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A jelen kötet bepillantást nyújt a tudományos kutatás rejtelmeibe, útmutatót ad a hallgatóknak a 

nyelvpedagógiai kutatások megtervezéséhez, lebonyolításához, az eredmények elemzéséhez, a 

következtetések levonásához, illetve azok közzétételéhez. Főiskolai jegyzetnek szánjuk „A 

tudományos kutatás alapjai” című tantárgy tanulmányozásához.  
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1. Mi a tudományos kutatás? 

 

A tudományos kutatást alapvetően úgy kell felfogni és egyszerűen értelmezni, mint egy 

tudatos, illetve módszeres megismerési gyakorlatot. „Ez képessé teszi az érdeklődő embert a 

különböző újdonságok megismerésére, ezáltal olyan módszereket biztosít a közreműködő számára, 

amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az eddig ismeretlen jelenségeket, problémákat az ember 

megismerje, sőt azokat meg is oldja. Ez tehát egyfajta nyitottságot is jelent a még ismeretlen iránt, és 

igényt arra, hogy ezeket a folyamatokat, problémákat a „kíváncsi megismerő” megértse, tudatosan 

meg is oldja. Tehát a tudományos kutatásnak, illetve a tudományos kutatás módszertanát oktató 

intézményeknek, személyeknek alapvetően az a fő feladata, hogy ezt a kíváncsiságot, az új problémák 

iránti érzékenységet felkeltsék a hallgatókban.” [1, 157. o.] 

 

A tudományos kutatás „… az a tervszerű, a tudományos ismereteken alapuló emberi 

tevékenység, amelynek célja új, az eddigi ismeretekhez kapcsolódó, azt kiegészítő, általánosító, 

pontosító, helyesbítő ismeret, általános érvényű adat, összefüggés, hatás vagy kölcsönhatás felfedése, 

létrehozása.” [2, 8. o.] 

 

A tudományos kutatás eddigi tudományos ismereteken alapuló, az ismeretlen megismerésére 

törekvő tevékenység. Célja az eddigi ismeretek rendszeréhez kapcsolódó új ismeret, általános érvényű 

adat, összefüggés, hatás vagy kölcsönhatás megállapítása vagy létrehozása. Lényege valamely 

tudományos problémának – valamennyi bizonyítási szabály figyelembevételével történő – elméleti 

feldolgozása, megoldása. [3] 

 

Különbségek a hétköznapi és a tudományos megismerés között 

 

A hétköznapi megismerés általában spontán módon megy végbe, aszerint, hogy milyen 

tapasztalatokkal találkozunk. Tapasztalataink mindig ki vannak téve pontatlan észlelésünk 

torzításainak. Ez nemcsak abból adódik, hogy érzékszerveink nem megbízhatóak, hanem abból is, 

hogy a figyelem irányultsága, az előzetes várakozások is erősen befolyásolják az észlelést. (Például 

hamarabb meghalljuk, ami fontos nekünk, vagy amit hallani szeretnénk.) Tapasztalatainkból gyakran 

hibás következtetéseket vonunk le. Már néhány esetből is hajlamosak vagyunk általánosítani. (Ez 

fontos emberi tulajdonság, hiszen segít a gyors tájékozódásban, hogy típusokat, kategóriákat próbálunk 

alkotni. De ha ezeket lezárjuk, és nem engedjük be a tudatunkba az ellentmondó tapasztalatokat, 

előítéletek keletkeznek.) Gyakran az egymást követő eseményeket oksági kapcsolatba hozzuk, anélkül, 
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hogy ellenőriznénk feltevésünket. Következtetéseink levonásakor gyakran követünk el logikai hibákat. 

Tudatunkban néha megférnek egymásnak ellentmondó tartalmak is.  

 

Ismereteinket, következtetéseinket ritkán ellenőrizzük, nem vizsgáljuk meg újra meg újra, hogy 

kizárjuk a tévedés lehetőségét. Ha tapasztalatainkról, következtetéseinkről másokkal beszélgetünk, 

nem magyarázzuk meg, mit is értünk az egyes fogalmakon, mert feltételezzük, hogy szavaink a 

másiknak is ugyanazt jelentik. Ez azonban nincs mindig így, a szavakat jelentések, asszociációk egész 

felhője veszi körül. A kommunikáció során a partnerek közös munkával, fokozatosan „derítik fel”, 

melyik jelentés érvényes.   

 

A tudományos megismerésre a minden részletre kiterjedő tervszerűség és alaposság jellemző. 

A tudományban törekednek arra, hogy a tapasztalatok és a következtetések helyességét többszörösen is 

ellenőrizzék. Ez nemcsak önellenőrzéssel, hanem a tudományos közélet, a „szakma” kontrolljával is 

folyik. A tudományos kommunikációban – szemben a hétköznapi kommunikációval – a fogalmakat 

mindig szigorúan meghatározott értelemben használják.  

 

A következő táblázat a hétköznapi és a tudományos megismerést hasonlítja össze. 

 

 

 

 Tudományos 

megismerés 

Hétköznapi 

megismerés 

Hogyan szervezzük? Tervszerűség, minden 

körülményt szisztematikusan 

figyelembe veszünk 

Spontán, pontatlan, 

esetleges; észlelési torzítások 

Hogyan használjuk 

a fogalmakat? 

Pontosan 

körülhatárolt értelemben 

Pontatlan, 

többértelmű 

fogalomhasználat 

Hogyan 

gondolkodunk? 

Logikai tisztaság a 

következtetésekben; 

ellentmondás-mentes 

rendszerre törekszünk 

Logikai hibák 

(túláltalánosítás, hibás 

következtetések); megférnek 

az ellentmondó tények, 

állítások, következtetések 

Hogyan vizsgáljuk 

ismereteink, 

Gondosan 

megtervezett 

Ritkán ellenőrizzük 

ismereteinket, 
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következtetéseink 

helyességét? 

kontrollvizsgálatokkal, 

többszörös ellenőrzéssel, a 

szakmai közélet kontrolljával 

következtetéseink 

helyességét, nem 

rendszerezünk 

 

A kutatás etikai kérdései [4] 

A kutatás során tiszteletben kell tartanunk néhány etikai kérdést úgy a kutatásban 

résztvevőkkel, mint a tudós társadalommal szemben.  

A résztvevőkkel szemben betartandó etikai kérdések: 

 A résztvevők kockázatát minimálisra csökkenteni (nem alkalmazhatunk olyan 

kutatást, mely a résztvevők személyiségét sérti, esetleg negatív irányban befolyásolja 

fejlődésüket). 

 Óvja a résztvevők biztonságát, jogait (anonimitás biztosítása, nem kérünk nevet 

az adatgyűjtés során, így nagyobb fokú őszinteséget várhatunk el a vizsgálati személyektől). 

 Rendszeresen felülvizsgálja a kísérlet hatásait (ellenőrizni kell, nem változott-e 

meg a kísérlet hatása, nehogy a résztvevők személyiségének torzítását vagy a közösség 

rombolását idézze elő). 

 Előzetesen megszerezni a résztvevők tudatos egyetértését (felvilágosítani a 

kutatás céljáról őket, s elfogadni, ha valaki nem akar részt venni benne). 

 Őszinte kapcsolat a résztvevőkkel. 

 Takarékoskodni a résztvevők idejével (ezért alkalmazzuk a leggazdaságosabb 

technikákat). 

Vétségek a tudós társadalommal szemben: 

 Más szellemi értékeinek eltulajdonítása. 

 Kutatási adatok torzítása, az adatok hamis értelmezése. 

 Hipotézisek utólagos megfogalmazása. 

 Káros gyakorlatra vonatkozó terhelő adatok elhallgatása. 

 Az adatok félreértelmezésének elősegítése. 

 

A szótárak többségében úgy szokás meghatározni az etikát és az erkölcsöt, mint ami jó és a 

rossz kérdésével foglalkozik. De mi a jó és mi a rossz? Milyen alapon különböztetjük meg őket?  

Az egyes emberek számára különféle források szolgálhatnak erre. Vallások, politikai 

ideológiák vagy pragmatikus megfigyelések arról, hogy mi működik és mi nem. 

A Webster-féle szótár úgy írja le az etikus szó jelentését, hogy az „alkalmazkodás adott szakma 

vagy csoport magatartási normáihoz”. 
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Ha valaki pedagógiai kutatást akar folytatni, akkor tudnia kell, milyen alapvető 

megállapodások léteznek a kutatók körében arról, hogy az ismeretszerzés során mi helyes és mi 

helytelen. 

 

A pedagógiai kutatás gyakran azzal jár, hogy betolakszunk mások életébe. Ráadásul sokszor 

azt igényli, hogy az emberek olyan személyes dolgokról számoljanak be, amiről esetleg barátaik, 

munkatársaik sem tudnak. A kutatás pedig sokszor megköveteli, hogy ezeket az információkat 

idegenek tudomására hozzuk. 

Senkit sem szabad a részvételre kényszeríteni! Ám sokkal könnyebb elméletben elfogadni ezt a 

normát, mint a gyakorlatban alkalmazni. 

 

Az általánosíthatóságot veszélyezteti, ha csupa olyan embert kérdezünk meg vagy választunk 

kísérleti személynek, akik készséggel vesznek részt ilyesmiben. Az ilyen beállítottság mögött 

valószínűleg általánosabb személyiségvonások húzódnak meg, tehát az eredményt nem feltétlenül 

általánosíthatjuk a különféle emberek összességére.  

Egy leíró vizsgálatnál a mintában talált eredményeket csak akkor általánosíthatja a kutató a 

teljes populációra, ha a vizsgálatban a tudományosan kiválasztottak döntő többsége tényleg részt vesz 

– úgy a készségesek, mint a valamelyest vonakodók. 

Terepkutatásnál sokszor bizony komoly etikai dilemmát jelent az önkéntes részvétel normája. 

Van, hogy a kutató még azt sem fedheti fel, hogy tudományos megfigyelést végez, mert ezzel 

lényegesen befolyásolná a tanulmányozandó folyamatot. Magától értetődik, hogy ilyenkor az alanyok 

nem dönthetnek szabadon, hogy önként vállalják vagy megtagadják a részvételt. 

Az önkéntes részvétel normája nagyon fontos, de sokszor nem lehet betartani. 

 

Vigyáznunk kell, hogy sose bántsuk meg a kutatásba bevont embereket, függetlenül attól, hogy 

önként vállalták-e a részvételt. A legtisztább esete ennek, hogy nem adhatunk ki olyan információt, 

amely kellemetlenséget jelenthet számukra, vagy veszélyezteti magánéletüket, barátságaikat, 

munkájukat stb. 

Lelki ártalmakat, sérüléseket is lehet okozni embereknek egy kutatás során. A kutatónak ezért 

fel kell mérnie a sokszor alig észrevehető veszélyeket, és fel kell készülnie az elhárításukra. 

Előfordulhat, hogy egy vizsgálat embereket olyan tulajdonságaikkal szembesít, amelyekről 

amúgy nem vesznek tudomást. Ez úgy is megtörténhet, hogy a kutató semmit nem vesz észre. 

Bármely kutatásban fennáll annak a veszélye, hogy valamilyen módon ártunk embereknek. 

Nincs tökéletes biztosíték ellene. 
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A személyes érdekek védelmének legvilágosabb esete a személyazonosság védelme, különösen 

kérdőíves kutatásoknál. Ha a kérdőívre adott válaszok nyilvánosságra kerülése bármilyen módon árthat 

a megkérdezetteknek, akkor még fontosabb ehhez ragaszkodnunk.  

Kétféle megoldás létezik: - névtelenség (a válaszadót akkor tekintjük névtelennek, ha 

lehetetlen beazonosítani, hogy ki mit mondott. Pl.: postai kérdőív) 

- titkosság (egy titkos survey-nél a személyek válaszait azonosítani lehet, a kutató azonban 

lényegében megígéri, hogy ezt nem teszi meg nyilvánosan.) 

 

A tudományos módszer jellemzői 

Akik a tudományos módszer létezésében és meghatározásában egyetértenek, azok általában 

szükséges elemnek tartják a hipotetikus-deduktív logikai struktúrát, a tapasztalati tudományok 

esetében pedig az empirikus kontrollt az igazolás tekintetében. 

