoporttal van interakcióban (kettő 
vagy kettőnél több gyermekkel)

• felnőtt van az interakcióban (Felnőtt): 
ebbe a kategóriába tartozik, ha felnőtt 
jelenlétében van interakcióban a megfi-
gyelt gyermek. Ide (is) tartozik az is, 
ha kétszemélyes interakcióban van egy 
felnőttel és az is, ha felnőtt-gyermek-
csoporttal van interakcióban (azaz az 

interakcióban részt vesz a felnőttön és 
a megfigyelt gyermeken kívül még egy 
vagy több gyermek)

A végleges kategóriarendszerbe tartozó 
kategóriák KALPHA értéke a következőkép-
pen alakult (5. táblázat) a megbízhatósági 
számításoknál.

Az Interakció kategória alkategóriája ese-
tében szükségesnek bizonyult az egyik kódo-
ló kihagyása a számításokból, és így nőtt az 
alkategóriák KALPHA értéke. Míg ez a kódo-
ló megbízhatóan kódolta a nagyobb kategó-
riákat, az alkategóriára bontásban, azaz még 
specifikusabb észlelésben már nem bizonyult 
precíznek, így szükségessé vált a kihagyása az 
alkategória-számításból.

Kategória neve KALPHA 
értéke

Eszik-iszik 0,96
Alkot 0,89
Játszik 0,77
Magányos 0,71
Interakció 0,72
Kétszemélyes gyerek 0,70
Kétszemélyes felnőtt 0,68
Testi kontaktus a felnőttel 0,74
Gyerek (Kétszemélyes gyerek + 
Gyerekcsoport) 0,71

Felnőtt (Felnőtt_gyerek csoport + 
Kétszemélyes felnőtt) 0,74

5. táblázat: A megfigyelés végleges 
kategóriarendszere és a kategóriákhoz tartozó 
KALPHA értékek a 8 megfigyelővel számított 
reliabilitás vizsgálat után. Világosszürkével a fő 

kategóriák vannak kiemelve, az alkategóriák fehérek.

Mivel az eredeti kategóriarendszerből több ka-
tegória is kihagyásra került, ezért a végleges, 
adatelemzéshez szükséges kódolásnál mind a 
tevékenység, mind a társas szint esetében beve-
zettem egy egyéb kategóriát, hogy a kódoláskor 
legyen hova jelölni, amikor a gyermek viselke-
dése egyik végleges kategóriába sem esik, hiszen 
pl. lehet, hogy „egyéb” tevékenységet végez, de 
a társas szintjének kategóriája megadható. Ter-
mészetesen az „egyéb” kategóriákat a végleges 
számításokból kihagytam, hiszen azok megbíz-
hatóságának tesztelése nem történt meg.
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Az adatok elemzése a végleges 
kategóriarendszer használatával

Az eredmények megbízhatóságának biztosí-
tásához egy független megfigyelő a végleges 
kategóriarendszer betanulása után, velem 
párhuzamosan kódolta a megfigyelt szemé-
lyek, azaz a csoportokba járó sajátos nevelé-
si igényű gyermekek viselkedését a felvéte-
leken6. A kódolás a fent bemutatott módon 
történt. A rendelkezésre álló megszakítások 
nélküli csoportonkénti háromszor kb. 90 
percnyi felvételt a kezdetétől indulva 15 per-
ces egységekre bontottam, amelyekből az első 
öt percet kódoltam. A független megfigyelő 
és az én kódolásom eredményei között szin-
tén számítottunk reliabilitást. Mivel ebben 
az esetben, mivel csak két független kódoló 
között volt szükség a megbízhatóság tesztelé-
sére, a Cohen-kappa számítását választottam. 
Az egyes kategóriák megbízhatósága a követ-
kezőképpen alakult (6. táblázat).

