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ABSZTRAKT 

Háttér és célok: Az integráció elvitathatatlan kedvező hatásai ellenére a fogyatékossággal élő tanulók integrált oktatásban 

való sikeres részvétele számos esetben nem kellően eredményes. Ebben hangsúlyos szerepet játszik az intézmény, a 

pedagógusok, a látó diákok megfelelő tájékozódása és tájékoztatása, valamint a látássérült diák érkezésére való felkészítésük. 

Jelen vizsgálat célja volt feltárni ennek az összetett, az integráció sikerességét meghatározó háttérnek egyik komponensét, a 

kortársak szerepét.  

Módszer: A vizsgálatban résztvevő 31 látássérült személy között veleszületett és szerzett látássérüléssel élő személyek 

(vak, aliglátó és gyengénlátó személyek) is szerepeltek. Ebből 30 fő vett részt szegregált és integrált oktatásban egyaránt. A 

szociális konstruktivista szemléletű elemzés során a félig strukturált interjúkat kvalitatív tematikus elemzéssel elemeztük. 

Kutatási kérdéseink a következők voltak: „Milyen módon jelennek meg a látássérült személyek tapasztalataiban és 

percepcióiban az egyes oktatási intézményekben szerzett tapasztalatok? Hogyan emlékeznek vissza, mi jellemezte a kortársak 

attitűdjét?”. A kódolás során kibontakozó témákat altémákba, majd azokat főtémákba soroltuk.  

Eredmények: Jelen tanulmány az iskola szereplőinek a látássérült személyek oktatási intézményekben szerzett 

tapasztalataira gyakorolt hatását mutatja be. Eredményei szerint az intézmény típusa meghatározó szereppel bírt, így 

tárgyaltuk a szegregált iskolai közösség jellemzői mellett a látó közösségbe kerülés során szerzett adaptációs tapasztalatokat 

is. Emellett kiemelkedő téma volt a tanári attitűd és a szülők szerepe is, amely az intézményes támogatás részét képezte. A 

kortárs viszonyulást főként az osztályközösség attitűdje és a segítő kapcsolatok mutatták. A kortárskapcsolatokban jelentkező 

problémák az interjúalanyok esetében gyakran státuszvesztéshez és marginalizált helyzethez vezettek. A bullying úgy a 

csoportok közötti, mint a látássérült személyek egymás közötti kapcsolatában gyakori tapasztalat volt. 

Következtetések: Az interjú résztvevőinek diákévei alatt az integráció még rendkívül kiforratlan volt, így az 

intézményvezetők és az osztályfőnökök nem tudtak kellően felkészüln i a látássérült diákok érkezésére, és így azok 

kortársait sem tudták megfelelően felkészíteni. A látássérült diákok pedig jellemzően peremhelyzetbe sodródtak. 

Vizsgálatunk tárgyát képezték továbbá a látó és látássérült személyek közötti, illetve a szegregá lt közösségen belüli 

bullying jellemzői is. Legfontosabb eredményeink közé tartozik, hogy a pedagógusnak meghatározó szerepe van a 

kortársközösség látássérült személyhez való viszonyulásában, hiszen a diákokra negatív hatással van a tanár ellenséges 

attitűdje, ugyanakkor a pozitív diszkriminációnak is számos negatív hozadékát tártuk fel. A szülők szerepét vizsgálva 

megállapítottuk, hogy szerepük nem kizárólag az érintett diák oldaláról bizonyult jelentősnek, hanem az osztálytársak 

szüleinek viszonyulása is erős jelentőséggel bírt. 

Kulcsszavak: látássérült személyek, iskolai tapasztalatok, kortárs attitűd, bullying 
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HÁTTÉR ÉS CÉLOK 

 

A témaválasztás indoklása 

 

A mai magyar oktatásügyben az integráció és az inklúzió kérdése megkerülhetetlen, 

azonban ahhoz, hogy a befogadás és a sokszínűség értékként való kezelése 

megvalósulhasson, szükséges feltárni a szegregáció, valamint a rideg integráció
1
 hibás 

vonásait, továbbá mélyebben megvizsgálni a fogyatékos személyekhez való 

viszonyulást az iskola egyes szereplőinek bevonásával, különös tekintettel a kortársak 

és a pedagógusok szerepére. A jellemzően kedvezőtlen többségi attitűd ellenére (l. pl. 

Kálmán & Könczei, 2002; Csizmár, 2007) az utóbbi évtizedben jelentősen nőtt az 

integrációban tanuló, fogyatékossággal élő diákok aránya (Somorjai, 2008; Papp & 

Perlusz, 2013; Vargáné Mező, 2011). A KSH adatai szerint a korábbi évek javuló 

tendenciája 2017/2018-ban is folytatódott, ugyanis az integrált oktatásban részt vevő SNI 

tanulók száma az általános iskolai osztályokban 1,7%-kal (70,4%-ra), a középfokú 

oktatásban pedig 0,2%-kal (5,3%-ra) növekedett (KSH, 2018), így napjainkban egyre 

nagyobb hangsúlyt kap az integráció témaköre. Döntő kérdés ez az oktatás területén, 

hiszen az oktatásnak szerepet kell vállalnia a domináns csoport tagjainak 

fogyatékossággal élő emberekkel szembeni pozitív attitűdjének formálásában is, amely 

elvitathatatlan szereppel bír a szociális egyenlőtlenségek csökkentésében is (Beckett, 

2009; Lendvai & Nguyen, 2017). 

 

 

A sikeres integráció alapvető feltételei 

 

Az integráció sikerességének több komponense van, melyek közül kiemelkedő szerepe 

van a pedagógus attitűdjének, a tanulók fogyatékossággal élő diáktársuk érkezésére 

való felkészítésének, és az érintettek közötti kooperációnak (Somorjai, 2008; Papp & 

Perlusz, 2013; Szekeres, Perlusz, & Takács, 2013; Vargáné, 2011; Pajor, 2017; Pongrácz, 

2017, 2015; Győri, 2009; Földiné & Hartdégen, 1995). Az integrációnak számos előnye 

van, melyek közül kiemelnénk, hogy a fogyatékos személy a diáktársakkal és a 

tanárokkal egyenrangúbb kapcsolatokat alakíthat ki, megtapasztalhatja a befogadó 

közösség pozitív viszonyulását (Perlusz, 2008), továbbá jobban felkészíti az érintettet az 

iskolai éveket követő helyzetekben és szerepekben való helytállásra is (Somorjai, 2008). 

 

 

A látássérült tanulók és az integráció 

 

Az integráció elvitathatatlan pozitív hatásai ellenére a fogyatékossággal élő tanulók 

számára nehéz befogadó intézményt találni (Győri, 2009; Cs. Czachesz & Radó, 2003; 

                                                           
1  „Ha az együttnevelés előkészítés nélküli, és hiányzik a gyógypedagógiai segítő kapcsolat, akkor spontán 

integrációról (másképp „rideg integrációról”) beszélünk”. (Vargáné Mező, 2006, 15) 



 

 

Klamp-Gretschel, 2016). Azonban abban az esetben, amikor mégis sikerül, egyes 

vizsgálatok eredményei szerint (l. pl. Somorjai, 2008) az érintett tanulók és a szülők is 

megfelelőnek találják a befogadó intézményt, míg más kutatások azt találták (l. pl. 

Pongrácz, 2015), hogy a beilleszkedési nehézségek következményeként az integráltan 

tanuló látássérült diákok között előfordult az osztályból való kiemelés. A látássérült 

tanulók jellemzően peremhelyzetben vannak az osztályban (Somorjai, 2008; Perlusz, 

2008), egy-két barátjuk van (Perlusz, 2008), valamint magányosabbak és szorongóbbak 

látó társaiknál (Hamurcu, Kara, Congologlu, Hamurcu, Almbaidheen, Turan, & 

Karaman, 2016). A szorongás oka, hogy a társak negatív attitűdje elmagányosodáshoz, 

viselkedési problémákhoz, vagy az iskolából való kimaradáshoz vezethet (Jackson & 

Bracken, 1998). Ezeken segíthet, ha a sikeresebben alkalmazkodó látássérült diákok 

megosztják az általuk használt módszereket szorongóbb társaikkal (vö. Bowen, 2010). 