A tudománynak vannak ezen kívül számos jellemző, de nem szükséges, és nem minden 

tudományban használt eszközei. Ilyen jellemzők: 

 kvantitatív leírás. Ez azt jelenti, hogy a tudomány összefüggéseit számszerűsítik. Ugyanakkor 

lehetséges, de nem annyira jellemző minőségi összefüggések felállítása, és ilyenekkel operáló 

kvalitatív tudományok. Elsősorban a humán tudományok ilyenek. A kvantitatív törvények 

képezik a matematika nagyobb részét, és emiatt a kvantitatív összefüggések a hipotetikus-

deduktív rendszerhez jobban megfelelnek. Lehet a mellett is érvelni, hogy a kvantitatív 

összefüggések fejlettebb, finomabb fokát jelentik a tudományosságnak, de lehet vitatni is. 

 mértékegységek használata. Ez is az előbbi kiegészítéssel igaz, és a kvantitativitáshoz 

kapcsolódik. Ugyanakkor az empirikussághoz is szorosan kapcsolódik. 

 mérés, mérőeszközök igénybevétele. Ez sem szükségszerű, hiszen a humán tudományok nagy 

része nem vesz igénybe ilyeneket, de a természettudományoknál is csak a modern tudományos 

korban lett jellemző a mérőeszközök elterjedése. Az ókorban még igen kevés mérőeszközt 

használtak, és a tudomány inkább csak megfigyelésen alapult. A mérés és „puszta” megfigyelés 

között egyébként sem húzható éles határvonal, a mérés nem jelent merőben új metodikai 

elemet. Ugyanakkor praktikusan mégis igen fontos és döntő eleme a tudomány fejlődésének. 

 kísérletezés. Hasonló megjegyzés érvényes rá, mint a mérésre, ez is a modern tudomány 

jellegzetessége, nagyon fontos, de filozófiai értelemben nem szükséges feltétele. A 

kísérletezésről is elmondható, hogy a megfigyeléstől élesen el nem különíthető, nem merőben 

új eszköze a tudománynak, ugyanakkor igen fontos mégis praktikusan a tudományos fejlődés 

szempontjából az, hogy immár kísérletező szakaszába lépett a modern tudományok 

megjelenésével. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kvantitat%C3%ADv_le%C3%ADr%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rt%C3%A9kegys%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9r%C5%91eszk%C3%B6z
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%ADs%C3%A9rletez%C3%A9s&action=edit&redlink=1
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 reprodukálhatóság. Ez egy elméleti feltétele a tudománynak, amely teljesül a tudományok 

által vizsgált jelenségek nagy részére, de nem szükséges feltétel. Például a történelem és 

csillagászat is vizsgál olyan jelenségeket, amik reprodukálhatatlanok. Azt mondhatjuk, hogy a 

legtöbb jelenségnél megkívánható a reprodukálhatóság, és hogy reprodukálható jelenségek 

sokkal könnyebben vizsgálhatóak. Ezekben az esetekben is, bár a folyamat nem 

megismételhető, de a megismerés folyamata, akár térben, akár időben, igen. Hammurápi 

törvényoszlopát csak egyszer lehetett kifaragni, de elolvasni és magyarázni elvileg, bárki, 

bármikor tudja. Nem a kifaragás, hanem a megismerés a tudomány. Egy szupernóva kitörését is 

elvileg egyszerre akárhányan megfigyelhetik, és mind ugyanazt kell, hogy lássák, itt is 

reprodukálható a megismerés. 

 interszubjektivitás, azaz a különböző megfigyelők közötti összhang is számos esetben 

kívánatos a tudományokban, de hasonlóan az előzőekhez, nem mondható filozófiailag 

szükséges feltételnek. A legtöbb esetben megkövetelhető ez a kritérium, és az ilyen jelenségek 

könnyebben vizsgálhatóak. Ellentéte a kutatói elfogultság (observer bias), amikor pozitív 

eredményt mindig csak bizonyos személyek érnek el, mások nem, annak ellenére, hogy 

pontosan ugyanazt a módszert használták. A gyógyszerkutatásban különösen sok problémát 

okozott a kutatói elfogultság, ezért kizárására kifejlesztették a kettős vakpróbát, amelyben a 

gyógyszert kiosztó kutató sem tudja, hogy valódi gyógyszert vagy azzal kinézetre megegyező 

placebót ad-e a betegnek.  

 

A tudományos módszer elmélete 

Hipotézis 

Amíg a tudományos közösség azt el nem veti, vagy el nem fogad egy bizonyos elméletet, addig 

hipotézisnek szokták nevezni. Az elfogadott hipotézist már elméletnek szokás nevezni. 

Egy hipotézis ezen kívül abban is különbözik egy elmélettől, hogy az lehet egy kisebb rész, 

szólhat akár egyetlen természeti törvényről, míg elmélet néven több törvényből álló halmazt szoktak 

nevezni. 

Mind az elmélet, mind a hipotézis általában néhány törvényből és kiegészítő feltételből álló 

állításhalmaz. 

A nagyon pontosan, tehát gyakran a matematika nyelvén megfogalmazott hipotéziseket 

tudományos modellnek nevezzük, több egymással összekapcsolható tesztelt modell egzakt 

tudományos elméletet (teóriát) alkot. 

 

Előrejelzés (predikció) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6rt%C3%A9nelem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csillag%C3%A1szat
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kett%C5%91s_vakpr%C3%B3ba&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Placebo
http://hu.wikipedia.org/wiki/Modell_%28tudom%C3%A1ny%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tudom%C3%A1nyos_ellen%C5%91rz%C3%A9s
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Egy bizonyos hipotézishalmazból, kiegészítő elméletekből, és kiegészítő feltevésekből, logikai 

dedukcióval bizonyos előrejelzéseket lehet levezetni. 

A predikció megnevezés szakszerűbb, mivel utal arra, hogy logikai levezetésről van szó, nem 

hétköznapi előrejelzésről. Egy másik fontos dolog, ami miatt ez az elnevezés szerencsésebb, hogy a 

predikció nem feltétlenül jelent jövőbeli eseményt. 

Egy, a valóságról szóló elgondolás akkor lehet tudományos, amennyiben logikai levezetéssel le 

lehet vezetni belőle empirikusan ellenőrizhető tényeket. 

 

Ellenőrzés 

A megfigyelések, kísérletek egybevetését a jósolt predikcióval ellenőrzésnek nevezzük. Az 

ellenőrzés és annak kiértékelése kulcsfontosságú az elméletek elfogadásának kérdésében. 

 

A tudomány azzal foglalkozik, hogy mi, miért és hogyan van, és nem azzal, hogy milyennek 

kellene lennie. A tudomány nem bocsátkozhat érték-vitákba. A „hogyan legyen” kérdés tudományosan 

csak akkor alkalmazható, ha az emberek között már egyetértés van abban, hogy milyen ismérvek 

alapján mondható egy dologról, hogy jobb, mint egy másik (az ilyen egyetértés pedig ritka). 

A kutatások célja, hogy feltárják a társadalmi élet szabályszerűségeinek logikus és tartós 

mintázatát. 

 

A feltárt szabályszerűségekkel szembeni kifogások: 

 Triviálisak, mert mindenki tudja (a nyilvánvalónak hitt dolgokról is kiderülhet, hogy tévedések). 

 - Semmitmondás (trivalitás) vádja  

- Referencia (vonatkoztatási)-csoportok elmélete  

- Nyilvánvaló dokumentálása 

 Mindig vannak kivételek (ha a vizsgálat valószínűségi összefüggést talál, akkor a kutató okkal 

kérdezheti, hogy miért van ez így). 

 

A társadalomkutatások a társadalmi jelenségeket és nem az egyéneket vizsgálják. Céljuk, hogy 

megmagyarázzák: az összesített viselkedés jelenségei miért annyira szabályszerűek, amikor a bennük 

résztvevő egyének időről időre változnak. A társadalomtudomány még csak meg sem próbálja az 

embereket megérteni.  

Vizsgálati szempontból az ilyen rendszerek nem emberekből, hanem változókból állnak. 

 

A társadalomtudomány két fogalomkészlettel (kategóriával) dolgozik: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tudom%C3%A1nyos_ellen%C5%91rz%C3%A9s
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 változók: egy változó attribútumok logikailag egymáshoz tartozó csoportja (A társadalmi osztály 

változó felső osztály, középosztály, alsó osztály-féle attribútumokból áll – vagy ezekhez hasonlók 

halmaza). 

 attribútumok (tulajdonságok): a tárgyat, személyt jellemző tulajdonságok, jellemvonások. Amit a 

magunk vagy valaki más jellemzésére mondunk, abban mindig szerepel attribútum (pl.: a kor 

változót alkotó attribútumok: fiatal, középkorú, öreg, vagy a nem változó attribútumai: nő, férfi 

stb.). 

Elmélet: a különböző változók és azok attribútumai között logikusan várható összefüggéseket 

ír le. Ilyen az okság fogalma, amely szerint egyes változók meghatározzák (determinálják) egy másik 

változó minőségét, szintjét. 

Független változó:  az, amelynek változtatását a vizsgálat vezetője szándékosan idézi elő. 

Függő változó:  az, amely a független változó függvényében változik (a függő változó 

értékei a független változó szándékosan előidézett változásainak függvényeiként értelmezhetők). 

 

Deduktív elméletalkotás: 

A deduktív modellben a kutatás az elmélet próbájaként szolgál.  

 Objektivitás és szubjektivitás: A valóság kérdése vetődik fel másként az objektivitás és 

szubjektivitás fogalmában is. Felismerjük, hogy bizonyos dolgok az attitűdök, vélemények és 

nézőpontok birodalmához tartoznak. Bár az objektívet jellegzetesen, mint „tudatunktól függetlent” 

szoktunk meghatározni, arról való tudomásunk, hogy mi létezik objektíven, mégis a tudatunkból 

származik. Helyettesíthetjük azonban az objektivitást az interszubjektivitás fogalmával. Ha 

számosan egyetértünk abban, hogy valami létezik, akkor úgy bánunk vele, mintha objektív 

létezéssel bírna. 

 Vizsgálat: A társadalomtudományokban a tapasztalat jellegzetesen a látásra, a hallásra és a 

tapintásra szűkülnek. A vizsgálat kifejezést általában akkor használjuk, ha ilyenféle 

ismeretszerzésről beszélünk. 

 Tény: A társadalomtudományok összefüggésében általában valamely megfigyelt jelenséget 

jelölnek vele. 

 Törvény: tények osztályára vonatkozó egyetemes általánosítások. A törvényeket hívják néha 

elveknek (principle) is; fontos állítások arról, mi hogyan van. A törvények magukban, maguktól 

semmit sem magyaráznak, csak összefoglalják, hogyan vannak a dolgok. A magyarázat az 

elméletek dolga, az elméleteket pedig csinálják. 

 Elmélet: az élet egy bizonyos nézetével kapcsolatosan megfigyelt tények és törvények 

rendszerezett magyarázata.  
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 Fogalmak: „az elmélet legkisebb építőeleme”. (Jonathan Turner) A fogalmak a vizsgálat körébe 

eső jelenségek osztályait reprezentáló absztrakt egységek. 

 Változók: A változó a fogalom empirikus megfelelője. A fogalom az elmélet tartományába 

tartozik, a változóknak mérésekhez és vizsgálatokhoz van közük.  

 Állítások: Egy elmélet többféle állítást is tartalmaz.  

- Axiómák: olyan alapállítások, melyeket feltétel nélkül igaznak fogadnak el, ezen 

alapulnak az elméletek. 

- Megállapítások: az axiómák közötti logikai összefüggések alapján meghozott, a 

fogalmak közötti kapcsolatokat illető következtetések. 

- Hipotézisek: a megállapításokból levezetett, a tapasztalati valóságra vonatkozó, 

pontosan meghatározott feltevések. 

 Paradigma: olyan alapvető séma vagy modell, mely valamivel kapcsolatban meghatározza, rendezi 

a nézeteinket. Nem szükségképpen ad választ fontos kérdésekre, de megmondja, hogy a választ 

merre keressük. (Thomas Kuhn) 

 

A hagyományos módszer a deduktív logikából, vagyis általános törvényszerűségből indul ki, 

azt alkalmazza egy konkrét helyzetre. 

 

A deduktív modellben nagy a tudományos paradigmák jelentősége.  

A szociológiai kutatások három fő paradigmája: 

 Interakcionista paradigma: az egyének között zajló kölcsönhatások (interakciók) folyamataként 

nézi a társas életet. 

 Strukturalista-funkcionalista (társadalomrendszerek) paradigma: a társadalmi élet struktúrájára 

összpontosít (milyen kapcsolatban állnak egymással a társadalom szerkezetének összetevői). 

 

A deduktív elméletalkotásban az első lépés, hogy választunk egy számunkra érdekes témát. 

Lehet átfogót vagy szűkebbet. Akármilyen is, mindenképpen előnyös, ha olyan a témánk, amit 

szeretnénk megérteni és megmagyarázni. 

Ha a téma megvan, fel kell vennünk egy leltárt: mit gondoltak vagy tudnak már róla? Ide 

tartozik, hogy leírjuk a saját ide tartozó megfigyeléseinket, vizsgálati eredményeinket és ötleteinket. 

Beszélni kell másokkal, esetleg el akarjuk olvasni, mit írtak a témáról mások. 

E folyamat része a témához tartozó kulcsfogalmak azonosítása is (releváns változók: életkor, 

nem, társadalmi osztály, iskolázottság stb.). Ezen felül az előzetes vizsgálatok kimutathatnak olyan 

szisztematikus összefüggéseket, melyeket már korábban felfedeztek tudósok. 
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Saját elmélet készítése: 

1. Határozza meg a témát! 

2. Határozza meg azt a jelenségkört, mellyel az elmélete foglalkozni kíván. Az egész emberi 

társadalmi életre vonatkozik-e az elmélet vagy csak az amerikaiakra vagy csak fiatalokra vagy 

egyáltalán kikre? 

3. A főbb fogalmak és változók azonosítása és meghatározása. 

4. Gyűjtse össze, amit e változók kapcsolatáról tudni lehet (megállapítások)! 

5. Jusson el logikai úton ezektől a megállapításoktól a vizsgált témáig! 

 

A releváns fogalmak azonosítása és a rájuk vonatkozó tudás összeszedése közben neki 

kezdhetünk egy megállapításokból álló, a vizsgált témát magyarázó struktúra megszerkesztéséhez. A 

társadalomtudósok általában nem dolgoznak formális, megállapításokból álló elméletekkel.  

George Homans szociológus a csere-elmélet (exchange theory) formális kifejtésével 

foglalkozik – az emberi viselkedést a különféle cselekvések relatív hasznának és költségének 

fogalmaival írva le.  

- Az ember annál inkább végez egy tevékenységet, minél értékesebbnek észleli a vele 

járó jutalmat. 

- Az ember annál inkább végez egy tevékenységet, minél inkább sikeresnek észleli a 

tevékenységet e jutalom megszerzésében. 

- Mezőgazdasági társadalmakkal összehasonlítva az ipari társadalmakban az emberek 

nagyobb hányada kész a műveltséget feltételező tevékenységeket jutalmazni. 