Kategória neve Cohen-kappa 
értéke

Eszik-iszik 0,92
Alkot 0,92
Játszik 0,66
Magányos 0,5
Interakció 0,67
Kétszemélyes gyerek 0,60
Kétszemélyes felnőtt 0,69
Testi kontaktus a felnőttel 0,61
Gyerek (Kétszemélyes gyerek + 
Gyerekcsoport) 0,62

Felnőtt (Felnőtt_gyerek csoport 
+ Kétszemélyes felnőtt) 0,74

6. táblázat: A megfigyelés eredményeinek 
megbízhatóságát célzó kódolás megbízhatósági 

vizsgálata a teljes megfigyelt anyagon (két megfigyelő 
közötti megbízhatóság).

Az eredmények tekintetében mind a tíz 
kategóriával kapott adatokat megbízhatónak 
tekintettem. „A megbízhatósági mutató ér-
téke 0 és 1 között mozog. Ha a kódok meg-

6 Köszöntettel tartozom Szathmári Editnek a független 
megfigyelőként végzett kódoló munkájáért.

egyeznek, akkor a kódolás megbízhatósági 
mutatója 1. Minél nagyobb az eltérés a kódo-
lások során, vagyis minél kevesebb az egyező 
kódkategória, a kódolás megbízhatósági mu-
tatója annál kisebb 1-nél. A kvalitatív kuta-
tásmódszertanban jelenleg nincs egyértelmű 
álláspont a megbízhatósági mutató értéké-
re vonatkozóan. Így pusztán azt követeljük 
meg, hogy szituációtól függően végezzük el 
a kódolás valamelyik verzióját és törekedjünk 
a minél nagyobb érték elérésére.” (Sántha, 
2012. 69. o.)

Kilenc kategória esetében a Cohen-kappa 
értéke 0,6 felett van, ami elfogadható (Sántha, 
2012), egyetlen kategória, a Magányos eseté-
ben az érték 0,5. A kategóriát megtartottam, 
figyelembe véve, hogy ebben az egyetérté-
sünk a kódolóval kisebb mértékű volt, ugyan-
akkor az eltérés nem tekinthető nagynak. 
Feltételezhetően nehézséget okozott a kódo-
lónak elkülöníteni az óvodai csoportokban le-
hetségesen előálló magányos helyzeteket (pl. 
társak jelenlétében). A kisebb mértékű egyet-
értésből kiindulva, egy további kutatásban ér-
demes lenne árnyalni a Magányos kategóriát, 
pontosítani az óvodai csoportokban előálló 
lehetséges magányos tevékenységeket.

Adatelemzés

A megfigyelt hat gyermek viselkedését a teljes 
időtartamban végigkódoltam, majd töröltem 
azokat az időszakaszokat, ahol nem lehetett 
kódolni a megfigyelt személy viselkedését (pl. 
mert nem volt a kamera látóterében, vagy 
nem volt jól látható). Így összesen 1784 db 10 
másodperces szakaszban történt megfigyelés, 
azaz közel öt órányi (4,95 óra) időtartamban 
kaptam adatot a hat sajátos nevelési igényű 
gyermek viselkedéséről. Az adatok elemzé-
se Microsoft Excel és IBM SPSS Statistic 24 
programokkal történt.

Az adatok elemzése során frekvenciákat 
számoltam, egyrészt a konkrét megfigyelt 
kategóriákét, másrészt azokból létrehoztam 
olyan összekapcsolt kategóriákat, amelyek 
további információt adhattak a társas inter-
akciókról.
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Eredmények

A kutatási kérdéseimre a válaszokat a kódolt 
kategóriák, ill. az összekapcsolt kategóriák 
frekvenciái alapján adtam meg. Azt elemzem, 
hogy a megfigyelt gyermekek milyen arány-
ban tevékenykednek magányosan, illetve má-
sokkal – felnőttel és/vagy gyermek(e)kkel – 
interakcióban.

A megfigyelési kategóriák, ill. az azokból 
képzett összekapcsolt kategóriák frekvenciái 
a 7. táblázatban láthatók. A kategóriák elfor-
dulási gyakoriságának összege nem egyezik 
meg az összes megfigyelt időszakasz összegé-
vel (1784 db tízmásodperces szakasz), mivel 
a kódolás során előfordulhatott olyan eset, 
amikor adott szakaszban több tevékenyéget 
vagy interakció típust is láttam (a 10 másod-
perc alatt).