 

 

Bullying 

 

Az integrált oktatás során is a privilégiumok és az elnyomás uralkodnak az 

osztálytermekben (vö. Knoll, 2009). A testi különbözőség okán a látható 

fogyatékossággal élő gyermekek gyakrabban válnak bullying
2
 áldozatává, mint más 

diáktársaik (Lightfoot, Wright, & Sloper, 1999; Pinquart, 2017; 

Chatzitheochari, Parsons, & Platt, 2016; Malian, 2012), a látássérült személyek pedig a 

fokozottan veszélyeztetett csoportba tartoznak (Pinquart, 2017). A bullying áldozatai az 

önértékelési problémákkal való küzdelem során visszahúzódóvá és passzívvá válhatnak 

(vö. Hazler, Miller, Carney, & Greene, 2001; Mihály, 2005). A pszichés jóllét 

helyreállításának elengedhetetlen feltétele, hogy a bántalmazott diákok segítséget 

tudjanak kérni a társaiktól, szüleiktől vagy tanáraiktól, azonban a pedagógusok gyakran 

csak a fizikai bántalmazás megjelenésekor szembesülnek a felszínre került problémával 

(Lendvai, Horváth, Dóczi-Vámos, & Jozifek, 2018). 

 

 

A pedagógus meghatározó szerepe 

 

A pedagógus – főként az osztályfőnök – felelőssége, hogy a látássérült tanulót is az 

osztályközösség egyenrangú tagjaként bevonja a közös tevékenységekbe, oldja 

szorongását, és a pedagógus pozitív attitűdje megerősítheti a tanulótársak empátiáját is 

(Földiné & Hartdégen, 1995; Perlusz, 2008; Pajor, 2017). A pedagógusnak tehát fokozottan 

kellene ügyelnie arra is, hogy a látássérült tanuló az új környezetbe érkezve ne csak a 

                                                           
2
  Magyarországon a fogalmi tisztázatlanság miatt több megnevezés is használatos, ezért jelen tanulmányban 

következetesen az eredeti „bullying” kifejezést használjuk (Lendvai, Horváth, Dóczi-Vámos, & Jozifek, 2018 

alapján). „A bullying olyan proaktív, mások sérelmére elkövetett tudatos, szándékos és ellenséges 

eseménysorozat, amely ismétlődő jelleggel hosszú távon fennáll, valamint olyan társas környezetben, 

közösségben zajlik, amelynek feltétele valamilyen nyilvánvaló (pl. fizikai erőfölény) vagy megélt (pl. 

népszerűség) okokból fakadó hatalmi egyensúlyhiány, amihez egy meghatározott szereprendszer kötődik” 

(Lendvai & mtsai, 2018, 18). 
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fizikai környezetet ismerje meg (Földiné & Hartdégen, 1995; Pajor, 2017), hanem a 

diákközösség is megfelelő módon fogadja a fogyatékossággal élő tanulót (Vargáné Mező, 

2011). A pedagógus pozitív attitűdje segíthet a peremhelyzetbe szorult látássérült diákok 

helyzetén (vö. Földiné, 1995; Schiffer, 2013), azonban a befogadó iskolákban jellemzően 

rideg integrációban vesznek részt az érintettek. Ennek részeként a pedagógusok és a 

tanulótársak nem részesülnek a szükséges felkészítésben, és információhiánnyal 

küzdenek (Perlusz, 2008), pedig a pedagógusok véleménye szerint is az ő feladatuk lenne 

a tanulói együttműködések megszervezése és segítése (Schiffer, 2013). A támogatás során 

a pedagógusnak ügyelnie kell arra, hogy a hátrányos megkülönböztetés mellett a pozitív 

diszkrimináció is kártékony hatással bír (Schiffer, 2013). 

 

 

A szülők szerepe 

 

Az iskolaválasztás gyakran okoz nehézséget, a látássérült tanuló beilleszkedése 

általában nem zavartalan, és a tanuló nem tudja igényeit teljeskörűen érvényesíteni 

(Vargáné Mező, 2011; Perlusz, 2008). A sikeres érvényesítésben nagy segítséget 

jelenthet a szülő fellépése, azonban korábbi kutatások eredményei szerint (vö. Schiffer, 

2013; Szekeres, Perlusz & Takács, 2013) a (gyógy)pedagógusok nehéznek tartották a 

szülőkkel való kapcsolatfelvételt és kommunikációt. Ugyancsak kulcsfontosságú 

szerepe van az osztálytársak szüleinek, hiszen az ő elfogadó attitűdjük hiánya is 

nehezítő körülmény lehet (Szekeres és mtsai, 2013). A szülők szerepének kérdését 

tovább színezi, hogy a fogyatékossággal élő tanulót szülei gyakran túlóvják (Somorjai, 

2008), amely miatt gyakran kimarad a szabadidős programokból. Emellett ez a szülői 

attitűd és viselkedés nem csak a közösségtől való szeparációt segíti elő, de 

megakadályozhatja a személyiség kibontakozását is (vö. Győri, 2009). Továbbá a szülők 

szerepe a kortársakkal kapcsolatos konfliktusok és a bullying kezelésében is kiemelt 

fontosságú. Reakciójuk meghatározó a helyzet megfelelő kezelésében, ugyanis ők is 

biztosíthatják annak lehetőségét, hogy az érintettek beszéljenek a bántalmazásról 

(Bourke & Burgman, 2010). Meghatározó azonban az a mód is, ahogy a konfliktusra 

vagy a bántalmazásra reagálnak (l. pl. Margitics, Figula, Pauwlik & Szatmári, 2010). A 

felnőttek felelőssége tehát megkérdőjelezhetetlen, a bullyingra adott megfelelő 

válaszuk pedig jelentős segítséget nyújthat az áldozatoknak (Bourke & Burgman, 2010). 

 

 

MÓDSZER 

 

Jelen kutatás interdiszciplináris keretben valósult meg, hiszen a gyógypedagógia és a 

szociálpszichológia szakirodalmát és perspektíváját egyaránt tartalmazza. Vizsgálatunk 

célja volt feltárni, hogy az interjúalanyok az egyes oktatási intézményekben töltött éveik 

során milyen tapasztalatokra tettek szert, különös tekintettel kortárskapcsolataikra. A 

szociális konstruktivista szemléletnek megfelelően az elbeszéléseket társas közegbe 

ágyazottnak, a kontextusról le nem választhatónak tekintjük (l. pl. Szokolszky, 2004; 

Bodor, 2002). A vizsgálat céljának és – a magas elemszám ellenére – a mélyebb 

https://www.tandfonline.com/author/Bourke%2C+Susannah


 

 

megismerésnek megfelelően a félig strukturált interjúkat kvalitatív tematikus elemzéssel 

elemeztük (Braun & Clarke, 2006). Kutatási kérdéseink a következők voltak: „Milyen 

módon jelennek meg a látássérült személyek tapasztalataiban és percepcióiban az egyes 

oktatási intézményekben szerzett tapasztalatok? Hogyan emlékeznek vissza, mi 

jellemezte a kortársak attitűdjét?”.  