- Ennél fogva az ipari társadalmakban az emberek nagyobb hányada észleli a 

műveltség megszerzését jutalommal járónak. 

- És nagyobb hányaduk kísérel meg műveltségre szert tenni. 

Homans végül levonja a következtetést, hogy „a műveltségi ráta várhatóan magasabb az ipari, 

mint a mezőgazdasági társadalmakban.” 

 

A tudománynak két fontos eleme van: - logikai tisztaság 

      - tapasztalati igazolás    

A tudományos vizsgálódásban és felfedezésben mindkettő nélkülözhetetlen.  

 

 

Induktív elméletalkotás: 

Az induktív modellben kutatási adatok alapjára épül az elmélet. 
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A társadalomtudósok nagyon gyakran úgy látnak egy elmélet megalkotásához, hogy 

megvizsgálják a társadalmi élet valamely aspektusát, és igyekeznek olyan összefüggéseket felfedezni, 

melyek többé-kevésbé egyetemes elvekre mutatnak. Barney Glaser és Arnheim Strauss találta ki az 

elméletalkotásnak erre az induktív módjára a megalapozott elmélet kifejezést.  

Gyakran használják a terepkutatást - a folyamatban lévő események közvetlen megfigyelését – 

elméletek vizsgálat útján történő kialakítására. A kortárs társadalomkutatók között senki nem értett 

hozzá jobban, mint Erwin Goffman, hogy az emberi viselkedés szabályszerűségeit megfigyelés útján 

derítse fel. 

 

Okság és determinizmus 

 

A természettudományok az ok-okozat viszonyra alapuló, determinisztikus modellben 

működnek, pl. Lajcsi felborul a létrával, de nem akar leesni, mert ha megüti magát, az fáj. A helyzet a 

gravitáció által determinált, tehát Lajcsi le fog esni. 

 

A társadalomtudományi megközelítésnek filozófiai problémája a determinizmus és szabadság 

kérdése. A társadalomtudomány egy valószínűségi oksági modell alapján dolgozik.  

Az a fajta megértés, amire a társadalomkutatási adatok megértésekor törekszünk, 

szükségképpen az emberi viselkedés determinisztikus modelljét foglalja magában. Ha azt keressük, mi 

az oka, hogy az emberek olyanok, amilyenek, és azt teszik, amit tesznek, ezzel feltételezzük, hogy 

cselekedeteiket rájuk ható erők határozzák meg, vagyis determinálják. 

Ez nem jelenti azt, hogy mondjunk le a változtatás képességére vonatkozó szabadságjogunkról. 

Ám, ha képesek leszünk a változtatásra, akkor megvizsgálható, hogy ennek milyen ok-okozati 

összefüggései vannak, vagyis mi determinálta ezt az esélyünket. 

 

Az oksági kapcsolat kritériumai (Paul Lazarsfeld): 

 Két változó közötti oksági kapcsolat igényli, hogy az ok időben előzze meg az okozatot. 

 A két változó között korreláció (tapasztalati együtt járás) legyen. 

 A két változó közötti korrelációt ne lehessen egy harmadik változó hatásával megmagyarázni, mert 

az így mindkettőjük oka volna.  

Bármely kapcsolat, mely eleget tesz mindhárom kritériumnak, oksági, és nincs további 

kritérium, amelynek ehhez meg kell felelni. 

 

A valószínűségi modellben különbséget kell tenni az elégséges és a szükséges ok között. 
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- Szükséges ok: olyan feltételt jelent, amelynek az okozat bekövetkeztéhez jelen kell lennie (a 

diplomához nem elég az előadásokra bejárni, hanem a megfelelő tárgyakat kell felvenni, és azokból le 

is kell vizsgázni). 

- Elégséges ok:  olyan feltételt jelent, mely, ha bekövetkezik, szinte bizonyossá teszi a 

szóban forgó okozatot (ha kihagyunk minden vizsgát, az elégséges ok a bukáshoz). 

 

A változók közötti korreláció szinte sohasem tökéletes. Azt, hogy milyen összefüggési szinten 

fogadjuk el a hipotézist, a korrelációs együtthatók mértéke, szignifikanciája (jelentősége) dönti el. 

Nincs kapcsolat két változó között, ha az együttható értéke 0 vagy ahhoz közeli érték. A teljes 

korrelációt jelző együttható értéke: 1 vagy – 1. A – 1 a tökéletes inverz kapcsolatot jelzi. 

 

A tudományban az oksági viszony megállapításának egyik kulcsfontosságú eleme az ok és az 

okozat empirikus együtt járása. Nagyon is gyakori azonban, hogy a változók mérésének folyamatát és 

a változók közötti összefüggés megállapítását két külön dolognak tekintik. 

A tudományos módszer a hagyományos nézetek szerint egymásra épül: 

I. Elméletalkotás: A természeti vagy társadalmi világ valamely őt érdeklő 

aspektusával szembekerülve a tudós egy ezt leíró, elvont, deduktív elméletet 

alkot. Ez nagyrészt logikai feladat. 

II. Elméleti hipotézisek levezetése: A kutató a téma teljes elmélete alapján az 

elméletet alkotó különféle fogalmakkal kapcsolatos hipotéziseket vezet le. 

III. Fogalmak operacionalizálása: Az elméleti fogalmakat tükröző empirikus 

mutatók meghatározása, melyeknek precízeknek és pontosan 

meghatározottaknak kell lenniük. Az operacionalizálás hatására lesz empirikus 

hipotézis az elméletiből. 

IV. Empirikus adatok gyűjtése: Az elméleti fogalmak operacionalizálására 

támaszkodva a kutató az empirikus mutatókhoz kapcsolódó adatokat gyűjt. 

V. A hipotézisek empirikus ellenőrzése: Miután együtt vannak az adatok, az utolsó 

lépés a hipotézis statisztikai próbája. Az empirikus hipotézis elfogadása, illetve 

elutasítása szolgál aztán az elméleti hipotézis elfogadásának, illetve 

elutasításának alapjául. 
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2. A kutatási ciklus 

A pedagógiai kutatás fő lépései 

 

 A kutatási probléma kiválasztása, meghatározása 

 A témára vonatkozó szakirodalom áttekintése, kritikai elemzése 

 A kutatás hipotézisének a megfogalmazása 

 A hipotézisek igazolását vagy elvetését biztosító adatok összegyűjtéséhez az érvényes 

és megbízható kutatatási stratégiák, módszerek, eszközök kiválasztása. 

 A vizsgálni kívánt minta kiválasztása.  

 A kutatás végrehajtása 

 Az adatok elemzése, általánosítások megfogalmazása   

 A kutatás eredményeinek közreadása, publikálása, ill. alkalmazása 

 

A kutatási folyamat modellje 

1. A kutatási téma meghatározása 

2. Előzetes tájékozódás 

 Elméleti alapok megismerése 

 Könyvtárazás 

 A fontos(abb) forráslelőhelyek feltárása 

 A fő problémák meghatározása 

3. A kutatási célok meghatározása 

4. A kutatási koncepció elkészítése 

 Könyvtári és internetes anyaggyűjtés 

5. A gyűjtött anyag feldolgozása, értékelése 

6. Elemzés, az eredmények értékelése 

7. A tudományos munka (dolgozat) elkészítése 

8. Az eredmények bemutatása 

 

 A kutatási probléma egy olyan kérdés, amelyre a tervezett kutatás során választ 

keresünk. 

 A kutatási problémák felmerülésének, kiválasztásának három fő forrását szokták 

megkülönböztetni: 

 pedagógiai gyakorlatot: egy jelenség okait kell feltárni, mely módszert válasszam 

alternatívák esetén, tradicionális gyakorlat felülvizsgálata, nehézségek leküzdése 

 az elméletet: pszichológiai elmélet pedagógiai konzekvenciái 
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 szakirodalmat: nyitva hagyott kutatási kérdések megválaszolása, eredmények 

ellenőrzése más körülmények között, ellentmondó eredmények vizsgálata, hézagok, fehér foltok 

feltárása 

 

A „jó” kutatási probléma ismérvei 

 

 Hozzájárul a pedagógia elméleti ismeretanyagához, a pedagógia fejlődéséhez 

 Gyakorlati haszna van 

 Hozzájárul a pedagógiai kutatás metodikájának fejlődéséhez 

 Újabb kutatásokat ösztönöz, újabb problémákat vet fel 

 Időszerű 

 Kutatható 

 Megfelel a kutató(csoport) számára 

 Megfogalmazása a változók kapcsolatára vagy egy változó helyzetének, szerkezetének 

feltárására utal és jelöli a populációt 
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3. A kutatás előkészítésének a fázisai 

 

- Előtanulmányok 

 

- A kutatási téma, majd probléma meghatározása  

 1. a kutatómunka meghatározó, kiinduló és központi eleme; 

 2. meghatározásához már kell a téma előtanulmányozása; 

 3. a témaválasztást befolyásoló tényezők: 

 téma fontossága: megfelel a gyakorlatból fakadó követelményeknek, illetve megoldásra vár; 

 téma időszerűsége → típuskérdés megfogalmazása: „még” ― „már”; 

 téma kutatási környezete → kapcsolódó területek helyzete; 

 a kutató egyéni érdekeltsége, érdeklődése; 

 4. kisebb területen nagyobb mélységben kell kutatni; 

 5. aktuális, konkrét, jól körülhatárolható legyen; 

 6. valódi megoldatlan problémát takarjon, megoldható legyen, megoldása tudományos 

eredményt adjon; 

 7. témaválasztás után a sikeres kutatáshoz elengedhetetlen a kutatási probléma pontos, 

egyértelmű megfogalmazása; 

 8. témaválasztás = probléma-megfogalmazás = kutatási feladat 

 

- Előzetes információgyűjtés (forráslelőhelyek feltárása, forrásdokumentumok megismerése) 

A mű pontos bibliográfiai adatainak leírása: 

Szerző 

Cím  

Megjelenés helye, ideje, oldalszám 

(Személyes megjegyzés ) 

 

- Előzetes információk értékelése 

- Tárgyszavak meghatározása 

 1. a munkánk legfontosabb tárgyszavainak összeállítása; 

 2. fontos: ki kell gyűjteni a tárgyszavak definícióit is, idegen nyelvű megfelelőit, 

szinonimáit is → egyértelmű szóhasználat + információkeresés 

 

CÍMADÁS 

 1. a cím pontosan, röviden összefoglalja a tartalmat; 
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 2. a cím feladata: 

 * azonosítsa, megnevezze a művet; 

 * kifejezze a tartalmat; 

 * felkeltse az érdeklődést; 

 * részben sugallja a szerző véleményét a témáról. 

 3. jó cím → az anyag legrövidebb összefoglalója → kulcsszó, tárgyszó; 

 4. a címadás az elején, de ez helytelen, gyakorlat → még módosulhat; 

 5. végleges cím az utolsó mozzanatnak kellene lennie; 

 6. a dolgozat címe 10 szónál ne legyen több → vagy alcím kell; 

 7. a legfontosabb tárgyszavak, mint címszavak a főcímbe kerüljenek be. 

 

- A kutatási vázlat elkészítése 

A kutatási vázlat a következőket kell, hogy tartalmazza: 

 A kutatási téma bemutatása, a témaválasztás indoklása (okai) 

 A kutatás célkitűzéseinek meghatározása 

 Megoldandó feladatok 

 Az elérendő (várt) konklúziók meghatározása → hipotézis(ek) definiálása 

 A kutatás konkrét tárgyának meghatározása 

 Kutatási módszerek bemutatása 

 Ütemterv 

 

 

 

CÉLKITŰZÉS 

 1. a témaválasztás magában hordozza a kutatási célok kitűzését is; 

 2. alapvetően két cél: 

 * új ismeretek szerzése, 

 * alkalmazási problémák megoldása 

 3. megoldásuk új tudományos eredménnyel járjon 

 4. a célt el kell érni 

 5. a feladat, amit a cél elérése érdekében el kell végezni 

 6. első a célok definiálása, majd a feladatok meghatározása 

 

HIPOTÉZIS 

 1. a kutatás harmadik alappillére (1. téma, 2. célkitűzés, 3. hipotézis) 
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 2. mi a hipotézis: már felvetett, de csak részben igazolt nézetek, felvetések. 

 3. az ismeretnek egy viszonylag korai fázisa, amely irányt ad a kutatónak egy kutatásra 

érett probléma kiválasztásában, annak behatárolásában; a megoldás irányának prognosztizálásában, 

keresésében. 

 4. előfelvetésként a kutatás kiindulópontja, a nem tudás és a biztos tudás közötti állapot 

fontos láncszeme;  

 5. több hipotézis is felmerülhet, amelyeket igazolni vagy cáfolni kell; 

 6. a hipotézis megalapozottságát nagymértékben meghatározza:  

 * a kutató tájékozottsága 

 *a jó kritikai érzéke 

 7. az előzetes szakirodalom-kutatás alapján szerzett elegendő és hiteles információk 

megléte. 

 

A SZAKIRODALOM TANULMÁNYOZÁSA 

Egy témával kapcsolatban azt a szakirodalmat tekintjük relevánsnak, amely az alábbi feltételek 

közül bármelyiknek eleget tesz: 

 ugyanazokat a kérdéseket, változókat vizsgálja;  

 azonos elméleten alapul; 

 ugyanazon elmélet empirikus igazolására támaszkodik; 

 hasonló gyakorlatot elemez. 

 

A szakirodalom áttekintésén azt értjük, hogy egy gondosan körülhatárolt témára vonatkozóan a 

meglévő ismeretek adott állapotát magas szinten, kritikusan elemezzük, a témára vonatkozóan 

szintézist teremtünk. 