A frekvenciák megadják a választ az első, 
átfogó kutatási kérdésre: 1. Hogyan alakulnak 
a sajátos nevelési igényű gyermekek interakci-
ói a vizsgált integráló óvodai csoportokban?

Viselkedés Előfordulás Százalékos 
arány

Eszik-iszik 101 5,66%
Alkot 257 14,41%
Játszik 1151 64,52%
Magányos 548 30,72%
Interakció 1086 62,13%
Kétszemélyes_
gyermek 313 17,54%

Kétszemélyes_felnőtt 151 8,46%
Testi kontaktus 
(felnőtt) 58 3,25%

Csak gyermekkel van 
interakcióban 559 31,33%

Felnőtt van az 
interakcióban 625 35,03%

Alkot - Magányos 143 8,02%
Alkot -Interakció 116 6,50%

Játszik - Magányos 393 22,03%

Játszik - Interakció 720 40,36%
Játszik - 
Kétszemélyes 
gyermek ia.

244 13,68%

Játszik  - Csak 
gyermekekkel 438 24,55%

Játszik - 
Kétszemélyes felnőtt 
ia.

47 2,63%

Játszik  - Felnőtt van 
az ia-ban 357 20,01%

Összes kódolt 
időszakasz 1784 100%

7. táblázat: A megfigyelési kategóriák (fehér, 
szürke és zöld háttér), ill. az azokból képzett társas 

interakciók szempontjából informatív összekapcsolt 
kategóriák (kék háttér) előfordulási gyakorisága.

A megfigyelt sajátos nevelési igényű gyer-
mekek tevékenységét tekintve megállapítha-
tó, hogy a megfigyelt időszakokban legna-
gyobb arányban, az idő több, mint felében 
(1151 eset, 64,52%) játékkal foglalták el ma-
gukat. Kisebb arányban (257 eset, 14,41%) 
jelent meg az alkotás (főként rajzolás, mintá-
zás), illetve az étkezés (evés és/vagy ivás) (101 
eset, 5,66%) (2. ábra).

2. ábra: A kategóriák előfordulási gyakorisága az 
összes kódolt időszakaszhoz viszonyítva (saját ábra)

A következő kutatási kérdésre: 2. A te-
vékenységeiket milyen társas szint jellemzi? 
az alábbi frekvenciák adják meg a választ: A 
társas szint tekintetében tevékenységeiket az 
esetek több, mint felében (1086 eset, 62,13%) 
valakivel interakcióban végezték, a magányos 
elfoglaltságok ritkábbak voltak (548 eset, 
30,72%-ban) (2. ábra).

A következő frekvenciák adják meg a vá-
laszokat az interakciókat részletező kutatási 
kérdésekre: 3. Milyen arányban vesznek részt 
gyermekkel és/vagy felnőttekkel folytatott inter-
akciókban? 4. Milyen arányban kétszemélyesek 
ezek az interakciók? 5. Milyen mértékben jele-
nik meg a felnőtt támogatásának szükségessége 
a gyermekkel folytatott interakciókban?
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Az interakciókat alkategóriákra is bon-
tottam a kódolásnál, amelyből az látszik, 
hogy kétszemélyes interakciót összesen 464 
esetben láttam, ami az összes időszakasz 
26,01%-a (3. ábra). Ebből 151 esetben (8,46%) 
voltak felnőttel (főként óvodapedagógussal, 
ritkábban dajkával) interakcióban a megfi-
gyelt gyermekek, és több, mint kétszer annyi 
alkalommal, 313-szor (17,54%) egy társukkal 
folytattak interakciót. A felnőttekkel kiala-
kult kétszemélyes helyzetben mindössze 58 
esetben (3,25%) jelent meg testi kontaktus a 
résztvevők között.