 

 

Adatgyűjtés 
 

Az interjúalanyok számára készített toborzólevelet különböző, látássérült személyekkel 

kapcsolatban álló szervezetekhez juttattuk el, akik azt továbbították az érintetteknek. A 

felhívásban olyan látássérült személyek (aliglátó, gyengénlátó, vak) részvételét kértük, 

akik nem rendelkeznek halmozott fogyatékossággal, betöltötték a 18. életévüket és 

szerzett vagy veleszületett látássérüléssel élő személyek. A tájékoztató mellett a 

beleegyező nyilatkozat tartalmazta, hogy a félig strukturált interjú önkéntes, arról 

hangfelvétel készül, bármikor megszakítható és a válaszadás megtagadható, valamint 

az anonimitás biztosított, ennek megfelelően az eredmények bemutatásakor is 

álnevekkel jelöltük meg az egyes interjúalanyokat. Megadtuk, hogy az interjú körülbelül 

90 perces, és szükség esetén pszichológust biztosítunk. Az adatfelvételre 2016 és 2017 

között került sor
3
. Az interjúkat női résztvevők esetén női interjúztató (az első szerző), 

férfi résztvevők esetén pedig férfi interjúztató (interkulturális szakértő) készítette. A 

felvétel az interjúalany számára kedvelt, biztonságot nyújtó és csöndes környezetben 

készült. Az interjúk során a résztvevők személyes tapasztalataira, interpretációira 

voltunk kíváncsiak, ezért az interjúkérdések is ennek megfelelően nyitottak voltak, az 

interjúalany által fontosnak ítélt tapasztalatok körbejárására irányultak. Minden esetben 

hangrögzítéssel készültek az interjúk, majd a szó szerinti átiratok (amelyekben jelöltük 

a jelentősebb verbális elemeket is) kerültek elemzésre. Az átiratok felét az első szerző 

készítette, míg másik felét – egy egységes gépelési szabályrendszer szerint – 

pszichológia, illetve társadalomtudomány szakot végzett szakemberek (három fő), 

azonban az első szerző minden esetben ellenőrizte (és több esetben javította) a 

hangfelvételekkel való egyezést (különös tekintettel a központozásokra). 
 

 

Minta 

 

A vizsgálatban 31 látássérült személy vett részt, melyből 18 személy nő, 13 pedig férfi. 

A mintában mindegyik típusú látássérüléssel élő személy perspektívája megjelent, 

hiszen interjúalanyként részt vett aliglátó (8 fő), gyengénlátó (4 fő) és vak személy (19) 

is. Valamint veleszületett (20 fő) és szerzett (kisgyermekkorban: 7 fő, kamaszkorban: 2 

fő, ifjúkorban/felnőttkorban: 2 fő) látássérüléssel élő személy is interjúalanyunk volt. Az 

interjúalanyok átlagéletkora 32,8 év (legfiatalabb: 21 éves, legidősebb: 55 éves) volt. A 

kutatásban jellemzően magasan kvalifikált interjúalanyok vettek részt. A legmagasabb 

                                                           
3
  A kutatás költségeit az ELTE PPK doktori konzorciumi pályázata fedezte. A vizsgálat rendelkezik az ELTE 

PPK Kutatásetikai Bizottságának engedélyével. 



 

iskolai végzettséget tekintve szakmunkás/technikum végzettséggel 2 fő rendelkezett, 

érettségizett 5 fő, folyamatban lévő főiskolai/egyetemi tanulmányait szintén 2 fő 

végezte, és főiskolát/egyetemet 22 fő végzett. Egy kivétellel (aki kizárólag integráltan 

tanult) mindannyian részt vettek szegregált és integrált oktatásban is. 
 

 

Adatelemzés  
 

A hanganyagok átiratainak elemzéséhez a kvalitatív tematikus elemzési módot 

választottunk, mert lehetővé teszi a mélyremenő elemzést, és kellően rugalmas ahhoz, 

hogy megfelelően kezelje a szövegben megjelenő témákat (l. pl. Braun & Clarke, 2006 

alapján). A validitást és reliabilitást biztosítandó, Wołowicz-Ruszkowska (2016) 

kutatásának mintájára a kódolásba bevontunk egy független kódolót (nő, 

gyógypedagógus), valamint a kész elemzés relevanciájának és pontosságának 

értékelésére egy értékelőt (férfi, pszichológus), aki egy ötpontos skálán értékelte az 

interjúkat (1 – az egyezés és egyetértés teljes hiánya; 5 – teljes egyezés és egyetértés). 
 

 

Eredmények 
 

A kódolás során kibontakozó témákat altémákba, majd azokat főtémákba soroltuk (lásd 

1. táblázat). Az intézmény típusának meghatározó szerepe (A) főtéma alá tartozik a zárt 

közösség (A1) és az adaptációs tapasztalatok a látó közösségben (A2) altéma. Az 

intézményes támogatás (B) főtéma része a tanári attitűd (B1) és a szülők szerepe (B2) 

altéma. A kortárs viszonyulás (C) főtéma alá az osztályközösség attitűdje (C1) és a segítő 

kapcsolat (C2) altémák tartoznak, míg a kortárs kapcsolati problémák (D) főtéma a 

státuszvesztés (D1) és peremhelyzet (D2) altémákat öleli fel. A bullying (E) főtéma 

pedig a csoportközi bullying (E1), valamint a bullying látássérült személyek között (E2) 

altémákat tartalmazza.  

1. táblázat. Az elemzés al- és főtémái 

Főtéma Altéma 

A. Az intézmény típusának 

meghatározó szerepe 

A1.  Zárt közösség 

A2. Adaptációs tapasztalatok a látó 

közösségben 

B. Intézményes támogatás 
B1.  Tanári attitűd 

B2.  A szülők szerepe 

C. Kortárs viszonyulás 
C1. Az osztályközösség attitűdje 

C2. Segítő kapcsolat 

D. Kortárs kapcsolati problémák 
D1.  Státuszvesztés 

D2.  Peremhelyzet 

E. Bullying 
E1.  Csoportközi bullying 

E2.  Bullying látássérült személyek között 

 



 

 

Az intézmény típusának meghatározó szerepe 

Zárt közösség 

 

A szegregált intézményekre jellemző alacsony osztálylétszám, valamint a szegregált 

kollégiumi közösség hatására olyan zárt kortárs közösség alakult ki, amellyel 

kapcsolatban ambivalens viszonyulást fogalmaztak meg az interjúalanyok. Ábel (min-

den interjúalany álnéven szerepel a tanulmányban) az alacsony csoportlétszám pozitív 

aspektusait helyezte előtérbe. Több interjúalannyal együtt úgy vélte, hogy ennek kö-

szönhetően „nagyon szoros közösség volt”, amelytől azonban később félt „elszakadni”. 

Andrea szerint a szegregált intézményben töltött általános iskolai évek alatt az 

osztálytársakkal megélt kapcsolat „kicsit közvetlenebb volt, […] szövődtek baráti 

kapcsolatok”, és Júlia is arról számolt be, hogy szerette, hogy kis osztályuk volt, mert 

„ez egy ilyen nagyon családias dolog volt, nagyon jól ismertük egymást, jó barátok 

voltunk”. 

Géza megfogalmazása szerint azonban ez egy olyan „belterjes közösség volt, amibe’ 

természetesen voltak jó emberek, akik általában egyébként túlnyomó részt elnyomottak 

voltak, meg voltak kevésbé jók, akik általában inkább elnyomók voltak”. A 

negatívumokat kidomborító interjúalanyok beszámoltak arról, hogy a zárt közösség, az 

alacsony osztálylétszám, valamint a bentlakásos forma miatt a szegregált intézményben 

erősen kiütköztek a családi háttérből fakadó különbségek (Géza esetében az anyagi 

háttér, a mikrokörnyezet támogató attitűdje stb.), amelyek kihatottak a kortársakkal való 

viszonyra is. Azt, hogy miért nem volt jó viszonyuk az osztálytársakkal, Attila így 

fogalmazta meg: „Engem nagyon sok helyre vittek, őket meg nem annyira. Ebből voltak 

ilyen irigykedések, amiket én így értek, hogy ezek miért voltak”. 

Közösségi szempontból azonban jelentős támaszt nyújtottak az érintetteknek az 

interjúalanyok által különböző elnevezésekkel illetett „integrációs táborok”, ahol az 

integrált oktatásban részt vevő látássérült diákok más látássérült diákokkal 

találkozhattak. Itt több tartós barátság szövődött, például Nóra itt ismerte meg az azóta 

is legjobb barátnőit, „ami vicces, mert én általában annyira nem tartom a kapcsolatot 

a látássérültekkel”. Az interjúalanyok elmondása szerint lelki egészségük megőrzése 

miatt is fontosak voltak ezek a közösen eltöltött idők, hiszen más látássérült diákokkal 

is meg tudták osztani tapasztalataikat, olyan személyekkel beszélgethettek, akik 

pontosan ismerték a felvázolt helyzeteket, vagy maguk is érintettek voltak. 