Szem előtt kell tartanunk: 

 A helyzetkép kialakításában viszonylagos teljességre törekedjünk, minden lényeges 

ismeretet gyűjtsünk össze. 

 Az általunk vizsgált területeken ne elégedjünk meg a másodlagos forrásokkal, nyúljunk 

vissza az eredeti művekig. 

 Ne hagyjuk figyelmen kívül más tudományok vonatkozó irodalmát. 

 A feldolgozott irodalom megbízhatóságát, érvényességét próbáljuk pontosan 

meghatározni. 

 A téma irodalmában tapasztalható ellentmondások, eltérő eredmények okait 

igyekezzünk feltárni. 
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 Mutassuk ki a téma irodalmában az általánosan elfogadott megállapításokat, a vitatható 

nézeteket, a feltáratlan fehér foltokat. 

 

Milyen haszonnal jár a szakirodalom elemzése? 

 

 Lehetőséget ad a probléma pontos körüljárására, megfogalmazására. 

 El tudjuk helyezni a jelen kutatást mind történeti perspektívában, mind pedig a jelenkori 

megközelítési módok között. 

 Elkerülhetjük a szükségtelen ismétlődéseket. 

 Lehetővé válik tudományos eredményekkel alátámasztott, nagy valószínűséggel igaz 

kijelentések megfogalmazása a hipotézisekben. 

 Megtudhatjuk, mely kutatási módszerek és eszközök bizonyultak eredményesnek. 

 Hozzásegítenek a kutatási eredményeink megfelelő értelmezéséhez. 

 

A szakirodalmi tájékozódásnak három forrását különböztetjük meg: 

 

 Előzetes források: összefoglalják, annotálják, indexelik a szakirodalmi cikkeket, 

könyveket stb. 

 Katalógusok, Referáló folyóiratok, Bibliográfiák 

 Másodlagos források: kutatásról készített beszámolók, disszertációk alapján készített 

összefoglalások. 

 Lexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek, tankönyvek, jegyzetek, monográfiák, 

tanulmánykötetek, szakszótárak, „review” folyóiratok 

 Elsődleges források: minden olyan dokumentum, amely közvetlenül számol be eredeti 

kutatási eredményekről, új elméleti általánosításokról. 

 Monográfia, kutatási beszámolók, disszertáció, tanulmánykötet, folyóiratcikkek 

 

A katalógusok különböző fajtái  

 

 Betűrendes katalógus:  

 a cédulák a szerzők, szerkesztők, a művek címei szerint szoros betűrendben találhatók. 

Azonos szerzők művei is betűrendben.  

 Többszerzős mű esetében háromig minden szerzőnél, háromnál több szerző esetén az 

első két szerzőnél tüntetik fel a művet.  

 A betűrendnél a névelőt és az ékezetet nem veszik figyelembe.  
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 Akkor használjuk, ha egy könyv alakban megjelent kiadványt keresünk, szerzőjét 

ismerjük. 

 

 Szakkatalógus:  

 A betűrendes tárgymutatóban megtudhatjuk, hogy a szakkatalógus mely alosztályában 

található egy adott témára vonatkozóan irodalom. 

 A szakkatalógus az ETO – Egyetemes Tizedes Osztályozás – rendszerre épül fel.  

 Nemzetközileg egységes rendszer 

 Tíz főosztályt 0-9 jelöljük, újabb számjegyek hozzáírásával kapjuk az osztályokat, majd 

alosztályokat. 

 Akkor használjuk, ha egy adott témakör irodalmát keressük. 

 

 Folyóirat katalógus:  

 A folyóiratcímek betűrendjében, másrészt a megjelentető országok betűrendje szerint 

kereshetünk folyóiratokat. 

 

 Sorozati katalógus:  

 Egyes kiadványsorozatokat a sorozatok címeinél közöl. 

 Akkor használjuk, ha egy jól körülhatárolt témakörben megjelenő sorozat egyes 

kiadványairól szeretnénk tájékozódni. 

 

 Fordítások betűrendes és szakkatalógusa:  

 Lefordított cikkek, könyvrészletek katalógusa. 

 

A szakirodalom feltárásának célszerű menete 

 

 A kutatási probléma körülhatárolása, a belső felépítés és a külső kapcsolódások 

átgondolása 

 Friss, releváns másodlagos forrás átolvasása, ezzel a téma pontosítása (terminusok, 

kulcsszavak) 

 Referáló folyóiratok legfrissebb számainak átnézése, ezzel továbbfinomítjuk a 

problémát (további kulcsszavak) 

 Kulcsszavak listájának összeállítása 

 A kulcsszavak segítségével a referáló folyóiratokat nézzük át néhány évre 

visszamenőleg (dokumentumok adatainak kigyűjtése) 
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 Kigyűjtött elsődleges források beszerzése  

 Olvasás, jegyzetelés 

 Jegyzetek rendszerezése, tanulmány szerkezetének összeállítása 

 Kritikus áttekintés írása 

 

 Naplózó kivonatolás: összefüggő füzetbe, lényeges gondolatok kiemelése. Akkor 

célszerű alkalmazni, ha: 

 Egy vagy néhány mű feldolgozására kerül sor. 

 A jegyzetanyagot egyetlen célra kívánjuk használni. 

 A feldolgozott művek struktúrája nem tér el lényegesen az általunk íni kívánt műtől 

 

 Cédulázás: az irodalom egy-egy gondolati egységét külön cédulára írjuk. Akkor 

használjuk, ha hosszabb időre, különböző célra, eltérő struktúrába kívánjuk a többi műből származó 

információt összegyűjteni. 

 Bibliográfiai jegyzet: betűszerinti pontosság 

 Tárgyi jegyzet: 10x15 cm papíron: azonosító, oldalszám, kulcsszó 

 Írhatunk rá: 

• tényeket, adatokat, neveket, statisztikákat, definíciókat; 

• érveket, leírásokat, magyarázatokat, kérdéseket 

• saját kommentárjainkat 

• összefüggéseket, értelmezéseket 

 

Mit kell egy bibliográfiai jegyzetnek tartalmaznia könyvek, folyóiratcikkek, 

könyvfejezetek esetén? 

 

 Könyv esetén: 

 

 A szerző vezeték és keresztneve 

 A mű címe, alcíme 

 A kiadás helye 

 Kiadó 

 A kiadás éve 

 Oldalszám 

 

 Könyvfejezetek, konferencia-előadások esetén: 
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 A szerző vezeték- és keresztneve 

 A tanulmány vagy fejezet címe, alcíme 

 A gyűjteményes kötet címe 

 A kötet szerkesztőjének neve 

 Sorozatcím 

 A kiadás helye 

 Kiadó 

 A kiadás éve 

 Oldalszám tól-ig 

 

 Folyóiratcikk esetén: 

 

 A szerző vezeték és keresztneve 

 A cikk címe 

 A folyóirat címe 

 A folyóirat évfolyama 

 Évszám, szám 

 Oldalszám tól-ig 

 

A jegyzetelés szabályai 

 Minden gondolati egységet új cédulára írunk, a cédula csak egyik oldalára írjunk, ha 

szükséges  egy gondolat kifejezésére a,b,c-vel jelölt cédulán történjen 

 Jól olvasható legyen, tollal írjunk 

 Elfogadott rövidítéseket használjunk 

 Három réteget el kell különíteni: szószerinti idézet, szerző átfogalmazott gondolata, 

saját észrevétel 

 „Az idézeteket idézőjelbe kell tenni”,  

 Hibás szöveget is betűhűen kell közölni, utána (sic!) megjegyzést téve 

 Saját kiemelés (vagy „kiemelés - Falus Iván”),  

 …-tal jelöljük a kihagyást, de az ne torzítsa a szerző gondolatmenetét 

 Kritikai észrevételeket fel kell tüntetni 
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4. A kutatás összetevői 

 

A mintavétel problémája 

 

 Alapsokaság (alaphalmaz, populáció): mindazon létezők (dolgok, objektumok, 

személyek, események) halmaza, amelyek/akik szóba jöhetnek a vizsgált probléma szempontjából, 

amikre/akikre a probléma vonatkoztatható egyáltalán. Másképp fogalmazva – a közös megfigyelhető 

jellemzőkkel rendelkező személyeknek azt a körét, akikre ki akarjuk terjeszteni kutatásaink 

eredményeit, alapsokaságnak, vagy populációnak nevezzük. 

 

Minta: az alapsokaság azon része, amelyet bevonunk a vizsgálatba. 

 

Mintavétel: az az eljárás, mellyel kiválasztjuk az alapsokaság mintába bevont elemeit. 

 Az adatgyűjtést a kutatás során az alapsokaság valamely alcsoportjában szokták 

elvégezni. 

 A populáció jellemzőit megfelelően tükröző reprezentatív mintát kell választanunk 

 

A minta akkor reprezentatív, ha reprezentálja az alapsokaságot, azaz „hasonló hozzá”. A 

gyakorlatban ez általában egy vagy több változóra vonatkoztatva értelmezhető. A reprezentativitás azt 

jelenti, hogy a kérdéses változó ugyanúgy „viselkedik” (ugyanolyan eloszlású) a mintán, mint az 

alapsokaságon. 

 

A minta nagyságának meghatározásában szerepet játszó szempontok: 

○ Eredmények fontossága, a kutatásból levont következtetések következményeit kell 

mérlegelnünk. Ez határozza meg, hogy milyen megbízhatóságú eredményeket kell kapnunk. Minél 

nagyobb pontosságot akarunk, annál nagyobb legyen a minta. 

○ Vizsgált tényezők feltételezett erősségét, hatását kell figyelembe venni. Egy nagyobb 

változtatás kisebb mintán is kimutatható, de egy nem nagy változtatás csak nagyobb mintán mutat 

jelentős eltérést. 

○ Populáció sajátosságaira kell tekintettel lennünk. A homogén populációból arányaiban 

kisebb minta is elég, mint a heterogénből. 

○ Elemzett változók száma is növelheti a szükséges minta nagyságát. Ha a változókat 

differenciáltan akarom értékelni, viszonylag nagy mintára van szükségem. 

○ Kutatási módszerek sajátosságai (idő-, munka-, és költségigénye) befolyásolják a szükséges 

és lehetséges minta nagyságát 
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○ Gazdaságossági szempont: még megfelelő, legkisebb mintát válaszuk. 

 

Főbb mintavételi eljárások 

 

A mintavételi eljárás segítségével azt kell elérnünk, hogy a minta tükrözze az alapsokaság 

lényeges jellemzőit. 

○ Véletlen mintavétel: a populáció minden tagjának egyforma esélye legyen a mintába való 

bekerülésre (akkor célszerű alkalmazni, ha nem ismerjük pontosan a populáció jellemzőit, vagy nem 

tudjuk, hogy melyek a lényeges kiválasztási szempontok): 

• egyszerű véletlen: listából véletlenszerűen választunk 

• csoportosított véletlen (lépcsőzetes): véletlenszerűen egy csoportot és azon belül az 

egyes egyént. 

• mechanikus véletlen: bizonyos rendszer szerint választunk ki minden 5., vagy 10. vagy 

50. személyt.  

○ Rétegzett mintavétel: létrehozunk életkor, iskolai végzettség stb. szerint bizonyos rétegeket, 

és e rétegeken belül véletlenszerűen választunk. 

• minden rétegből a populációban meglévő számával arányos nagyságú mintát 

választunk. 

• minden rétegből a populációban meglévő számával egyenlő nagyságú mintát 

választunk. 

 

 

A hipotézis állítás formájában megfogalmazott válasz a feltett kérdésre.  

 

A jó hipotézis: 

 Megalapozott – az axiómákból és a már igazolt törvényekből levezethető. (A már 

igazolt összefüggések a szakirodalomban lelhetők fel, ezekre hivatkozhatunk.) 

 Operacionalizálható – lefordítható (transzformálható) konkrét kutatási tervvé. 

 Eldönthető – a kutatás végén legyen egyértelműen eldönthető, hogy a hipotézis 

igazolást (megerősítést) nyert-e, vagy megcáfoltatott.  

 Magyarázó erejű – a kutatással tesztelt hipotézisek adjanak egyértelmű választ az 

eredeti kérdésre. 

 

A jó hipotézissel szemben támasztott követelmények 

1. A hipotézisnek magyarázó erővel kell rendelkeznie. 
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2. A hipotézis a változók kapcsolatát jelölje pontosan. 

3. A hipotézis egyértelműen igazolható vagy elvethető legyen (látszik a hipotézis igazsága 

esetén a javulás) 

4. A hipotézis igazolása vagy elvetése megvalósítható módszereket igényel. 

5. A hipotézis egyértelmű, világosan definiált legyen. 

6. A hipotézisnek támaszkodnia kell meglévő (szakirodalom) ismeretekre. 

7. A hipotéziseket a legegyszerűbben és legtömörebben kell megfogalmazni 

8. A hipotézisek összességének választ kell adni a kiinduló problémára. 

 

Függő és független változók 

 

Független változók: azok a változók, melyekről úgy véljük, meghatározó szerepet játszanak a 

minket érdeklő problémában. Ezen változók értékeit (attribútumait) mi változtatjuk (illetve választjuk) 

meg. Ez a kísérletező által előidézett vagy kiválasztott tényező. 

 

Függő változó: azok a változók, melyek „viselkedésére” (eloszlására) kíváncsiak vagyunk. 

Megfigyeljük, hogy a független változók változtatása hogyan hat a függő változókra (így próbáljuk 

felderíteni, milyen kapcsolat van közöttük). Más szóval az a tényező, amelyet a független változó 

módosít. 