Végül, az interakciókat tekintve közel ha-
sonló arányban fordul elő, hogy a tevékeny-
sége közben kizárólag gyermekekkel, tehát 
felnőtt jelenléte nélkül volt kapcsolatban a 
megfigyelt gyermek (559 eset, 31,33%), és 
hogy felnőtt is jelen volt az interakcióban 
(625 eset, 35,03%), bár az utóbbi kicsivel na-
gyobb arányban jellemezte az interakciókat. 
Az utóbbi kategóriába tartoztak azok a tevé-
kenységek, amelyekben egyszerű résztvevő 
volt a felnőtt, de a felnőtt által irányított te-
vékenységek (pl. kezdeményezések, irányított 
játék) is.

3. ábra: Az Interakció alkategóriáinak előfordulási 
gyakorisága az összes kódolt időszakaszhoz 

viszonyítva (saját ábra)

A társas kapcsolatokat, interakciókat ár-
nyalandó megvizsgáltam egyes – a megfigyelt 
kategóriákból képzett – összekapcsolt kate-
góriák frekvenciáját is. 

Alkotást inkább magányosan készítettek a 
gyerekek (143 esetben, 8,02%) minthogy más-
sal interakciót folytattak volna közben (116 
eset, 6,50%).

A leggyakoribb tevekénységet, a játékot 
részletesen megvizsgáltam a társas interakci-
ók alakulása mentén (4. ábra). A társakkal tör-
ténő interakcióban folytatott játék (720 eset, 
40,36%) jellemzőbb volt, mint a magányos 
játék (393 eset, 22,03%). Ha az interakcióban 
folytatott játékot tovább bontjuk, azt láthat-
juk, hogy leggyakrabban (438 eset, 24,55%) 
úgy játszottak, hogy csak gyermekek, tehát az 
egykorú társak voltak az interakcióban, ebből 
valamivel több mint a fele alkalom (244 eset, 
a teljes idő 13,68%) kétszemélyes interakció 
volt. A csak gyermekekkel folytatott játéknál 
némileg kisebb arányban (357 eset, 20,01%) 
voltak az olyan játékot tartalmazó interakci-
ók, amelyekben felnőtt is jelen volt. Ezeknek 
igen kis része (47 eset, 2,63%) volt kétszemé-
lyes.

4. ábra: A megfigyelt gyermekek 
játéktevékenységének alakulása a társas interakciók 
szempontjából. A kategóriák gyakorisága az összes 

kódolt időszakaszhoz viszonyítva (saját ábra)

Következtetések

Az eredmények megvitatása

A megfigyelt sajátos nevelési igényű gyer-
mekek tevékenységeinek típusait tekintve azt 
láthatjuk, hogy a megfigyelt idő kisebb részét 
a kategóriák közül étkezéssel, ill. alkotással, a 
legnagyobb részét játékkal töltötték. A játék 
dominanciája természetesen egyrészt a ki-
választott napszaknak is köszönhető, hiszen 
a megfigyelés mindig a délelőtti órákban, a 
szabad játék és az esetlegesen beleeső felnőtt 
által irányított tevékenység közben történt. 
Továbbá a játék megjelenésének nagy aránya 
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összhangban áll az óvodai nevelés egyik leg-
fontosabb alapelvével, miszerint: „A játék a 
kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb 
tevékenysége, s így az óvodai nevelés legha-
tékonyabb eszköze. A játék - szabad-kép-
zettársításokat követő szabad játékfolyamat 
- a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, 
melynek mindennap visszatérő módon, hosz-
szantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell 
elégülnie” (Óvodai Nevelés Országos Alap-
programja, 2012). Ezen kívül – a fentiekkel 
összhangban – megfigyelhető volt, hogy több, 
felnőtt által irányított tevékenység is játékba 
ágyazottan történt, a gyermekek játékként él-
ték meg azokat (pl. mozgásfejlesztés, egész-
ségnevelés), így játékként volt kódolható.