 

 

Adaptációs tapasztalatok a látó közösségben 

 

A látássérült személyek látó közösségbe kerülése jellemzően a középiskolai 

tanulmányok megkezdésekor következett be. A középiskolai közösségről az 

interjúalanyok többnyire negatív véleménnyel voltak. Rita megfogalmazta, hogy 

„valahogy nem tudom miért, nem alakult ki az a közösség”. A közösségben jelenlévő 



 

problémákat az interjúalanyok főként a kamaszkorral járó nehézségeknek 

tulajdonították. Teréz megfogalmazása szerint „az elején még nagyon kedvesek voltak 

velem, de ahogy ugye elkezdtek kamaszodni, úgy már egy kicsit változott a helyzet”. 

A szegregált intézményben töltött általános iskolai éveket és gyermekkort követően 

a serdülőkor és az új környezethez való adaptálódás nehézséget jelentett a legtöbb 

interjúalany számára. „Az ember kikerül egy idegen környezetbe látássérültként. Nem 

tudja, hogy ismerkedjen a látó gyerekekkel, akik össze-vissza szaladgálnak a 

szünetben, és egyébként is ott maradsz az osztályterembe’, és nem tudod, hogy merre 

van a kijárat.” (Emma). Attila úgy érezte, hogy jól alkalmazkodott a látó környezethez, 

azonban az integrált környezetben erőteljesen kirajzolódott számára, hogy a többségi 

társadalom tagjai másként kezelik őt, mint látó társait: „Szerintem egy nagyon jó lecke 

volt, hogy mi az, amiben… rájönni arra, hogy mi az, amiben én más vagyok.” 

Az interjúalanyok könnyebben adaptálódtak abban az esetben, ha korábban nem 

kizárólag szegregált intézményben és kollégiumban éltek. Júlia megfogalmazása szerint 

– aki aliglátóként szegregált általános iskolában végezte tanulmányait, azonban 10 éves 

kora után már nem vették át egy másik, általa megnevezett szegregált intézménybe – 

„valamilyenféle inkluzív környezet volt” a korábbi intézmény is, mert osztálytársai 

(akik különböző mértékű látásmaradvánnyal bírtak) „látós módon játszottak”, 

„igaziból ezért abban nőttem fel, hogy hogyan élik mindennapjaikat a látó gyerekek”. 

Úgy vélte, hogy az integrált gimnáziumi években ezek a tapasztalatok nyújtottak 

számára segítséget, hiszen számos dolog természetes volt számára, amit egy kvázi látó 

környezetben korábban már megszokott (pl. „a hangok”). Elmondása szerint az ő 

adaptációja azért lehetett sikeresebb, mint látássérült társaié, mert „mégis azért tudtam, 

mire számítsak… vagy hogy ezek a komfortot nagyon meghatározó dolgok nekem nem 

voltak idegenek”. Ennek ellenére azonban – a legtöbb interjúalanyhoz hasonlóan – nem 

szerette a gimnáziumot, mert „nem volt egy jó közösség”. 

Az interjúalanyok a korai integrációt tartották célravezetőnek. Tivadar annak 

ellenére fogalmazta ezt meg, hogy hatodik osztályos korára rendkívül megromlott a 

viszonya az osztálytársaival, iskolát váltott, de az új intézményben sem volt sikeres a 

beilleszkedése. Úgy gondolta, hogy „a probléma az ott van, hogy kamaszkorban kerül 

ki a legtöbb vak integrációba, ami hát gyakorlatilag predesztinálja őket arra, hogy 

sikertelen legyen az integráció. […] Ilyen szempontból én, akármennyire is nehezek 

voltak ezek az iskolák – mind képletesen, mind valódi iskolák –, azért azt gondolom, 

hogy én tulajdonképpen jól jártam azzal, hogy másodiktól kezdve integrációban 

jártam.” Anna volt az egyetlen olyan interjúalany, aki szerzett látássérüléssel élő 

gyengénlátó diákként (7 évesen) kizárólag integrált intézményekben tanult. Jó 

tapasztalatai voltak a pedagógusokkal és a kortársakkal egyaránt: „Nem is emlékszem, 

hogy valaha is csúfoltak volna, semmi ilyesmi nem volt. Én a szerencsésebbik…ek közé 

tartozom ilyen szempontból.” 

  



 

 

Intézményes támogatás 

Tanári attitűd 

 

A pozitív és támogató tanári attitűd jelentős segítséget jelenthetett a kortársközösséggel 

való sikeres kapcsolat kiépítésében a szegregált és az integrált intézményekben 

egyaránt, azonban a látássérült tanuló támogatására vonatkozó szándék hiánya, vagy a 

rossz megközelítés jelentősen ronthatott a látássérült diákok csoporton belüli helyzetén. 

A diákközösség látássérült személyhez való viszonyulásában ugyanis meghatározó 

szerepet töltött be a pedagógus attitűdje. 

Bence pozitív példája szerint az integrált iskolában „egy olyan osztályfőnököt 

kaptam magam mellé, aki mindig azon volt, hogy a lehető legjobban segítsen, ahol 

tud”. Ez a tapasztalat ellentétes volt a többi interjúalany tanári attitűddel kapcsolatos 

tapasztalatával. Elmondásuk szerint a kortársakkal való kapcsolat gondozására a 

tanárok nem fordítottak elég energiát. Tivadar megfogalmazása szerint „a tanárok jó 

része sem csinálja ezt a mediátori szerepkört általában”. Tivadar szerint a tanárnak 

meghatározó szerepe lenne a diákok közötti konfliktusok kezelésében, ami azonban az 

ő iskolájában nem valósult meg, „a tanárok semmilyen jelentős módon nem segítették 

az én társadalomba… vagy hát jelen esetben a közösségbe való beilleszkedésem”. 

Emese esetében a tanári kar ismerte a kiközösített diák helyzetét, mégsem tett 

semmit a helyzet megoldásáért, sőt teret adott a verbális bántalmazásnak. Egyedül 

osztályfőnöke kísérelte meg orvosolni az esetet úgy, hogy – Emese megkérdezése 

nélkül – érzékenyítő szándékkal kinyomtatott egy kicsinyített betűméretű feladatlapot 

az osztálynak, hátha ezzel perspektívaváltásra bírhatja az osztályt, azonban ekkorra a 

tanárok, diákok és azok szüleinek ellenséges attitűdje olyan mértékűvé vált, amelyet 

nem tudtak pozitív irányba fordítani. 

Jellemző volt, hogy az osztályfőnökök utasították az osztályt a látássérült diák 

kísérésére, „rájuk volt parancsolva” (Zea), „Ha a tanárok megláttak engem, hogy 

egyedül vagyok és egyedül megyek, akkor a következő órán le lett szúrva az osztály, 

hogy ’Mert Zeát egyedül hagytátok’, és ugye én hiába mondtam, hogy ’Nem érdekes!’, 

meg ’Nem történt semmi!’, de ők nyilván nem úgy vették, mert kaptak egy letolást érte. 

[…] mégiscsak teher volt nekik; egy folyamatos készenlét volt […], nekem is rossz volt 

meg nekik is” (Zea). 

Zsófia elmondta, hogy már az első találkozás során jelentős következményei 

lehetnek a tanári reakciónak. Az interjúalany új gimnáziumi oktatója nem ismerte még 

az osztályt, névsor alapján kerültek a diákok felszólításra, azonban amikor ő került 

sorra, „akkor felálltam, hogy felelek, és akkor, hogy ’Jaj, te vagy az? Akkor ne, te ülj le! 

– és csak a többiek így felzúdultak, hogy ’Dehát ő is tud felelni!’” (Zsófia). Elmondása 

szerint a pedagógusok próbálták „nem terhelni túlságosan”, amit nem szeretett. „Már 

akkor is érzékeltem, hogy az biztos, hogy nem tesz jót nekem, […] de hát ezt láttam, 



 

hogy a többiek is nyilván még kevésbé fognak engem elfogadni, ha látják, hogy én 

hagyom, hogy kivételezzenek velem.” 