 

 A független változó lehet külső és belső: külső pl. egy oktatási módszer, belső pl. 

személyiségjegy, képesség. 

 A függő változó általában valamilyen teljesítménybeli vagy magatartásbeli sajátosság, 

mutató. 
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5. Kvalitatív és kvantitatív kutatási metodológia 

 

Kutatás fajtái 

• Módszertani szempontból: 

• Kvantitatív: 

• Mennyi, hány, milyen mertekben? 

• Kvalitatív: 

• Milyen, hogyan, milyen módon? 

• Pozitív(ista): 

• A létező valóságot objektíven leíró, felderítő, megismerő folyamat 

• Milyen/mennyi/hány/hogyan van? 

• Normatív(ista): 

• A valóságot a kutató/kutatás célkitűzéséhez igazító, az értékítélet mentén vizsgáló, azaz 

szubjektív megismerő folyamat 

• Milyen/mennyi/hány/hogyan legyen/kellene lennie? 

 

• Kvantitatív kutatás: számszaki adatok 

• Kvalitatív kutatás: szöveges adatok 

 

• A kvantitatív stratégia keretében zajló kutatómunka teljes ívét a következő szakaszokra lehet 

osztani: 

1. Tájékozódás 

2. Tervezés 

3. Elővizsgálat (Pilot vizsgálat) 

4. Adatgyűjtés 

5. Adatfeldolgozás és elemzés 

6. Nyilvánossá tétel 

 

 

 

Tájékozódás 

• A tájékozódás előkészítő szakasz, amelyben körvonalazódik, majd véglegessé válik a kutatási 

téma, és ezen belül a kutatási kérdés. 

• Forrása elsősorban a szakirodalom, továbbá mindenféle ismeretszerzési lehetőség (pl.: 

internet) 
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• A kutatási téma az az általános elméleti vagy empirikus problématerület, amely a kutatást 

tartalmilag azonosítja. 

• A kutatási kérdés egy ténylegesen kérdés formájában megfogalmazott felvetés, amely a 

kutatást tartalmilag meghatározza. 

 

Tervezés 

• A tervezési szakaszban elméleti és gyakorlati szinten is véglegesíteni kell a mit, miért, 

hogyan, és mikor kérdéseit. 

– A „mit” kérdésére a pontosan behatárolt és szabatosan megfogalmazott kutatási kérdés ad 

választ, amely konkrétan orientálja a hipotézis, vagy hipotézisek megfogalmazását. 

– A „miért” kérdésre adott válasz megfogalmazza a kutatási kérdés, illetve a hipotézis indokait 

és a kutatás célját. 

– A „hogyan” kérdés megválaszolása lényegében a kutatás összes többi lényeges kérdését 

magában foglalja: így a kutatási módszer, illetve módszerek megválasztását, a mintavétellel 

kapcsolatos lépéseket, az adatgyűjtési, -feldolgozási, és -elemzési eljárásokat. 

• Fontos tervezési kérdés, hogy kik vesznek részt a kutatásban 

• A tervezés fázisában gyárthatunk táblázatokat kitalált adatokkal, és kipróbálhatjuk az 

elemzési lehetőségeket. 

 

Előkutatás/elővizsgálat 

• Az „élesbe menő” adatgyűjtést megelőzően fontos lépés az elővizsgálat (pilot vizsgálat), 

amelynek lényege a kutatási módszer, illetve a használni kívánt mérőeszközök kipróbálása. 

• Az előkutatás lehet komolyabb vizsgálat vagy csupán szerényebb próba. 

• Az elővizsgálat során mindenféle kérdést ellenőrizni lehet; például azt, hogy megfelel-e az 

utasítás, hogy megbízható-e a mérőeszköz, hogy tényleg megfigyelhető-e úgy, ott, és akkor az, amit 

megfigyelni szándékozunk. 

 

Adatgyűjtés 

• Adatnak minősülhet minden olyan szisztematikus empirikus eljárással gyűjtött és 

meghatározott módon rögzített megfigyelés, amely tudományos következtetések levonását szolgálja. 

• A kutatómunka egyik legfontosabb lépése annak eldöntése, hogy a sok potenciálisan 

megfigyelhető, elemezhető tényező közül melyeket válasszuk ki tényleges megfigyelésre és elemzésre, 

és a megfigyeléseket milyen formában rögzítsük. 

• A kutatás minősége jelentős mértékben azon múlik, hogy az adatgyűjtés során nem sérül-e az 

érvényesség és a megbízhatóság. 
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– Az érvényesség legáltalánosabb értelemben arra utal, hogy az adatgyűjtés korrekt módon 

történik, aminek következtében az adatok igaz alapot nyújtanak az elemzéshez és a konklúziók 

levonásához. 

– A megbízhatóság a mérési eredmény stabilitására, konzisztenciájára utal, azaz arra, hogy a 

mérés megismétlése esetén az eredetivel azonos vagy közel azonos értékeket kapunk. 

 

 

Attitűd- vagy véleményskálák: 

A skálatechnikák célja objektív mérési rendszer kialakítása. Működése: a megkérdezett 

személlyel egy fokok szerint rendezett kijelentés-sorozatot közölnek, és megkérdezik melyikkel ért 

egyet, melyikkel nem. 

A válaszok kombinációja automatikusan determinálja a kérdezett személy véleményének 

intenzitását. 

Az attitűdskála ezen tesztek egyik változata. Változatai: 

 

1. Rangsorolási skálák: 

 A közvetlen besorolás módszere. A kérdezett személyt felkérik, hogy preferenciái szerint rendezze 

sorba a vizsgálat elemeit, pl. választási jelöltjeit vagy a politikai pártokat, vagy rangsorolja 

teljesítményük szerint munkatársait stb. 

 A páros összehasonlítás módszere. A kérdezett személynek párosával bemutatják az 

összehasonlítás tárgyait, és felkérik, hogy mindig jelölje meg, a kettő közül melyiket preferálja. A 

végleges preferencia-sorrend automatikusan alakul ki, mivel minden egyes objektum megkapja a 

többiekhez viszonyított helyét az együttesben. A módszer pontos, de nagyobb esetszámnál igen 

hosszadalmas az eljárás. 

2. A Lickert-skála: a nagyszámú kijelentést bemutatjuk a vizsgálatba bevont személyeknek, akik 

azokat 1 –5. között osztályozzák aszerint, hogy mennyire értenek azzal egyet. Értékelés: 

személyenként az adott osztályzatokat összeadjuk, ez a személyek közötti összehasonlítást teszi 

lehetővé, illetve azok szórását mutatja meg. A kijelentések osztályzatait is kiszámítjuk 

(összeadjuk), majd kiszámítjuk az egy-egy kijelentés osztályzatai és az összesített osztályzatok 

közötti korrelációt, majd a gyenge korrelációjú kijelentéseket kihúzzuk. 

3. A hierarchikus skála (Guttman-skalogram): alapelve az, hogy hierarchizált kijelentésekből kell 

megszerkeszteni a skálát oly módon, hogy egy bizonyos szinten álló kijelentés elfogadása 

szükségképpen maga után vonja az alacsonyabb szinten lévő kijelentések elfogadását.           (pl. 1. 

Van oklevele? 2. Végzett egyetemet? 3. Érettségizet? 4. Járt közép- iskolába? 5. Járt iskolába?). A 

kérdezett személlyel először a hierarchia legmagasabb szintjén álló kijelentést ismertetjük, és addig 
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megyünk a hierarchián lefelé, amíg igent kapunk (az alatta levő mind igennek számít). A 

válaszokat táblázatban rögzítjük, amely a kitöltés után grafikusan értékelhető. 

 

Adatfeldolgozás, elemzés 

• Az adatfeldolgozás tipikusan valamilyen számítógépes statisztikai program segítségével 

történik. 

• A társadalomtudományokban a kvantitatív adatok feldolgozására leggyakrabban az SPSS 

programcsomagot használják (Statistical Package for the Social Sciences). 

 

Nyilvánossá tétel 

• Az eredmények nyilvánossá tétele szóban vagy írásban történik. 

– Az írásbeli közzététel legegyszerűbb esetben megvalósulhat egy szemináriumi dolgozat 

formájában, magasabb szinten tudományos diákköri munka, szakdolgozat, doktori disszertáció, 

folyóirat cikk vagy könyv formájában. 

– A szóbeli beszámoló ugyancsak sokféle keretben valósulhat meg, kezdve egy szemináriumi 

kiseladástól a diákkonferencián át az igazi konferenciáig. 

 

A kvantitatív kutatási stratégia jellemzői 

• a kutatás előzetesen rögzített, jól behatárolt változókkal dolgozik 

• a változókat mérhető formában határozzák meg, és az eredményeket statisztikai tesztekkel 

vizsgálják 

• a változók közötti viszonyokra vonatkozóan előzetesen meghatározott hipotézisek születnek 

• a cél valamilyen specifikus hipotézis megerősítése vagy a predikció az általánosíthatóság 

érdekében 

• viszonylag nagy elemszámú mintát vizsgálnak, de függ a kutatási kérdéstől 

• a jelenséget ellenőrzött körülmények között vizsgálja, a nemkívánatos hatások kizárására 

törekszik 

• a vizsgálat viszonylag rövid időn belül lefolytatható 

 

A kvantitatív stratégiát alkalmazzuk, ha: 

• a kutatásban vizsgált változók egzaktak és jól számszerűsíthetik 

• fontos az általánosíthatóság 

• nem fontos, hogy a jelenséget saját természetes közegében vizsgáljuk 

• az előzetes kutatások már előrehaladtak az adott problématerület megértésében 
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A kvalitatív kutatási stratégia jellemzői 

• a kutatás nyitott kérdéssel (kérdésekkel) indul, a vizsgálandó tényezők körét, számát 

előzetesen meghatározzák, de nyitottan kezelik a kutatás alatt 

• a mérés és a statisztika egyszerűbb formái játszanak szerepet (pl. előfordulási gyakoriság, 

leíró statisztika) 

• amennyiben a kutatók hipotézist fogalmaznak meg, általában az is tág, kevésbé specifikus, 

elismert szerepük van a kutatás közben felmerülő kérdéseknek, hipotéziseknek, kategóriáknak 

• egy–egy vizsgálat általában kisebb elemszámú mintát alkalmaz, a vizsgálat részletez, a 

jelenséget sokrétűen, összefüggéseiben, több nézőpontból ragadja meg, az általánosíthatóságot 

kontextuálisan, az egyediségen keresztül igyekszik megragadni 

• a jelenséget természetes (kevéssé, vagy egyáltalán nem ellenőrzés alatt tartott) körülmények 

között vizsgálja 

• a vizsgálat ideje általában hosszabb ideig tart a menet közben felmerülő kérdésfeltevés és a 

széleskörű kontextusfeltárás igénye miatt 

 

A kvalitatív stratégiát alkalmazzuk, ha: 

• a kutatásban vizsgált változók nehezen számszerűsíthetők; 

• fontos a jelenség részletes összefüggéseiben, akár egyediségében való feltárása 

• fontos, hogy a jelenséget saját természetes közegében vizsgáljuk 

• a kutatási terület viszonylag feltáratlan 
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6. Az esettanulmány 

Külön kell szólnunk az esettanulmányokról. Esettanulmányok folytatása során már valamilyen 

lezajlott történést, jelenséget tanulmányozunk, oknyomozóként megpróbálunk magyarázatot találni a 

jelenség által felvetett kérdésekre. 

Az esettanulmány készítése a nem szisztematikus megfigyeléstől eltérően kimondottan 

szisztematikus, jól előkészített és módszertanilag megalapozott megfigyelést és adatnyilvántartást 

jelent. A módszer két szempontból is érdeklődésre tarthat számot. Adatgyűjtési módszerként akkor 

használható, ha kimerítő adatokat akarunk egy személyről, szervezetről, jelenségről gyűjteni. 

Problémamegoldást előkészítő módszerként szakmai problémák megoldásában használható. 

Az esettanulmány leginkább a megfigyelés és az interjú módszereit alkalmazza. Az 

esettanulmányt, mint módszert, több szakma alkalmazza a napi gyakorlatában adatgyűjtésre, 

problémamegoldásra. 

Golnhofer Erzsébet szerint az esettanulmány „egy sajátos egyén, csoport, intézmény vagy 

jelenség helyszínen történő kutatása” [5, 9. old.]. E megfogalmazás szerint tehát az eset lehet egy 

egyén (pl. nyelvtanuló vagy nyelvtanár, akár iskolaigazgató stb.), egy csoport (pl. egy iskolai osztály 

vagy a tanári kar stb.), egy intézmény (pl. iskola, főiskola, egyetem stb.) vagy egy jelenség. 

Az esettanulmányban „a kutató célja általában az, hogy egy esetet minél jobban megértsen és 

azt a résztvevő szempontjából mutatassa be a maga komplexitásában. Az esettanulmányt a kutató úgy 

írja meg, hogy az olvasó a saját helyzetére vonatkozóan tanulságokat tudjon levonni magának belőle” 

[6, 26. old.]. 

Az esttanulmánynak négy fő jellemzője van: nyitottság, a kutató és a résztvevő közötti 

kommunikáció, a természetesség és az értelmező jelleg [5]. „Az esettanulmány nyitottsága azt jelenti, 

hogy a kutató nem előre felállított kutatási kérdések alapján és előre megtervezett módszerekkel 

dolgozik, hanem nyitott arra, hogy elképzeléseit, kérdéseit és eszközeit a kutatás során módosítsa” [6, 

26. old.]. Mivel az esettanulmány célja a jelenségnek a résztvevő szempontjából történő bemutatása, 

„az esetet a résztvevő és a kutató közötti kommunikáció hozza létre” [5, 16. old.]. Az esettanulmány 

természetes, nem laboratóriumi körülmények között készül, értelmező jellege pedig abból fakad, hogy 

az eset „mint a kutató és a kutatottak által értelmezett világ jelenik meg” [5, 16. old.]. 