A tevékenységek több, mint felét a megfi-
gyelt sajátos nevelési igényű gyermekek va-
lakivel interakcióban végezték, és kb. 30%-át 
magányosan. Az interakciókban kb. egyenlő 
arányban jelentek meg a kizárólag gyermek-
résztvevős, ill. az olyan interakciók, amelyben 
felnőtt is részt vett. Az utóbbiakba beleértet-
tem azokat az interakciókat is, amiket a felnőtt 
instruált (pl. irányított játék). Ha pedig tovább 
részletezzük a felnőttet is tartalmazó interak-
ciókat, látható, hogy nem a kétszemélyes, azaz 
egykorú társakat kizáró interakciók dominál-
nak (hiszen azok csak közel 8,5%-ban jelentek 
meg), hanem olyanok, amelyekben jelen van 
más gyermek is.  A fenti arányok alapján ál-
talánosságban megállapítható, hogy összessé-
gében véve a megfigyelt sajátos nevelési igényű 
gyerekek nem magányosak a csoportban, nin-
csenek a közösség perifériáján, hiszen akkor azt 
tapasztaltam volna, hogy legnagyobb arány-
ban magányosak vagy felnőttel vannak inter-
akcióban és elenyésző arányban gyerekekkel.

Ahhoz, hogy árnyaltabb képet kapjak a 
szociális integráció megvalósulásáról, rész-
letesen vizsgáltam az óvodáskor fő tevekény-
ségének, a játéknak szociális szempontból 
történő megvalósulását. E tekintetben azt ta-
pasztaltam, a megfigyelt gyermekek kb. 22%-
ban játszottak magányosan, míg kb. 40%-ban 
másokkal interakcióban, utóbbiból kb. 25%-
ban csak gyermekekkel (4. ábra). 

A fent említett arányban megjelenő ma-
gányos játék nem tekintendő túlzottan nagy 

arányú, akár az izoláció felé mutató magányos 
elfoglaltságnak. A szakirodalomban találunk 
olyan forrásokat (Lyon & Canning, 1995, idézi 
Lloyd & Howe, 2003; Rubin et al., 1976, idézi 
Lloyd & Howe, 2003; Rubin et al., 1978, idézi 
Lloyd & Howe, 2003), melyek szerint óvodás-
korban (preschool) a magányos játék gyako-
risága kb. 17 és 23% között mozog, a kifeje-
zetten iskola előtti időszakban (kindergarten) 
pedig 17 %. 

Mérei Ferencék (1989) gyermekkori tár-
sas kapcsolatok vizsgálatát célzó aktometria 
módszerével (a kategóriákat ld. 2. táblázat-
ban) végzett kutatásukban az általuk bemuta-
tott óvodás és alsó tagozatos napköziotthonos 
csoportok esetében az inkább magányos te-
vékenységekhez köthető tevékenységeket 
(aktometria VI-IX. csoportosulási forma az 
együttlét szintjén) 25%, ill. 10%-ban találták 
jellemzőnek (Mérei, 1989). Az általam tapasz-
talt arányok tehát a szakirodalomban talál-
ható arányoknak megfelelők. Továbbá Lloyd 
és Howe (2003) tanulmányában felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy a magányos játékot nem 
szükséges feltétlenül negatívumnak tekinteni. 
Természetesen elismerve a szociális játék po-
zitívumait, a magányos játék nem feltétlenül 
„alacsonyabb rendű” a játékfejlődésben, szá-
mos előnnyel jár, pl. a játszó gyermek kognitív 
képességei fejlődnek közben. Továbbá fontos 
azt is figyelembe venni, hogy a „nem szociá-
lis” játéknak különböző formái léteznek: ma-
gányos passzív, magányos aktív (pl. ez lehet 
akár szerepjáték is) és a tartózkodó viselkedés 
(mások szemlélése vagy elfoglaltság nélkü-
li tevékenység) (Lloyd és Howe, 2003). Fon-
tos megjegyezni, hogy saját kódolásomban a 
szemlélődést, mások nézését nem kódoltam 
magányos viselkedésnek. Kutatásom tovább-
lépéseként érdemes lenne részletesebben ele-
mezni, hogy a sajátos nevelési igényű gyer-
mekek a magányos játékuk közben pontosan 
mivel és hogyan foglalják el magukat.