A pozitív diszkriminációtól való félelem, a kivételezéstől való tartás, vagy annak 

kezelése meghatározó pontja volt az interjúknak, hiszen ez a kompetencia elvitatásának 

következménye. „Néha még példálóztak is velem, amit annyira nem szerettem. […] 

Nem feltétlenül azt eredményezi, hogy akkor utána az embert nagyon szeretik a… az 

osztálytársai” (Ábel). Zea és Miklós megfogalmazta emellett azt is, hogy ez a 

megkülönböztetés valójában negatív viszonyulást takar, és főként negatív 

következményekkel jár: „’Látjátok, ő nem lát, meg ő neki nehezebb, mégis jobban 

megcsinálta, mint ti!’ Hát ez szerintem úgy nem segítette, hogy engem befogadjanak.” 

(Zea). „Mind a pozitív diszkriminációnak megihattam a levét […]. Nem egyszer olyan 

volt, hogy az osztály színe előtt jelentették ki, hogy akkor engem külön fognak értékelni, 

külön fognak lefeleltetni. […] Ez így nagyon nem volt jó, ezt egyszer-kétszer vissza is 

kaptam az osztálytársaktól” (Miklós). 

Emese integrált intézményben szerzett tapasztalatai is azt mutatták, hogy a 

pedagógus különböző helyzetekre adott reakciói, valamint a látássérült személlyel 

kapcsolatos attitűdje meghatározó a diákok látássérült társukhoz való viszonyulásában: 

„A lehető legrosszabbat képzeld el. A tanárok nem jól kezelték a helyzetet. […] A 

némettanárom az első hetekben az egyész osztály előtt megalázott, és hangosan, félig 

kiabálva mondta, hogy: ’Emese, te kihasználod a helyzetedet! És mi az, hogy nem írsz 

házikat, és hogy így nagyon könnyű, és így mindenkinek könnyű lenne!’ És az 

osztályom persze egyetértett a tanárommal. Innentől kezdve én voltam itt az, aki 

kihasználja a helyzetét” (Emese). 

A kiközösítésre, a bullyingra adott nem megfelelő tanári válaszok azonban a 

szegregált és az integrált intézményben egyaránt jellemzőek voltak. Miklós elmondása 

szerint – Andrea véleményével megegyezően – a szegregált intézményben jelenlévő 

szűk közösség miatt hamar „hitelt adtak” a tanárok a diákok által terjesztett, vagy kitalált 

pletykáknak: „a tanáraim miatt is nagyon-nagyon sok megaláztatáson mentem 

keresztül ott” (Miklós). Esetében a kortársakkal való kapcsolat és a pedagógusokkal 

kialakított kapcsolat kölcsönösen hatottak egymásra. A pedagógusok ellenségesen 

viselkedtek Miklóssal, amelynek hatására „volt nekem egy komoly verekedésem ezzel az 

xy-nal, ami után kiborult a bili”. Az intézményvezetés és a pedagógusok rossz 

helyzetkezelését mutatja, hogy miután kiderült, hogy Miklós valójában a bullying 

áldozata volt, „az egyetlen retorzió, amit kapott […], annyi volt, hogy abban az évben 

nem jeles lett a magatartása, hanem hármas. Ennyi volt.” 

  



 

 

A szülők szerepe 

 

Az interjúalanyok szülei jelentős segítséget nyújtottak a tanulás terén, hiszen a 

résztvevők diákévei alatt jellemzően még csak rideg integráció működött, amelynek – 

többek között – részei voltak a hiányos tárgyi feltételek, valamint a megfelelő szakmai 

segítségnyújtás és a szükséges információk biztosításának hiánya. A látássérült tanulók 

és családjaik számára tehát jelentős többletmunkára volt szükségük ahhoz, hogy pótolni 

tudják a sikeres abszolváláshoz hiányzó intézményi hátteret. Emese elmondta, hogy 

„amikor anya hazaér a munkából, ő olvassa fel nekem [a könyveket], és akkor még 

laptopom se volt”. A szülők a tanulásban nyújtott segítség mellett fontos kommunikációs 

csatornát is jelentettek az érintett diák és az iskola, vagy az egyes tanárok között. Olga 

megfogalmazta, hogy az egyik pedagógus rendszeresen könnyebb feladatot adott neki, 

mint csoporttársainak, amit végül a szülein keresztül kommunikált le az oktatóval. 

Az érintettek jellemzően nem fordultak szüleikhez segítségért, amikor bullying 

áldozataivá váltak. Tivadar azonban megosztotta velük történetét, akik a bullyingra 

reagálva „félrehívták az egyik gyereket, és brutálisan megfenyegették, tehát, hogy ilyen 

szóban, természetesen. […] Volt olyan is, hogy fölhívta anyám az illető gyereknek az 

anyukáját, hogy beszéljen vele”. A kortársakkal való kapcsolatokra másképpen is hatott 

a szülők attitűdje, hiszen például az önállóság kiépítését akadályozó szülői túlféltés az 

interjúalanyok közösségi életben való részvételét is megakadályozta. Zea esetében „az 

érettségiig igazából engem bekísértek reggel, meg hazavittek, és ez szörnyen 

peremhelyzetre sorolt igazából az osztályban is”, hiszen így nem volt lehetősége 

mélyebb kapcsolatok kiépítésére. 

Az osztálytársak szülei is különféleképpen jelentek meg az interjúalanyok életében. 

Míg Emese osztálytársainak szülei az osztályfőnökhöz fordultak azzal, hogy Emese csak 

„tetteti, hogy nem lát”, addig Zsófia esetében az osztálytársak szülei azt szerették volna, 

hogy gyermekük barátkozzon vele, és ennek megvalósulásához lépéseket is tettek: 

„meghívtak. De az nem a lányon múlt. Ő is örült neki, mert elvoltunk, elbeszélgettünk, 

meg jól éreztük magunkat, de az mégiscsak a szülők voltak ott a fő kezdeményezői a 

dolognak – és ez több családnál is előfordult.” 

 

 

Kortárs viszonyulás 

Az osztályközösség attitűdje 

 

Az integrált középiskolai oktatásban szerzett tapasztalatokat Loránd így összegezte: 

„amikor ők találkoztak – mármint a diákok – vakkal vagy vakokkal, mert voltunk 

többen is, én azt tapasztalom, hogy a közösség az nem volt túl befogadó”. A közösségbe 

való bevonásról és bevonódásról kevés interjúalany számolt be részletesen. Zea 



 

elmondta, hogy esetében „így mind benne voltunk a hülyéskedésben, meg 

délutánonként eljártunk fagyizni meg ide, oda, amoda, így a városban, és akkor vittek 

magukkal engem is”. Meghatározó volt az osztály klímája, hiszen abban a közösségben, 

ahol az elfogadás és befogadás volt az uralkodó norma, ott a látássérült személy sem 

érzett negatív megkülönböztetést. László elmondta, hogy mindenki a közösség része 

volt, nem volt kirekesztés, még a „legvadabb csávó” is rendszeresen az interjúalany 

társaságával volt. 

Géza 15 és fél évesen kezdte el a gimnáziumot, ahol osztályelnök volt. „Szégyelltem 

is magam miatta, nem tudom, hogy miért, pedig semmi okom nem volt a 

szégyenkezésre.” Géza úgy gondolta, hogy „az utolsó évekre sikerült igazán 

[beilleszkedni], amikor együtt berúgtam a többiekkel, és akkor mondta az egyik kiscsaj, 

a Liza [álnév], hogy ’Na, most látszik, hogy igazán idetartozol közénk!’ […] Na, most 

megtörtént az a pillanat! És akkor úgy gondoltam magamban, hogy ez azért nagy kár, 

hogy az utolsó időkben. […] megkaptam az elismerést, és az jólesett… még ha ilyenben 

is, hogy ’Na, mennyit ittál, vagy mennyit’… de az jólesett.” 

 

 

Segítő kapcsolat 

 

A diákok közötti segítő kapcsolatok is fontos szerepet kaptak az elbeszélésekben. 