Az esettanulmány segítségével egy elméletet vagy hipotézist támaszthatunk alá vagy 

cáfolhatunk meg. „Az ilyen kutatásban az eset másodlagos fontosságú, az a lényeg, hogy megismerése 

segít abban, hogy valamilyen általános következtetést vonjunk le, vagy oksági kapcsolatot állítsunk 

fel. Ezt nevezik instrumentális esettanulmánynak.” [6, 26. old.] Az ilyen típusú esettanulmány a 

kvantitatív kutatások közé sorolható. Ezzel szemben a belső érdeklődésből létrehozott esettanulmány a 

kvalitatív kutatások közé tartozik, ennél a kutatót az érdeklődés vezényli az eset beható 

megismerésére. 
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Az esettanulmányban leggyakrabban a kvalitatív kutatásokban alkalmazott kutatási eszközöket 

használják az eset megismerésére, tehát az interjút, a megfigyelést és a naplóvezetést. Ezeket a kutatási 

eszközöket kötetünkben részletesen is bemutatjuk a 7. fejezetben, mely a megfigyeléssel foglalkozik. 
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7. Adatgyűjtési módszerek: a megfigyelés 

A megfigyelés módszerét bármikor alkalmazhatjuk, amikor a pedagógiai valóságról első 

kézből akarunk információkat szerezni. 

 

Meghatározás 

A megfigyelés meghatározása: 

- A tudományos megfigyelés céltudatos, tervszerű, rendszeres, objektív 

tényeken alapuló észlelés. 

- A feltáró kutatási módszerek csoportjába tartozik. 

- Lehetővé teszi a pedagógiai valóság közvetlen észlelését. 

Alkalmazása során a kutató első kézből értesül az eseményekről. 

 

Sajátosságai 

A fenti meghatározásból kiemelhetjük a megfigyelés módszerének sajátosságait: 

- Céltudatosság: a célt a probléma megjelölésében, a hipotézisekben, a 

megfigyelési szempontokban fogalmazhatjuk meg. A vizsgált jelenséget mindig valamilyen 

cél elérése érdekében figyeljük meg. 

- Tervszerűség: tervezéskor meghatározzuk: 

o Milyen jelenséget figyelünk meg, 

o Milyen szituációkban figyeljük meg az illető jelenséget, 

o Kik tartoznak a mintába, 

o Milyen időtartamú lesz a megfigyelés. 

- Objektív tényekre alapul. Ennek feltételei, hogy: 

o A pedagógiai folyamat legyen valósághű (ne viselkedjen másképp a 

pedagógus) 

o A megfigyelő legyen előítéletektől mentes, jól képzett a rögzítés 

technikájában. 

o Az adatok értelmezésekor ragaszkodjunk a tényekhez. 

 

 

 

1. Melyek a megfigyelés főbb technikái, hogyan csoportosíthatjuk ezeket? 

 Kötetlen megfigyelés jellemzői: természetes környezet, a sokoldalú adatgyűjtés, a 

megfigyelt személyek alapos megismerése, a megfigyelő nagyfokú szabadsága 
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 Strukturált megfigyelés: objektivitás biztosítását tekintették fő feladatuknak, ezért 

megfigyelési kategóriákat dolgoztak ki  

 A megfigyelési technikát a megfigyelések előkészítése, lebonyolítása, a megfigyelt 

jelenségek rögzítése és elemzése során alkalmazott eljárások alkotják. 

 

2. A passzív és a résztvevő megfigyelésnek mik a jellemzői? 

 A megfigyelő egy vagy több szempontból, rövidebb vagy hosszabb ideig figyeli a 

tevékenységet. 

 A megfigyelő a számára fontosnak, érdekesnek, lényegesnek mutatkozó megfigyeléseit 

rögzíti. 

 A megfigyelő nyitottsága lehetővé teszi új, nem várt jelenségek megragadását, 

felfedezését, rögzítését, s később ezek alapján hipotézisek, elméletek megfogalmazását. 

 A naplók, feljegyzések adekvát technikái a naturalisztikus, etnografikus 

megfigyeléseknek, ezen belül a résztvevő megfigyelésnek.  

 Résztvevő megfigyelés: a megfigyelő huzamosabb ideig részt vesz a csoport életében. 

 Előnye: a belső lényegi folyamatok minden más eljárásnál alaposabb megértése 

 Hátránya:  

• leplezett jelenlét etikailag kifogásolható,  

• a résztvevő a jelenségek csak egy részét látja,  

• lényeges mozzanatok magától érthetővé válnak,  

• hat a csoportra, így eltérően viselkedhetnek,  

• szubjektív lehet,  

• nincs egyidejű rögzítés,  

• ellentmondás a pedagógusi és megfigyelői szerep között 

 A naplók, feljegyzések általában a kötetlen megfigyelések eszközeként használhatók: 

 Előnye: mindenféle jelenség rögzítését lehetővé teszi, kis fáradsággal elkészíthetők, 

későbbi megbeszélések, elemzések alapjául szolgálhatnak 

 Hátránya: szubjektivitásuk, minőségük, érvényességük függ a megfigyelő 

szakértelmétől, érzékenységétől, csak ő tudja felhasználni 

 

3. Mi jellemzi a teljes jegyzőkönyvezést? 

 Objektívabb megközelítés 

 A megfigyelő valamennyi verbális és nem verbális megnyilatkozást igyekeznek 

rögzíteni. 

 Gyorsírást, magnót, képmagnót alkalmaznak 
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 Akkor célszerű készíteni, ha 

 nem látható előre, hogy mely események lényegesek 

 ha események kölcsönhatását, összefüggését kívánják elemezni, 

 ha a folyamatot különböző szempontok alapján akarjuk később elemezni. 

 Előnye:  

 nem tördeli részeire az egységes egészet alkotó pedagógiai folyamatot, 

 semleges: különböző szempontból elemezhető 

 ismételten elemezhető 

 Hátránya: 

 Munkaigényes 

 A teljesség viszonylagos, rejtve maradhatnak jelentős mozzanatok. 

 Az értékelés során a teljes jegyzőkönyv utólagos elemzésére, feldolgozására, 

adatszerűsítésére van szükség. 

 

 

 

4. Mikor célszerű szelektív jegyzőkönyvet készíteni, s mik a jellemzői? 

 Ez esetben a megfigyelő tudja, hogy a pedagógiai folyamat mely elemei, aspektusa 

fontos a számára 

 Szelektálással kiemeli a jelenségek egy körét, ezen belül minden eseményt rögzít: szó 

szerint leírja - így nem szubjektív 

 Lemond a kiemelt szemponton túlmutató összefüggések feltárásáról 

 Akkor célszerű használni, ha a folyamat vizsgálandó elemei jók körülhatárolhatók. Pl.: 

tanárok kérdései, megnyilatkozásai, tanulók válaszai, kérdései. 

 

5. A becslési skála fogalma, előnyei és hátrányai 

 A megfigyelt jelenségek egy szegmentumáról alkot értékítéletet a megfigyelő az 

eseménynek egy előzetesen a rendelkezésére bocsátott skálán történő elhelyezése útján 

Például: A tanár az órán nyelvtanilag helytelen kifejezéseket használt 

 

  1 2 3 4 5 6 7 

  soha           rendszeresen 

 

 Értékelő-megfigyelő feladata: 

 Megfigyelje a személyt, jelenséget 
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 Megítélje, hogy az egyes szempontoknak milyen mértékben felel meg a jelenség 

 Jelöli a skálán azt a számot, amely az értékelésnek legjobban megfelel 

 A skálák alapján alakítson ki egy összetett értékelést 

 Előnyei:  

 az aspektusok felsorolásával differenciált megfigyelést tesz szükségessé 

 Kitöltésük könnyen elsajátítható 

 Nem aprózzák el a megfigyelési egységeket, könnyebb átfogó képet adni 

 A kvantitatív adatok közvetlenül feldolgozhatók, értelmezhetők 

 

 Hátrányai: 

 Az értékelés a megfigyelő impresszióin alapul – szubjektív lehet 

 A becslési skála alapján nem reprodukálható, hogy mit történt a megfigyelt periódusban 

 A megfigyelési ciklus végén töltik ki, ezért pontatlan lehet 

 

6. A jelrendszerek sajátosságai 

 A jelrendszerek esetében egy meghatározott megfigyelési periódus (5-10perc) alatt 

bekövetkező jelenségek előfordulását jelöljük egy előre elkészített űrlapon. 

 Minden eseményt egyszer rögzítünk, függetlenül az előfordulás gyakoriságától. 

 Nagyszámú megállapítást (30-60) tartalmaznak, a jelölésre a megfigyelési periódus után 

néhány perc áll rendelkezésre. Egy pedagógiai folyamatról általában több megfigyelést készítenek. 

 Egy tanítási órán 10 perces intervallumot megfigyelünk, majd 5 perc van a rögzítésre, 

majd újra megfigyelés stb. 

 

7. A természetes egységet alkalmazó kategóriarendszerek sajátosságai és az időegységet 

alkalmazó kategóriarendszerek lényege, rögzítésük módjai 

 A rögzítés folyamatosan, az események előfordulásával egyidejűleg történik 

 A megfigyelő az adott kategória számát vagy betűjelét írja le, minden előfordulást 

sorrendben jelölve 

 Fajtái:  

 természetes egységeket tartalmazó kategóriarendszer: minden új kategória 

előfordulásakor új jelölést kell alkalmazni 

 és időegységeket tartalmazó kategóriarendszer: meghatározott időegység (3-5 mp) 

elteltével kell a leginkább jellemző kategória számát leírni 
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 Két követelmény: 

 Inkluzivitás: minden lehetséges eseményt be lehessen sorolni a rendszerbe 

 Kölcsönös exkluzivitás: egy esemény egy és csak egy kategóriába sorolható be 

 

8.  Hogyan lehet meggyőződni a megfigyelés megbízhatóságáról? 

 A megfigyelések objektivitásának, megbízhatóságának növelése érdekében olyan 

megfigyelési eszközöket hoztak létre, amelyek csökkentik a hibázás lehetőségét 

 A megfigyelőket előzetes képzésben részesítették 

 Kidolgozták a megbízhatóság ellenőrzésének módszereit 

 Megfigyelés megbízhatóságának értelmezése:  

 megfigyelők közötti egyetértés (between observer reliability): azonos időpontban két 

függetlenül dolgozó megfigyelő által alkalmazott kódok közötti egyetértésnek a mértéke 

 megfigyelő ítéletének stabilitása, következetessége (within observer reliability, 

constancy): ugyanazon megfigyelő által különböző időpontokban végzett megfigyelések hasonlósága 

 A megfigyelőnek olyan személynek kell lennie, aki érzékeny a pedagógiai jelentések 

meglátására, s egyszersmind képes ezek memorizálására, osztályba sorolására, kódolására 

 Megfigyelők képzése: 

 Elméleti tájékoztatás 

 Kategóriák leírásának tanulmányozása 

 Gyakorlás 

 Kategóriák rögzítése valóságos osztályteremben 

 

9. Milyen előnyei, illetve hátrányai vannak annak, ha technikai eszközöket alkalmazunk a 

megfigyelések során? 

 Kezdetben fényképezés, filmezés, egy irányban átlátszó üveg, zárt láncú televízió, ma a 

magnetofon és a képmagnetofon alkalmazása 

 Rögzített megfigyelések előnye: 

 Alapos, részletes, hosszas elemzést tesz lehetővé 

 Az elemzés későbbre halasztható 

 A rögzített anyag többször reprodukálható 

 Az adatok raktározhatók 

 Hátránya:  

 megszervezés, technikai háttér biztosítása időigényes 

 Lebonyolítása költséges 
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 Technikai eszközök, személyek jelenléte zavaró 

 Rögzített megfigyelés kódolásánál kevesebb az információ 

 

10.  A megfigyelési eszközök kidolgozásának menete 

 Két út: 

 kész megfigyelési eljárás adaptációja 

 saját megfigyelési eszköz kidolgozása. 

 Az új megfigyelési eljárás kidolgozásának lépései: 

 A vizsgálandó tulajdonság jellemzőinek, fogalmi jegyeinek körülhatárolása, lehetőleg 

pontos és viszonylag részletes leírása. 

 A tulajdonság megfigyelhető megjelenési formáinak feltárása. 

 Ezek alapján a megfelelő megfigyelési technika kiválasztása. 

 Amennyiben strukturált megfigyelési technikát választottunk, a 2-es pontban felsorolt 

jelenségekből össze kell állítanunk az ítéleteknek, kategóriáknak vagy skála segítségével értékelhető 

azon szempontoknak egyértelmű és teljes rendszerét, amely a célszerűnek ítélt jelrendszert, 

kategóriarendszert vagy rangskálát alkothatja. 

 Ellenőrizzük, hogy minden esemény besorolható-e valamely kategóriába, és hogy csak 

egy kategóriába sorolható-e be. Megfogalmazzuk azokat a szabályokat, amelyek egyértelművé teszik a 

határesetet képező jelenségek besorolását. 

 Külső személyek részvételével ellenőrizzük, hogy a kategóriák könnyen értelmezhetők 

és elsajátíthatók-e. 

 Meggyőződünk arról, hogy a rögzítési technika nem okoz-e nehézséget, boldogul-e vele 

a képzett megfigyelő. 

 Megállapítjuk, hogy képzett megfigyelők (néhány fő) megbízható és érvényes adatokat 

gyűjtenek-e a kidolgozott eljárás segítségével. 