A szociális integráció és preferencia egyik 
legfontosabb mutatója a csak gyermekekkel 
folytatott játék, illetve ezek között a kétsze-
mélyes gyermek-gyermek játékhelyzetek. Az 
eredményekből látható (4. ábra), hogy a sajátos 
nevelési igényű gyermekeknek volt ilyen jelle-
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gű interakcióban részük, gyermekekkel az ösz-
szes kódolt eset kb. 25%-ában játszottak, ebből 
kétszemélyes játék közel 14%-ban volt jellem-
ző. Tehát választották őket játszótársnak, illet-
ve nem utasították vissza az ő közeledésüket 
sem a társaik. Mérei Ferencék (1989) korábban 
említett aktometriát használó vizsgálatában a 
csoportosulás együttléten kívüli, több interak-
ciót tartalmazó formái esetében a passzív for-
máknál, ami az együttmozgás (aktometria X. 
csoportosulási forma) és a tárgy körüli össze-
verődés (aktometria XI. forma), 28-29%, ill. 24-
25%-os előfordulási arányt tapasztaltak. Míg a 
magasabb szintű aktív csoportosulási formák-
nál, ami az összedolgozás (aktometria XII. 
forma) és a tagolódás (aktometria XIII-XIV. 
forma) 12-13%, ill. 10-23%-ban volt jellemző 
(Mérei,1989). Ez alapján a megfigyelésem so-
rán tapasztalt gyermek-gyermek interakció kb. 
24%-os aránya összhangban van az említett 
kutatásban tapasztaltakkal. A szociális kap-
csolatok pontosabb bemutatásához érdemes 
lenne tovább elemezni a gyermekek egymás 
közötti interakcióit, vagy más módszerrel is 
vizsgálni a társas kapcsolatokat, árnyalni az 
összefüggéseket a sajátos nevelési igény jelle-
ge szempontjából, ám jelen vizsgálat alapján is 
levonható az az összegző következtetés, hogy 
a megfigyelt sajátos nevelési igényű gyermekek 
az óvodás közösség részeként működtek. Inter-
akcióik arányai megfeleltethetők más olyan 
fent említett forrásoknak, amelyekben óvodás 
gyermekek interakcióit elemezték.

További fontos aspektus volt a felnőtt in-
terakcióban történő részvétele. A megfigyelé-
seimben viszonylag magasnak tekinthető azon 
interakciók aránya, amelyekben jelen volt a fel-
nőtt (kb. 35%), hiszen kevéssel még többnek is 
mondható, mint a csak gyermekkel folytatott 
interakciók (kb. 31%), ám ha kizárólag a játé-
kot vizsgáljuk, ez az arány megfordul. A megfi-
gyelt gyermekek játék során több időt töltöttek 
úgy, hogy kizárólag a társaikkal játszottak (kb. 
24%), mint amikor a felnőttnek is volt szerepe 
a játékukban (kb. 20%). Ennél az eredménynél 
fontos figyelembe venni, hogy a megfigyelt 
időszakokba beleestek irányított játékok is, 
ahol nyilvánvaló a felnőtt szerepe. Továbbá eb-
ből elenyésző arányban (3%-nál kevesebb) volt 

olyan alkalom, amikor a felnőttel kétszemélyes 
helyzetben játszottak a megfigyelt gyermekek. 
Tehát valójában elsősorban a társaikkal, eset-
leg egyedül játszottak.