Emese például a „szintén kiközösített” társától kapott segítséget, aki a tanórát követően 

elmagyarázta neki a matematika óra anyagát, míg Dánielnek „az egyik padtársam 

diktálta le – az írásvetítőn – ami ki volt vetítve”. Rita és Gabriella olyan osztálytársaik 

segítségével tudtak a csoporttal haladni, akik egyben a barátnőik is voltak: „a 

padtársammal csináltuk ezt a ’belenézek a füzetedbe’ kört” (Rita), „csináltuk a 

gyerekkori padtársammal, aki barátnőm is volt, hogy például dolgozatnál is úgy 

működtünk, hogy felolvasta a példákat, és mondtam a válaszokat, és akkor írta ő is, 

meg írtam én is” (Gabriella). Gabriella számára – aki rideg integrációban vett részt, így 

semmilyen megsegítést nem kapott – elengedhetetlen volt a kortársak segítő fellépése: 

„A legtöbbet az osztálytársaimtól kaptam egyébként, tehát hogy voltak ilyen nagyon jó 

emberek, akik így tökre sokat segítettek. […] ők maguktól találták ezt ki, hogy csinálják.” 

Lorándnak ugyanakkor negatív tapasztalatai voltak, mert osztálytársai „igyekeztek 

azért, tehát lehetőleg nem segíteni”, a pedagógusoktól vagy másik osztálytól kért még 

útbaigazítást is. Az egyik szünetben véletlenül betörték az iskolától kölcsön kapott gép 

képernyőjét, amit jelzett, ezt pedig a diákok „árulkodásnak vették”. Zsófia osztálytársai 

– osztályfőnöki utasításra – segítettek neki. Az interjúalany ezt úgy értelmezte, hogy 

„nagyon rendes gyerekek voltak, és az osztályfőnökünk is nagyon rendes volt, és a 

lelkükre kötötte, hogy a vak kislánynak segíteni kell, […] de az, hogy mondjuk 

elhívjanak egy buliba magukkal, az negyedikben fordult először elő. […] valahogy nem 

volt meg az a szoros közös kapcsolat egyikőjükkel sem”. 

László kölcsönös segítségnyújtásról számolt be: „Jó, tehát igaz, hogy legtöbbször… 

nem tudtunk úgy együtt beszélgetni, csak annyi, hogy átkísértek egyik teremből a 

másikba, mert akkor még nem volt botom. […] hogyha valakinek gondja volt, akkor a 



 

 

másik… segítettünk egymásnak”. Zea pedig úgy érezte, hogy az osztálytársai 

kihasználták őt: „Ami a legnagyobb hasznuk volt belőlem, az ugye az, hogy rengeteget 

tudtak puskázni tőlem meg rólam, a képernyőmről, mindenki mellém meg mögém 

akart ülni. Nyilván tudtam, hogy ez nem az én személyemnek köszönhető. Legalább 

nem voltam egyedül.” 

 

 

Kortárs kapcsolati problémák 

Státuszvesztés 

 

Több interjúalany is beszámolt arról, hogy látássérültsége okán megfosztották őt 

korábbi státuszától. Olga a szegregált intézményben az osztályon belül vezetőszerepet 

töltött be, azonban az integrált gimnáziumban a látó társai már nem kezelték őt 

domináns személyként: „ott ebből a vezető gyerekből lett egy segítendő gyerek, aki még 

pechjére jól is tanult, és ilyen ’bezzeggyerek’ lett belőle, és a kettő együtt egy ilyen elég 

szerencsétlen kombináció”. Emese is arról számolt be, hogy a látássérülés 

bekövetkezését követően korábbi, „laza rocker” szerepét elveszítette, gyámolítandó 

személyként kezelték őt. 

A kamaszkor környékén szerzett látássérülés is nehézségeket és változásokat 

okozott az érintett interjúalanyok életében, a meg nem értettség és magányosság a 

korábbi barátságok felbomlásához vezetett: „úgyse tudják megérteni a többiek, úgyse 

tudnak segíteni, és akkor így teljesen elszakadtam a baráti körömtől” (Gabriella). Bea 

elmondta, hogy „7-8. környékén teljesen elvesztettem a látásomat. És hát volt egy 

nagyon jó barátnőm, aki ilyen kis hülye picsa volt. ’Jaj, ne fogjuk egymás kezét, mert 

akkor azt hiszik, hogy leszbik vagyunk, és nem tudok ismerkedni!’. Ilyen kis érdekes 

csaj volt. Vele akkor megszakadt a barátság”. Miklósnak a látása elvesztését követően 

(második osztály) kizárólag rossz tapasztalatai voltak az iskolákkal kapcsolatban: 

„Amikor általános iskolába kerültem, amíg láttam – ugye ez első-második –, addig 

viszonylag egy normális helyem volt az osztályban. Nem voltam periférián, de nem 

voltam a középpontban sem”, a látásvesztést követően pedig minden intézményben 

„értek engem atrocitások, itt is a periférián voltam az osztálytársaim között. […] 

Ignoráltak engem inkább. Nem egyszer volt olyan az osztálytársak részéről, hogy egész 

héten egy szót sem szóltak hozzám. De én sem hozzájuk. Itt, gimnáziumban, annyi 

volt a különbség, hogy volt már két barátom.” 

 

 

Peremhelyzet 

 

Az interjúalanyok jellemzően peremhelyzetbe sodródtak az osztályon belül. Gabriella 

szerint „különc vagy kakukktojás, vagy nem tudom mi voltam, attól is, hogy látássérült 

vagyok.” Géza is úgy gondolta, hogy „volt mindig egy kicsit csodabogaras, különös” 

státusza a csoporton belül, azonban osztálytársai az első napokban pozitívan fogadták. 

A kezdeti nyitottság más esetben is megjelent, azonban ebben az esetben is hamar 



 

elkopott: „nagyon érdekes volt, hogy első egy-két hétbe’ akkor úgy nagyon jöttek az 

osztálytársaim ismerkedni – ugye érdekes volt nyilván az írógép, amivel én írtam […]. 

Ezt én úgy élveztem, […] és akkor úgy két-három hét után úgy kezdtek elmaradozni 

mellőlem, meg akkor már sokat ültem egyedül” (Ábel). 

A legtöbb interjúalany az integrált intézménybe kerülés legjellemzőbb érzelmének a 

szorongást írta le: „amikor gimibe kikerültem, akkor az életemnek a meghatározója a 

szorongás volt: hogy elfogadnak-e, meg tudok-e felelni, meg tudom-e állni a helyem” 

(Zsófia). Nóra esetében a kiközösítettség miatti álmatlanság oda vezetett, hogy már a 

magántanulóságon is gondolkodott, mert „nem akarok ebbe az osztályba járni, ahol 

éppen senki barátom nincs.” 

A látássérült diákok gyakran a közösségben való aktív részvétel lehetőségétől is 

megfosztva érezték magukat. Zsanett megfogalmazta, hogy az órák után azonnal 

hazasietett, mert „ezek lassú módszerek voltak, és én ezt nagyon-nagyon sajnálom, 

hogy nekem igazából nem igazán jutott arra időm, amire azt gondolom, hogy 

gimnazistának kell, hogy jusson ideje. Tehát, hogy az osztálytársakkal, haverokkal ide 

beülünk, beszélgetünk, szórakozunk. Szóval ez nekem kimaradt az életemből” 

(Zsanett). 

Egyes interjúalanyok peremhelyzetüket „jótanulói státuszukkal” (Ábel, Nóra, de 

Rita megfogalmazása szerint ez a „stréber pozíció”) vagy a „visszahúzódóbb” 

személyiségtípusukkal (pl. Zita) magyarázták, és nem a látássérültségük miatti 

kirekesztésként élték meg. „Én meg mindig azért igyekeztem jó tanulónak lenni, mert 

[…] bennem volt egy megfelelési vágy, hogy nekem jó tanulónak kell lenni” (Bence). 

Bea gúnynevet is kapott emiatt az egyik osztálytársától: „mi hárman voltunk a 

jókislányok, a becsületesek. Az egyik fiú úgy csúfolt minket, hogy ’a becsületes babák’, 

[…] „elég peremen voltam az osztályban, tehát egy kisebbségi pozícióban voltam. Egy 

lánnyal voltam jóban, ő stréber volt”. 