 Kidolgozzuk a nyert adatok feldolgozásának, elemzésének menetét, módszerét. 

 Összeállítunk olyan segédanyagot, metodikát, amelynek a segítségével a mérésben 

résztvevő megfigyelők hatékonyan képezhetők, és elvégezzük a megfigyelők képzését a kívánt 

megbízhatósági szint eléréséig. 

 

Megfigyelési technika 

A megfigyelés során különböző megfigyelési technikákat alkalmazunk. 

A megfigyelési technika a megfigyelés előkészítése, lebonyolítása, a megfigyelt jelenségek 

rögzítése és elemzése során alkalmazott eljárások összessége. 
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Fajtái 

A megfigyelési technikáknak az alábbi fajtáit különíthetjük el: 

1. Kódolás nélküli megfigyelési technikák 

1. Naplók, feljegyzések 

2. Teljes jegyzőkönyv 

3. Szelektív jegyzőkönyv 

2. Kódolással történő megfigyelés 

1. Becslési skála 

2. Jelrendszer 

3. Kategóriarendszer 

 

Kódolás nélküli megfigyelési technikák 

Naplók, feljegyzések – a megfigyelő egy vagy több szempontból, rövidebb vagy hosszabb ideig 

figyeli egy gyermek vagy gyermekcsoport életét, és rögzíti a lényegesnek tartott eseményeket. 

Résztvevő megfigyelésnél alkalmazható. 

Előnye:  

o lehetővé teszi a belső lényegi kapcsolatok megértését  

o kis fáradsággal készíthető el. 

 

 

Hátránya: 

o A leplezett jelenlét etikailag kifogásolható, viszont, ha a megfigyelő jelen van az 

órán, befolyásolja a pedagógus vagy a gyermekcsoport viselkedését. 

o A résztvevő a jelenségeknek csak egy részét látja (pl. ha egy osztály munkáját 

figyelem meg egy tanítási órán, nem tudom követni az egyes gyerekek tevékenységét is.) 

o Lényeges mozzanatokat nem vesz észre a megfigyelő, mert magától értetődőnek 

tartja. 

o Érvényesül a megfigyelő szubjektivitása (a megfigyelt jelenségek a 

személyiségén keresztül átszűrődik, s ez befolyásolja a megfigyelt jelenségek lejegyzését.) 

o Nincs lehetőség az események egyidejű rögzítésére 

o Ellentmondásba kerülhet a pedagógusi és a megfigyelői szerep, he a két 

szerepnek egy időben akar a pedagógus megfelelni. 

o Nagy mértékben függ a megfigyelő szakértelmétől. 

o A naplót, s a feljegyzéseket a megfigyelőn kívül más nem tudja használni. 
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Teljes jegyzőkönyv – a megfigyelők valamennyi verbális és nem verbális megnyilvánulást 

rögzítenek általában gyorsírás, magnó, vagy képmagnó segítségével. Akkor célszerű alkalmazni, ha 

nem tudjuk előre, hogy a kutatás során mely események feldolgozására lesz pontosan szükség, vagy ha 

a feldolgozás során különböző szempontokból szeretnénk megvizsgálni ugyanazt a jelenséget. 

Előnyei: 

o Nem tördeli részeire az egységes egészet alkotó pedagógiai folyamatot. 

o Elméletileg semleges, különböző szemléletmód alapján elemezhető. 

o Rögzített anyag lévén különböző időpontokban ismételten elemezhető. 

 

Hátrányai: 

o Rendkívül munkaigényes 

o A teljesség csak viszonylagos, bármilyen modern technika alkalmazása mellett is rejtve 

maradhatnak jelentős mozzanatok. 

 

Szelektív jegyzőkönyv – a megfigyelő akkor alkalmazza, amikor a pedagógiai folyamatnak csak 

egy aspektusát kutatja, s így szelektálással kiemeli a jelenségek egy körét és ezen belül minden 

eseményt rögzít. 

Pl. a tanárok kérdéskultúrájának kutatása. 

 

Kódolással történő megfigyelési technikák 

 

Becslési skála – a megfigyelő a számára előzetesen rendelkezésére bocsátott skála alapján alkot 

értékítéletet a megfigyelt jelenség egy szegmentumáról. Pl. a tanári viselkedés általános leírásán belül 

értékelni lehet a tanár helyes nyelvhasználatát: 

A tanár az órán nyelvtanilag helytelen kifejezéseket használ. 

Soha      1        2               3          4         5           6           7       Rendszeresen 

Előnye: 

- Differenciált megfigyelést tesz szükségessé, s ez növeli az objektivitást. 

- Kezelése, kitöltése könnyen megtanulható. 

- Átfogó képet ad bizonyos jelenségekről, nem aprózza el a megfigyelt jelenséget. 

- A kvantitatív adatok könnyebben értelmezhetőek. 

Hátránya: 

- Mód van a megfigyelő szubjektivitására. 
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- Nem reprodukálható, mi történt a megfigyelés során, hiszen csak az értékítéletet 

rögzítjük. 

- Pontatlansághoz vezethet, hogy nem a megfigyelés ideje alatt, hanem a  

megfigyelést követően töltik ki. 

 

Jelrendszer – egy meghatározott megfigyelési periódus alatt (általában 5-10 perc folyamatos 

megfigyelés) bekövetkező jelenségek előfordulását jelöljük egy előre elkészített űrlapon. Az űrlap 

általában 30-60 jelenséget rögzít, melyhez egy számot, vagy kódot rendelünk. A megfigyelő szerepe a 

jelenségek előfordulásának jelölése, ezért előzetesen nagyon jól el kell sajátítania a jelenségeknek 

megfelelő jeleket. Egy tanítási órán általában három megfigyelési periódust alkalmazunk, közte 5-10 

perces szünetekkel. 

 

Kategóriarendszer – a rögzítés folyamatosan, az eseményekkel egyidejűleg zajlik. Maximum 

20 jelenség előfordulását rögzítjük, az előfordulás sorrendjében. A megfigyelt jelenségek rögzítése 

történhet: 

- Természetes egységek szerint – csak akkor jelöljük a jelenséget, amikor újból 

előfordul. 

- Időegység szerint – minden 3-5 másodpercben jelöljük a megjelenő kategóriát. 

A jó kategóriarendszere ismérvei: 

- Inkluzivitás – minden esemény besorolható egy kategóriába. 

- Exkluzivitás – egy esemény csak egy kategóriába sorolható be. 

 

A megfigyelés során különböző technikai eszközöket alkalmazhatunk. Használatuk előnye, 

hogy: 

- a megfigyelt jelenségek később újból elemezhetőek 

- lehetővé teszik a többszempontú értékelést, 

- az adatok raktározhatóak. 

Hátrányuk: 

- időigényesek 

- költséges a használatuk 

- a résztvevők számára zavaró lehet a jelenlétük, ezért alkalmazás előtt 4-6 órát 

szoktassuk a résztvevőket az eszközök jelenlétéhez. 

- A teljesség ekkor is, csak viszonylagos. 

 

A megfigyelési technikák alkalmazásakor különböző lehetőségeink vannak: 
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1. kész eljárást alkalmazunk 

2. egy eljárást adaptálunk a helyi viszonyokhoz 

3. új eszközt dolgozunk ki. 

 

Új eszköz kidolgozása esetén az alábbi stratégiát követhetjük: 

1. határoljuk pontosan körül a vizsgálandó tulajdonság jellemzőit. 

2. tárjuk fel a tulajdonság megfigyelhető megjelenési formáit. 

3. válasszuk ki a megfigyelési technikát. 

4. strukturált megfigyelés esetén, dolgozzuk ki a megfigyelés szempontjait, azok 

logikus sorrendjét. 

5. ellenőrizzük, hogy minden esemény egy és csakis egy kategóriába sorolható be. 

6. ellenőrizzük külső személyekkel, hogy a kategóriák könnyen értelmezhetők és 

elsajátíthatók. 

7. próbáljuk ki gyakorlatban a rendszert, ha a megfigyelő nem boldogul vele, 

változtassunk. 

8. ellenőrizzük, hogy néhány képzett megfigyelő érvényes adatot gyűjt-e 

9. dolgozzuk ki az adatok feldolgozásának módszerét. 

10. készítsünk segédanyagot a megfigyelők képzéséhez. 
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8. Adatgyűjtési módszerek: az interjúkészítés 

 

Definíció: „… irányított beszélgetés, amely kérdések és válaszok egymásutánjából épül fel.” 

[7, 451. old.] 

- a válaszoló együttműködve elfogadja a helyzetet és igyekszik megfelelő válaszokat adni 

Alkalmazhatósága: 

- feltáró-leíró jellegű kutatási témáknál 

- ha a kutatás a válaszadó gondolataira, érzéseire kíváncsi 

- elmélyült beszélgetést igényel 

 

 Szóbeli kikérdezéskor a kérdező és a kérdezett(ek) között személyes interakciós 

kapcsolat van. Ez a kapcsolat meghatározó az információgyűjtés folyamatára és eredményére. 

 Alkalmazása akkor indokolt, ha a probléma feltárása érdekében arra van szükség, hogy 

ebből a személyességből adódó sajátosságok kamatozzanak. 

 

Az empirikus kutatási módszerek közül a kérdőív mellett a másik legelterjedtebb adatfelvételi 

mód a különböző interjútechnikákhoz kötődik. A különböző interjúk talán legfontosabb jellemzője - és 

egyben ez adja a módszer varázsát is - az, hogy a számítógép fogságából kiszabadult kutatót 

emlékezteti a statisztikák mögötti egyéni sorsokra, arra, hogy a kutató munkájának alfája és omegája 

az egyén, annak cselekedete, véleménye, sorsának alakulása. 

Az empirikus kutatás céljából készített interjúk sajátossága a személyhez való nagyfokú 

alkalmazkodás lehetősége. Az alkalmazkodás megnyilvánulhat az interjú lebonyolítására kijelölt 

helyszín megválasztásában, az alany gondolat- és élményvilágához való kötődésben, a kommunikációs 

mód megválasztásában egyaránt. Ez a módszer kötetlenebb, mint a kérdőív (survey), lehetővé teszi 

mind a vizsgált, mind a vizsgálatunk szempontjából marginális jelentőségű témákban való elmélyülést. 

További előnye a módszernek, hogy interperszonális volta miatt mód van az azonnali 

reagálásokra, visszacsatolásokra. Természetszerű, hogy az interjúkészítés során nemcsak verbális, 

hanem metanyelvi kommunikáció is zajlik. A gesztusok, a hangszín, a testtartás, a tekintet egyaránt 

információforrásként működik az adatfelvétel során. 

Ugyanakkor nemcsak előnyei, hanem hátrányai is vannak az interjútechnikákkal való 

empirikus kutatásnak. Mivel az adatfelvétel során alkalmazkodunk az interjúalanyhoz, természetes, 

hogy a kérdező személye is “belekeveredik” az interjúba. Ez a kutatás szempontjából rendkívül káros, 

tehát amennyire lehetséges, kerülni kell, illetve a feldolgozás során ki kell szűrni ezeket a tényezőket, 

ha pedig ez nem lehetséges, akkor az elemzést ezek figyelembevételével kell majd végezni. 
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A fentiekből is következik, hogy az interjúk feldolgozása rendkívül munkaigényes. Elég ha 

csak arra gondolunk, hogy az egy órás interjúnk írott változata közel ötven oldal strukturálatlan - vagy 

minimálisan strukturált - empirikus anyagot tartalmaz. Egy elkészült interjú olyan, mint egy különböző 

ércekben gazdag bánya, melyből csak a vizsgált témánk szempontjából érdekes nyersanyagokat 

“termeljük ki”. Ezáltal nemcsak munkaigényes, de a gyakorlati életben pazarló is. 

Ahhoz, hogy a kutatás során általánosítható eredményeket is megfogalmazhassunk megfelelő 

mennyiségű interjút kellene felvennünk. Mindez jelentősen megdrágítaná a kutatás adatfelvételi és 

feldolgozási szakaszait, valamint a minta reprezentativitása sem biztosítható, így általában nem 

általánosíthatók az eredmények. 

Mindezeket figyelembe véve érthető, hogy a kutatók a gyakorlati életben ritkán dolgoznak 

kizárólag interjúkkal. Sokkal jellemzőbb, hogy a kutatási témával való ismerkedés során tájékozódási 

céllal, vagy a kutatás során kiegészítő információk szerzésére használják az interjút, mint adatgyűjtési 

technikát. 

 

Hogyan készítsünk interjút? 

Az interjúkészítés – csakúgy, mint bármely más empirikus adatgyűjtési mód – nem a 

terepmunkával kezdődik. Mivel az adatfelvétel során valamilyen kiemelt problémát akarunk 

körbejárni, meghatározott kérdésekben szeretnénk használható adatokat gyűjteni, szükségünk van 

valamiféle iránytűre, ami a beszélgetés során vezet bennünket, hogy célt is érjünk, és az interjúval ne 

csak “beszélgessünk egy jót”. Ez az iránytű az interjúterv. 

Minden interjú előtt készíteni kell interjútervet, mely meghatározza a beszélgetés 

időintervallumát, kijelöli a főbb érintendő témákat, továbbá tartalmazza azokat a kérdéseket, 

amelyekre választ kívánunk kapni az interjú során. 

Mivel legtöbbször az interjút készítő és a kérdezett közötti interakció során a kérdező tudja 

előre, hogy mit szeretne megtudni, de a kérdések konkrét megfogalmazására nincs előzetes terve 

(csakúgy, mint a kérdések sorrendjére), ezt az adatfelvételi módot strukturálatlannak nevezzük. 