Kevéssé lehet meghatározni a felnőtt gyer-
mekkel folytatott interakcióinak megfelelő 
arányát, vagyis, hogy azt mikor tekinthetjük 
„elégnek”. Óvodáskorban az egykorú társak 
fontossága mellett kiemelt szerepe van a fel-
nőtteknek a társas kapcsolatokban. „A kis-
gyermek első valódi játszótársa a családban, az 
óvodában is a felnőtt – a szülő és az óvoda-
pedagógus. Az óvodapedagógus utánozható 
mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a 
szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható 
társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé 
lesz, ha a játékfolyamat elakad. Az óvodape-
dagógus jelenléte teszi lehetővé a gyermekek 
közötti játékkapcsolatok kialakulását is.” (Óvo-
dai Nevelés Országos Alapprogramja, 2012). 
Trawick-Smith & Dziurgot (2011) Vigotszkij 
legközelebbi fejlődési zóna megközelítését 
alkalmazzák a játéktámogatásra, amelyhez 
empirikus vizsgálatot is kapcsoltak. A modell 
szerint „a felnőttek az egyéni gyermekek aktu-
ális szükségleteinek megfelelő játéktámogatást 
nyújtják, amely ezt követően az önálló játék 
felé vezet.” (Trawick-Smith & Dziurgot, 2011, 
110). A szerzők a temperamentumelméletből 
(pl. Cole & Cole, 2003) ismert „illeszkedés jó-
sága” (goodness of fit) fogalmat is alkalmazzák 
az óvodapedagógus-gyermek interakcióra, 
azaz, hogy a fejlődési „kimenetelt” a pedagó-
gus adott gyermekre adott reakciói határoz-
zák meg (Trawick-Smith & Dziurgot, 2011), 
ugyanúgy ahogy a temperamentumelmélet-
ben az adott gyermek temperamentuma és a 
gondozói viselkedés illeszkedése tűnik döntő 
tényezőnek (ld. pl. Cole & Cole, 2003). Tehát, 
ha a fentieknek megfelelően működnek a pe-
dagógusok, akkor mindig az adott gyermek 
– legyen sajátos nevelési igényű vagy sem – 
aktuális szükségleteihez igazodva lépnek a já-
tékba, támogatják azt.

A felnőtt, azaz legtöbb esetben a pedagógus 
interakcióban betöltött szerepe kulcsfontos-
ságú a kapcsolatok alakulása szempontjából. 
Harper & McCluskey (2003) felhívja a figyel-
met a pedagógus interakciói terén szükséges 
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tudatosságra, hogy az inkluzív csoportban a 
felnőtt jelenlétével és interakcióba lépésével 
ne gátolja a sajátos nevelési igényű gyerme-
kek egykorú társakkal folytatott interakcióit 
(részletesen ld. Harper & McCluskey, 2003). 

A játék támogatása egy különösen „érzé-
keny” pontja a felnőtt-gyermek interakciónak 
az óvodában (pl. Slunjski & Ljubetić, 2014). A 
játék támogatásában a pedagógusnak nem-
csak a játék feltételeit kell megteremtenie, ha-
nem tudnia kell megfelelő módon belépni a 
játékba és kilépni abból, illetve verbális „mód-
szerek” alkalmazásával támogatni a játékot. 
Ezeken túl pedig pontosan meg kell tudnia 
választani a megfelelő játékba avatkozási stra-
tégiákat (Stanton-Chapman, 2015). A kutatás 
továbblépésében érdemes lenne a pedagógu-
sok játéktámogató viselkedését megfigyelni 
és elemezni mind a sajátos nevelési igényű, 
mind a tipikusan fejlődő gyermekek esetében.

Kutatásmódszertani szempontból úgy vé-
lem, teljesült a kutatás kitűzött módszertani 
célja, miszerint sikerült egy óvodás gyerme-
kek interakcióit megragadó megbízható ka-
tegóriarendszert kidolgozni, amelyet későbbi 
vizsgálatokban érdemes felhasználni, tovább-
fejleszteni.