A peremhelyzetbe szorult interjúalanyok jellemzően a hasonló kirekesztettségben 

részesülő diáktársakkal barátkoztak. Júlia megfogalmazása szerint az volt domináns 

szerepben az osztályban, aki udvariatlanul viselkedett a tanárral és ivott, „ilyen tekintetben 

egy páran kilógtunk a csapatból, nyilván ők voltak az inkább az én cimboráim” (Júlia). 

Emesének egy olyan osztálytársa volt, „akit szintén kiközösítettek” és kényszerűségből 

barátkozott vele, valamint Teréz barátai is olyan diákok voltak, akiket másságuk – például 

a diszlexia vagy a szegényes öltözködés miatt – kiközösítettek. 

 

 

Bullying 

Csoportközi bullying 

 

Az interjúalanyok jellemzően a bullying áldozatai voltak, amellyel különbözőképpen 

küzdöttek meg, és különböző okok következményeként gondoltak a bántalmazásra. 

„Alapvetően pozitívan fogadtak. […], volt olyan, aki így kirakta a lábát, meg 

szórakozott velem, meg volt, aki így beszólogatott, ilyenek azért voltak, de a legtöbb 

közösségben – nem azt mondom, hogy minden közösségben van, de a legtöbb helyen – 



 

 

azért ez előfordulhat” (Noel). Miklós egy szélsőségesebb esetről számolt be: „eleinte 

minden nagyon jó volt az osztálytársakkal kapcsolatban. Fokozatosan kerültem újra 

perifériára. Év vége, 8. év végén odáig süllyedtünk, hogy az egyik osztálytársam – a 

mai napig nem tudom, hogy ki volt az – kővel dobált meg engem egy kirándulás 

alkalmával.” Zita szerint az oktatás alacsony színvonala miatt a gimnáziumába „bárkit 

felvettek”, ezért megjelent a bullying is: egy látó diák „rászállt azokra az emberekre, 

akik bármiben mások voltak, mint a nagy átlag, [..] így ment a gúnyolódás meg ilyesmi. 

[…] Az az igazság, hogy akkor tökre megrázott, meg rosszul érintett” (Zita). Tivadar az 

általa elszenvedett zaklatás különböző fajtáit is bemutatta: „kezdve a ’megbökdösöm a 

vállát, és amikor hátranéz, hogy ki az, akkor jól összeröhögünk a többiekkel’, folytatva 

azzal, hogy ’beszólunk neki, és aztán elrohanunk, mert úgysem tud minket elkapni, 

vagy ha megpróbál, akkor az meg még viccesebb, mert hát hiszen teljesen esélytelen rá.’ 

Továbbá, hogy ’várom a partvissal az osztályterembe, és amikor bejön az osztályba, 

akkor az arcába nyomom a partvist’. Remek.” 

Volt olyan interjúalany, aki a szegregált közösségben tapasztaltakhoz viszonyítva az 

integrált intézményben ellene irányuló bántalmazást nem észlelte bullyingnak: „persze, 

hogy ugye nagynak akartak kinézni, és akkor… beledobták a krétát a teába meg ilyenek. 

De az ilyen kis dolgok, de nem az, hogy elgáncsoltak meg ilyesmi. Meg olyan volt, hogy 

ültem, és akkor ilyen üveggel valaki megpöckölt, vagy mit tudom én. Ezek kis dolgok, de 

nem olyan… nagy hülyeségek, mint hogy a nemlátók között. Mink röhögtünk rajta egyet, 

aztán jól van, továbbmentünk” (László). Géza a „vakszuri” kapcsán látóként beszélt az 

aliglátó személyekről. Az interjúalany szerint a látássérültek közösségében a látó 

gyermekek által elkövetett bullyingot nevezik „vakszurinak”: „amikor kiszúr a látó 

gyerek a vakkal, akkor az a vakszuri”, azonban a kontextus szerint az aliglátó gyermekek 

által a vak gyermekek kárára elkövetett bullyingról számolt be, és megfogalmazta: a 

szegregált iskolában „az aliglátók azok előnyben voltak”. 

 

 

Bullying látássérült személyek között 

 

Az interjúalanyok közül Nóra volt az egyetlen, aki arról számolt be, hogy a szegregált 

iskolában társaival együtt zaklató-áldozatként a bántalmazói oldalon is részt vett a 

bullyingban: „Azóta is bűntudatom van: volt egy Lili nevű [álnév] kislány; kicsit lassúbb 

volt, mint mi. Állandóan szekáltuk, én is benne voltam, és ez olyan rossz nekem.” 

Azonban Nórát is kiközösítették: „nagyon olvasós voltam, és eléggé kinéztek emiatt, meg 

hogy ugye kitűnő tanuló voltam. […] És akkor volt egy nagyon rossz évem, a negyedik 

osztály, amikor álmatlansággal küzdöttem, meg szorongtam a suliban, meg rossz 

dogákat írtam a félelem miatt […], és utána kivitt a [mondta a nevelőanyja nevét] látó 

suliba, ami nekem nagyon nagy boldogság volt tényleg, hogy végre kimehetek, és nem 

úgy néznek rám, mint egy ilyen már ismert és rosszként elbírált gyerekre”. Nóra esete 

különbözött a többiekétől, hiszen más említett esetben az interjúalanyok áldozat-

szerepben voltak érintettek. 

Bence elmondta, hogy „sokszor a diáktársaimtól is a beszólásokat [kaptam], hogy 

’Nem tudsz te tájékozódni!’, ’Milyen önállótlan vagy!’”, míg László nem kizárólag 



 

verbális bántalmazásról számolt be: „Olyat csináltak a gyermekek például, hogy 

kimentem a mellékhelységre, és akkor megvárták, míg bejövök… és akkor nem szólt 

senki, hogy ott van, és akkor durr, elgáncsoltak! […] Legtöbbször velem [szemétkedtek]. 

[…] én másféle lélek voltam, nem voltam benne minden ilyen… birkózásban, meg 

ilyesmi. […] állandóan csak birkóztak, meg erőlködtek, meg ilyeneket”. Az interjú során 

kiderült, hogy a birkózás valójában azt jelentette, hogy az alsó tagozatos fiúk „egymást 

birkózták, fojtogatták, meg fiú a fiúval fajtalankodott… a péniszüket egymáshoz 

dugták, meg ilyenek voltak”. László a kollégiumban olyan traumákat élt át, amelyek 

miatt sokáig még a városba is nehezen tért vissza, ahogyan Géza is a bentlakásos 

intézményben szerzett rossz tapasztalatok miatt fogalmazta meg, hogy „azért is utálom 

annyira Pestet”. A kollégium Teréz számára is rossz emlék maradt, mert idősebb 

lányokkal került közös szobába, akik „folyamatosan negatív megjegyzéseket” tettek rá, 

„kis pisisnek” hívták. 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 
 

Jelen vizsgálatunk célja volt feltárni, hogy az interjúalanyok az egyes oktatási 

intézményekben töltött éveik során milyen tapasztalatokra tettek szert, különös 

tekintettel kortárskapcsolataikra. A kutatási kérdéseinkre kapott válaszokat főtémákba 

és altémákba soroltuk. Főtémaként azonosítottuk az intézmény típusának meghatározó 

szerepét, az intézményes támogatást, a kortárs viszonyulást, továbbá a kortárs 

kapcsolati problémákat és a bullyingot. A főtémákhoz tartozó altémaként jelent meg a 

zárt közösség, adaptációs tapasztalatok a látó közösségben, tanári attitűd, a szülők 

szerepe, az osztályközösség attitűdje, segítő kapcsolat, státuszvesztés, peremhelyzet, 

csoportközi bullying, valamint bullying látássérült személyek között. 

A résztvevők által megosztott tapasztalatok és emlékek alátámasztották, hogy a 

sikeres integráció minden komponensének jelentős szerepe van (vö. Somorjai, 2008; 

Papp & Perlusz, 2013; Vargáné Mező, 2011). Az interjú résztvevőinek diákévei alatt az 

integráció még rendkívül kiforratlan volt, így az integrált intézmények például a 

szükséges tárgyi és személyi feltételeknek sem tudtak megfelelni. A szükséges eszközök 

hiánya számos plusz munkát rótt a látássérült diákokra, akik – hatékony megoldási 

lehetőségek híján – az iskolai órákat követően otthon folytatták a tananyagok 

feldolgozását, megakadályozva ezzel a kortárs közösségi életbe való eredményes 

bekapcsolódást. A peremhelyzetbe szorult látássérült tanulók kevés, jellemzően szintén 

a kortárscsoport peremén lévő baráttal rendelkeztek (Perlusz, 2008). 

Az integrációnak azonban elvitathatatlan előnyei vannak (l. pl. Perlusz, 2008), 

melyek kizárólag akkor tudtak kiteljesedni, ha a pedagógus megfelelően segítette a 

beilleszkedési folyamatot. Ennek hiányában ugyanis az interjúalanyok számos 

megaláztatást és bántalmazást éltek át a diáktársaik, pedagógusaik és még az 

osztálytársaik szüleinek részéről is. Az eredmények azt mutatják, hogy az integrált 

intézmények pedagógusai nem részesültek a szükséges felkészítésben. Emiatt a látó 



 

 

diákokat sem tudták megfelelően felkészíteni a látássérült diák érkezésére (Perlusz, 

2008), ahogy a látássérült diáknak is számos váratlan újdonsággal kellett szembesülnie. 

A vizsgálat egyik fő eredménye – a bullying kutatások mintájára (l. pl. Lendvai és 

mtsai, 2008) –, hogy a pedagógusoknak normateremtőként meghatározó szerepük van 

abban, hogy mi jellemzi a csoportnormát, vagyis a látó diákok hogyan viszonyulnak a 

látássérült tanulóhoz, hogyan fogadják és kezelik őt, illetve elfogadott vagy elnézett-e a 

bántalmazása. Jelen vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy számos esetben maguk a 

pedagógusok is – a szakmai etikának ellentmondva – ellenségesen viselkedtek a 

látássérült tanulóval. Hangsúlyos, hogy a látássérült diákot minden esetben partnerként 

kell kezelni, hiszen ahogy az interjúk is mutatták, a legjobb szándékú érzékenyítő 

feladatnak is lehetnek negatív hatásai, ha annak alkalmazásáról a pedagógusok nem 

egyeztetnek az érintett tanulókkal. A szegregált és az integrált intézményekben tehát 

egyaránt kiemelt hangsúlyt kell fektetni a megfelelő kortársközösség kialakítására, a 

peremhelyzetbe került diákok megsegítésére, valamint a bullying hatékony kezelésére 

(vö. Vargáné Mező, 2011), amely azonban a legtöbb esetben nem teljesült.  

Az osztálytársak negatív attitűdjének hatására (vö. Jackson & Bracken, 1998), 

valamint egyes esetekben az új osztályban bekövetkezett státuszvesztés negatív 

változásának hatására, az interjúalanyok az integrált osztályokban jellemzően 

magányosak és szorongóbbak voltak (vö. Hamurcu és mtsai, 2016), és – a kezdeti 

pozitív viszonyulást követően is – az osztály perifériájára szorultak (Somorjai, 2008; 

Perlusz, 2008). Minderre kedvezőtlen hatással volt a pozitív diszkrimináció is (Schiffer, 

2013), amely a kompetencia elvitatásának következménye. A megkülönböztetés 

negatív következményei ugyanis erőteljesen kirajzolódtak az interjúkban, például a 

kivételezés káros hatással volt az áldozat diáktársainak viszonyulására, továbbá az 

interjúalanyok önértékelésére is. Segíthetett ezen, hogy a látássérült diákok az 

„integrációs táborokban” megoszthatták tapasztalataikat látássérült társaikkal (vö. 

Bowen, 2010). Azonban a bullyingban való fokozott érintettség a szegregált és az 

integrált intézményekben egyaránt megjelent: a verbális bántalmazástól több esetben 

akár a testi vagy szexuális bántalmazásig terjedt. 

A szülők szerepe a bullying kezelésében hangsúlyos, fontos, hogy milyen módon 

reagálnak gyermekük bántalmazására (l. pl. Margitics és mtsai, 2010). Az interjúkban 

megjelent, hogy a bántalmazott diákok nem fordultak felnőttekhez segítségért (vö. 

Bourke & Burgman, 2010). Abban az esetben, amikor ez mégis megtörtént, a 

pedagógusok áldozathibáztató fellépése, a rosszul sikerült segítő beavatkozás, vagy a 

szülők fenyegető fellépése nem eredményezett sikeres megoldást, pedig a megfelelő 

reakció jelentős segítséget nyújthatna az áldozatoknak (vö. Bourke & Burgman, 2010). 

A kortársakkal való kapcsolatokra hatással volt a szülők túlóvó attitűdje is (l. pl. Perlusz, 

2008; Somorjai, 2008; Győri, 2009), hiszen ez akadályozta az önálló életvitelt és 

közlekedést, meggátolva így a kortárskapcsolatok kiépülését az osztálytársakkal, vagy 

akár a mélyebb barátságok kialakulását is. A pedagógusokkal, tanórákkal vagy 

intézetvezetőkkel kapcsolatos sikeres érdekérvényesítésben azonban nagy segítséget 

jelentett a szülők aktív fellépése és jelenléte, amely ellentmond a korábbi kutatások 

eredményeinek (l. pl. Schiffer, 2013; Szekeres, Perlusz & Takács, 2013). Emellett a 



 

látássérült diákok szülei jellemzően jelentős részt vállaltak a hiányos tárgyi feltételek 

okozta nehézséges áthidalásában is. Az osztálytársak szüleinek szerepe is 

megkerülhetetlen fontosságúnak bizonyult, hiszen az ő elfogadó attitűdjük hiánya is 

nehezítő körülmény lehetett (vö. Szekeres és mtsai, 2013), ahogy segítő és befogadó 

attitűdjük sem kizárólag a látó gyermekük viszonyulására volt pozitív hatással, hanem a 

látássérült tanuló önértékelését is érintette. 

Összegzéséként megállapítható, hogy a sikeres integrációhoz – a szükséges tárgyi 

és személyi feltételek biztosításán túl – elengedhetetlen a befogadó intézmény 

megfelelő tájékozódása és tájékoztatása, a pedagógusok, a kortárscsoport, az érintett 

tanuló, és a szülők felkészítése is. Szükséges továbbá foglalkozni a bullying 

kérdéskörével. A pedagógusoknak és a szülőknek felkészülteknek kell lenniük arra, 

hogy felismerjék, és megfelelő módon kezeljék a fogyatékossággal élő tanulók (és 

bármely diák) elleni erőszakot. 

 

 

A kutatás korlátai és kitekintés 

 

A kutatásnak számos korlátja van, elsőként említendő, hogy – tekintettel a nem 

reprezentatív mintaválasztásra – vizsgálatunk eredményei nem általánosíthatók, amely 

azonban a kvalitatív tematikus elemzésnek nem is célja. Jelen kutatás célja egy kutatási 

kérdésekkel körülhatárolt téma részletes feltárása volt, amelyek mentén megjelenő 

eredmények elsődleges eredménynek tekinthetők, és további kutatásokhoz is alapot 

adhatnak. A kutatás további korlátja volt, hogy az interjúalanyok által elbeszélt emlékek 

és benyomások retrospektív beszámolók, azaz évekkel – vagy akár évtizedekkel – 

ezelőtti eseményekről számolnak be, így az időbeli távolság jelentősen 

megváltoztathatja az élmények megélését, jelentését. Azonban ennek előnye, hogy 

előtérbe kerül az interjúalanyok azon értelmezése, hogy hosszú távon milyen hatásai 

lehetnek az egyes intézményekben szerzett tapasztalatoknak. 

A vizsgálatok során felvett gazdag anyagok további aspektusait is érdemes lenne 

megvizsgálni, valamint az ismertetett fókuszpontok közül egy-egy altémát kiemelni. 

Ilyen lehet például a látássérült személyekkel felvett félig strukturált interjúk 

másodelemzése, amely során a csoportközi és a csoporton belüli bullying képezhetné 

részletesebb vizsgálat tárgyát, hiszen jelen elemzés az interjúk számos szegmensét nem 

bontotta ki, illetve a bemutatott résztémák mélyebb feltárása is lehetséges kiindulópont 

lehetne a további másodelemzésekhez. 
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