Összegzés

Összegezve a kutatásból nyert eredményeket, 
az alábbi megállapításokat tehetjük. A sajátos 
nevelési igényű gyermekek általánosságban 
véve mind a csoporttársaikkal, mind a felnőt-
tekkel kiegyensúlyozott arányban folytattak in-
terakciókat, némileg gyakoribbnak bizonyul-
tak azok az esetek, amikor felnőtt is jelen volt 
az interakcióban. Azonban fontos figyelembe 
venni, hogy a megfigyelések időszakába be-
leesett a felnőtt által irányított tevékenységek 
idejéből is. A megfigyelt gyermekek elsősor-
ban játszottak a megfigyelt időszakokban, és 
ha csak ezt a tevékenységet vizsgáljuk, látha-
tó, hogy gyakoribb volt az olyan játék, amelyet 
kizárólag gyermekekkel folytattak, mint az 
olyan, amelyben a felnőtt is szerepelt. A magá-
nyos játék közel hasonló arányban jellemezte 
a gyerekeket, mint a társakkal folytatott játék, 

azonban aránya nem volt túlzottan magas, 
nem vezetett olyan megállapításhoz, hogy ezek 
a gyerekek elszigetelődtek volna a csoportban. 
Tehát a megfigyelt sajátos nevelési igényű gyer-
mekek a csoport részeként, játszótársként vet-
tek részt a közösségben, és nem kizárólag magá-
nyosan vagy felnőtt irányítással voltak képesek 
játszani. A kétszemélyes interakciók mind a 
gyermek-gyermek, mind a gyermek-felnőtt in-
terakció tekintetében ritkábbnak mondhatók 
szemben a csoportos tevékenységekkel. Kü-
lönösen a felnőttekkel folytatott kétszemélyes 
játék bizonyult ritkának. A fenti eredmény, 
illetve a gyermekekkel folytatott játék magas 
aránya alapján azt a következtetést vontam le, 
hogy ezeknek a sajátos nevelési igényű gyerme-
keknek nem volt szüksége a felnőtt folyamatos 
– kétszemélyes  –  irányítására a játék terén 
(természetesen nem feledve azt a tényt, hogy 
az átlagos óvodai csoportlétszámok mellett az 
óvodapedagógusnak eleve kevés lehetősége 
adódik kétszemélyes helyzetben játszani egy-
egy gyermekkel). 

Az ennél részletesebb képhez érdemes 
lenne a továbbiakban más megfigyeléseket is 
végezni az interakciók jellegéről, a sajátos ne-
velési igény jellegével való összefüggéséről, a 
közös, ill. a magányos játék színvonaláról, tar-
talmáról, illetve fontos tényező lehet annak 
megfigyelése, hogy pontosan ki indítja az in-
terakciókat, illetve hogyan alakulnak az eset-
leges konfliktusok. További hozzáadott érték 
lehet, ha a felnőtt játéktámogató viselkedését 
is részletesen megfigyelnénk és elemeznénk.

Összességében úgy vélem, hogy a kuta-
tásomban résztvevő óvodai csoportokban a 
megfigyelt sajátos nevelési igényű gyerekek 
valóban a közösség részének tekinthetők, 
óvodáskorban megfelelőnek mondható inter-
akcióik vannak a társaikkal. 
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Social interactions in integrating preschool groups: an observational study

The focus of the study was to examine social relationships in integrating preschool groups. 
Social integration is a crucial fact regarding the success of integration. The aim of the study 
was to reveal the social interactions of children with special educational needs attending inte-
grating preschool groups.  Social interactions of six children with special educational needs 
(non-autistic) (3 girls and 3 boys between the age of 5 and 7, mean age: 6.17 ys) were studied 
by using the method of natural observation. Videos were recorded several times in 5 inte-
grating groups at morning time. After developing the categories, reliability was tested on the 
category system. Observation was executed on approximately 5 hrs long videotaped periods 
of children’s behaviour. Results were analysed by counting the frequencies of the categories. 
The observed children with special educational needs occupied themselves with play in the 
majority of the observed periods. Activities were carried out in interaction, mostly with peers 
more than half of the observed cases. By analysing and comparing the results to scientific arti-
cles it was concluded that observed children can be seen as members of the groups and were 
playmates of other members of the preschool groups.  
 
Keywords: integration, preschool, social interaction, natural observation
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