Az interjú közvetlen célja, hogy az irányított beszélgetés során az interjúterv minden kérdésére 

választ kapjunk, de úgy, hogy sok kérdést nem teszünk fel direkt módon. Nem szabad, hogy az interjú 

kérdezz-felelek típusú kommunikációs helyzetté torzuljon, folyamatosan beszéltetni kell az alanyt, 

mégpedig úgy, hogy követni kell a beszélő gondolatmenetét. Munkánkat könnyíti, hogy számos olyan 

kérdés van, amelyre nem lehet direkt módon válaszolni, s még több olyan, amit nem is lehet direkt 

módon feltenni. 

Az interjú menete során az interjúterv kérdéseinek sorrendje mellékes. Ha mereven 

ragaszkodunk az általunk felvázolt kérdések sorrendjéhez, az interjú “kihallgatássá” válhat, az 



 47 

interjúalany bezárkózhat. Ennek a legnagyobb veszélye, hogy ilyen esetekben az alany fokozattan 

igyekszik megfelelni a kérdező elvárásainak, “jó” válaszokat akar majd adni. 

Az interjú készítése során ne feledjük el, hogy az alany is – csakúgy, mint a kutató – szerepet 

játszik, meg akar felelni elvárásunknak, ezért könnyű kiszedni belőle azt, amit hallani akarunk. Ezért is 

fontos, hogy a kérdező végig semleges maradjon, továbbá igyekezni kell nem beleavatkozni, 

közbeszólni; sugalmazni pedig egyenesen tilos. 

Alapvető fontosságú, hogy ami elhangzik, hangszalagra tudjunk rögzíteni, hiszen így lesz 

módunk arra, hogy minden szükséges információt kinyerjünk az adatfelvételből. Elképzelhető, hogy az 

alanyt zavarja a diktafon, esetleg megkéri a kérdezőt, hogy bizonyos kérdések esetében szüneteltesse a 

felvételt. Ebben az esetben eleget kell tenni a kérésének, mert ezzel növelhető az alany bizalma, 

őszinte válaszokat kaphatunk. Ha az alany egyáltalán nem egyezik bele az elhangzottak rögzítésébe, 

kutatás módszertani szempontból célszerű egy másik személyt keresni, mert a tapasztalatok alapján 

szinte lehetetlen utólag rekonstruálni egy hosszú beszélgetést. 

Az interjú során nem tanácsos jegyzetelni, ez ugyanis megtöri az interjú spontán beszélgetés 

jellegét, jelentősen csökkentheti a válaszadás őszinteségét. 

Nagyon fontos az interjú külső viselkedésjeleinek, nem verbális gesztusainak (pl. feszültségre 

utaló jeleknek) megfigyelése és az interjú utáni feljegyzése, illetve a mellékkörülmények (pl. bejön 

valaki) rögzítése. 

 

Mélyinterjúk 

A mélyinterjúk és a célzott interjúk között a leglényegesebb különbség a célrendszerükben van. 

A mélyinterjú során az alany személyiségének, életkörülményeinek a feltárása a fő cél valamilyen 

kutatási probléma optikáján keresztül, ezzel szemben a célzott interjúk során sokkal inkább az adott 

problémában akarunk elmélyedni. Ennek megfelelően a mélyinterjú készítésekor fokozottan van 

szükségünk pszichológiai ismeretekre. 

A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a társadalomtudományi kutatásokban ritkábban 

alkalmaznak mélyinterjús adatfelvételi módot. Ennek elsődleges oka, hogy a kutatóknak egy adott 

probléma vizsgálatakor gyakran közömbös az alany teljes személyisége, életútja. A módszer rendkívül 

időigényes és költséges módja is elősegíti a háttérbe szorulását, átadva helyét a praktikusabb célzott 

interjúknak. A mélyinterjú legtöbbször a segítő szakemberek (pszichológusok, szociális munkások, 

terapeuták, családsegítők) munkaeszköze. 

Vannak azonban olyan területek is, ahol a mélyinterjúk kifejezetten előnyös technikának 

számítanak. Mivel a mélyinterjúkat legtöbbször négyszemközt folyatják le, így olyan intim vagy 

zavarra okot adó témáknál, mint a szexuális viselkedés, a halállal kapcsolatos attitűdök stb. (ahol 

nyilván nem lehet egyből a dolgok közepébe vágni) ez a bensőségesebb interjútípus a célravezető. 
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Célzott interjúk 

A célzott interjúk készítése során – mint arra már utaltunk – egy adott probléma, jelenség áll 

érdeklődésünk középpontjában, nem pedig a komplex személyiség. Az ilyen típusú interjúk célja az 

adott témával kapcsolatos tények, vélemények gyűjtése, háttérinformációk beszerzése. Az interjú 

körülményei hasonlítanak a mélyinterjúhoz (például itt is egyedi kérdezés zajlik, bár az elkülönülésnek 

nincs olyan nagy jelentősége), de a célzott interjú, mint a neve is mutatja, jobban strukturált. A 

célzott interjúk során feltett kérdések jellemzői: 

 a kérdések általában legyenek semlegesek, de a nagyobb témákat bevezető 

kérdések mindenképpen; 

 a kérdések legyenek rövidek és világosak; 

 ne tegyünk fel eldöntendő kérdéseket; 

 egy kérdés ne tartalmazzon több állítást (többlövetű kérdések); 

 a kérdéseket általában végig kell járni, az adott témát le kell zárni, mielőtt 

továbbmennénk (azt, hogy mit kell végigvinni, az interjúterv mondja meg); 

 amit nem akarunk végigvinni, arról nem szabad konkretizáló és mélyítő 

kérdéseket feltenni; 

 mindig legyenek tények is, ne csak vélemények, (Mire alapozza a véleményét?). 

Az célzott interjúk készítése során a fő hangsúlyt azokra a problémahalmazokra, kérdésekre 

célszerű helyezni, amelyeket nem, vagy csak áttételesen lehet vizsgálni a többi “keményebb” 

mérőeszközzel (pl. survey, meglévő statisztikák elemzése). A tapasztalat azt mutatja, hogy a célzott 

interjúk hatékonyan egészítenek ki bármilyen empirikus adatfelvételi módszert, de önmagukban való 

alkalmazásuk csak kellően nagyszámú interjú felvétele esetén hoznak eredményt. 

 

 

 

Csoportos interjú 

A csoportos interjú sajátossága, hogy az empirikus adatok gyűjtése során egy időben több 

“interjúalanyunk” is van. A módszer a csoportos problémamegoldó technikákon alapul, melynek 

lényege, hogy egy adott kérdésben, problémakörben a vélemények, tények gyűjtését egy 8-10 fős 

csoportban végezzük, ahol a csoportvezető(k) a kutató(k). Ez a kezdeti tájékozódás szakaszában, vagy 

a tényleges empirikus adatgyűjtés során egyaránt jól használható módszer.  

A módszer előnyeinél kiemelt helyen kell megemlíteni a hatékonyságát. Egy három órás 

“csoportozás” során a célzottan vizsgált problémáról 8-10 ember véleményét, tapasztalatait lehet 
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strukturáltan összegyűjteni. Ezeken a csoportüléseken összegyűlnek a legjellemzőbbnek vélt 

problémák, vélemények halmazai. 

Előnyei közé sorolható, hogy a csoportmunkában részvevők aktív közreműködőkké válnak, a 

munka végén van látható eredmény, s ez pozitívan befolyásolja ez együttműködési hajlandóságot és az 

őszinte válaszok adását.  

Nem közömbös az sem, hogy a személyes interjúkhoz képest sokkal olcsóbb adatfelvételi 

módról van szó. Ez köszönhető annak is, hogy már a csoportmunka során strukturálódik az empirikus 

anyagunk, nagymértékben megkönnyítve ezzel az információk feldolgozását. 

A csoportos interjúk alkalmazása során tudatosítani kell mindenkiben, hogy a csoportos interjú 

nem egyenlő a közös beszélgetéssel. Különös veszélyforrás lehet, hogy a csoportban hatékony, 

feladatorientált csoportmunkához nem szokott személyek is team-munkában dolgoznak együtt. 

Tapasztalatok alapján állítható, hogy ha a csoportmunkában járatlan embereknek közösen kell 

dolgozniuk, hajlamosak arra, hogy parttalan vitává, vagy éppen ellenkezőleg, barátságos beszélgetéssé 

alakítsák a csoportozást, szem elől tévesszék a közös munka célját. A kritikus “leülés” ellen és az 

eredményes vélemény- és tényfeltárás érdekében korszerű problémafeltáró és –megoldó 

csoporttechnikákat, vagy azok kombinációit kell alkalmazni, valamint tapasztalt csoportvezetőkkel 

kell dolgozni. 

A csoport kialakítása során figyelni kell arra, hogy az adott kérdésben jártas, vagy témánk 

szempontjából releváns ismeretekkel rendelkező egyéneket hívjunk meg. A munkacsoport összetételét 

tekintve törekednünk kell a minél nagyobb fokú heterogenitásra, hogy a vizsgált problémával 

kapcsolatos valamennyi vélemény megjelenjen az adatgyűjtés során. 

Nyilvánvaló előnyei ellenére a csoportos interjúk alkalmazása viszonylag ritkán használt 

módszer. Ennek elsődleges oka az, hogy problémamentes lebonyolítása speciális (pl. 

csoportdinamikai) ismereteket és nagy gyakorlatot igényel, valamint az, hogy a kutatás-módszertani 

tankönyvek, kézikönyvek sem sokat foglalkoznak a módszerrel. 

 

A szóbeli kikérdezés a kikérdezés sajátosságai szerint lehet: 

1. interjú 

1.1. strukturálatlan interjú – beszélgetés, főleg a kezdő szakaszban alkalmazzuk 

tájékozódás céljával. Ilyenkor elég a tartalmi rögzítés. 

1.2. strukturált interjú – kötött vagy standardizált interjú. Kérdezőket képezhetünk ki, 

akik segítenek az interjú felvételében. Fontos, hogy jó kapcsolatteremtő képességű legyen, 

ismerje a kutatás célját és a rögzítési technikákat. 

A kérdések legyenek világosan, érthetően, egyszerűen, egyértelműen, konkrétan 

megfogalmazva, ne legyenek sugalmazóak. 
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Figyeljünk a kérdések sorrendjére is: 

érdeklődést felkeltő kérdések 

a. tartalmi szempontból fontos kérdések 

b. az interjú elején vagy végén demográfiai kérdéseket használjunk. 

Használhatunk skálákat is, melyeken bejelöljük a válaszokat, nyílt kérdések esetében azonban a 

teljes tartalmi rögzítés kívánatos. 

1.3. mélyinterjú – a személyiség intimebb szféráit érinti (pl. kudarcok okainak 

feltárása), ezért szükséges a bizalmas légkör kialakítása, és az adatokat csak a válaszadó 

beleegyezésével rögzíthetjük. 

1.4. narratív interjú – a kikérdezettel történt eseménysorok, az általa átélt élmények 

feltárására alkalmas. 

1.4.1. biográfiai – egy élettörténet elmesélése 

1.4.2. tematikusan fókuszált biográfiai – az élettörténetnek csak egy bizonyos 

témához kapcsolódó részét meséltetjük el. 

1.4.3. kiemelt életszakaszt bemutató. 

A narratív interjú esetén nem szabad közbeszólni, tiszteletben kell tartani az alany sűrítési, 

részletezési, befejezési kényszerét, utókérdéseket lehet feltenni, és javasolt a magnó, vagy a videó 

használata, természetesen az alanya beleegyezésével. 

2. klinikai beszélgetés – főleg pszichológusok alkalmazzák, de nagyon jól használható a 

gyermekek világképének tanulmányozásakor.  

exploráció – például az anamnézis, a gyermek élete főbb szakaszainak a kikérdezése (pl. 

terhesség idején tapasztalt rendellenességek, szülés körülményei, az első életévekben megfigyelt 

fejlődés, gyermekkori betegségek, stb.) 

 

Mire kell tekintettel lenni a kérdezők kiválasztásakor? 

 jó kapcsolatteremtő készség 

 megbízható háttér-információkkal rendelkezzen a kikérdezés témájával kapcsolatban 

(téma, szaknyelv stb.). 

 

Mire érdemes előkészíteni a kérdezőket? 

 A kérdező figyelmét fel kell hívni néhány szociálpszichológiai tudnivalóra és meg kell 

ismernie a rögzítés módját 

 A beszélgetést célszerű „jégtörő” kérdésekkel kezdeni 

 A kérdezőnek meg kell nyerni a kérdezett őszinte válaszokra való hajlandóságát 

 A kérdezett kitartását is el kell érni 
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 A kérdezőnek a spontán véleményétől tartózkodnia kell 

 Az egyének beszédkészségi, műveltségi, aktuális tájékozottsági szintjéhez 

alkalmazkodni kell 

 Az interjú hitelessége múlhat az életkor, külső, öltözék megválasztásától is 

 A kérdezőnek azonosulnia kell feladatával 

 A rögzítés megoldásmódjaira is fel kell készíteni a kérdezőt 

 Előkészítésként az elméleti megalapozás mellett gyakorlati felkészülés is szükséges 

 

 Strukturálatlan interjú: főként a kutatás tájékozódó, problémafeltáró szakaszában 

indokolt; a tartalmi rögzítés is elegendő. 

 Strukturált interjú (kötött vagy standardizált interjú): a kutatás során megpróbálják a 

kikérdezési szituációt lehetőség szerint szabályozni. Alkalmazása akkor indokolt, ha a kutató pontosan 

tudja, mit akar tudni. Megfelelő megoldás lehet nézetek, vélemények, életmódba betekintést engedő 

adatok gyűjtéséhez. A kérdezőnek ugyanazt, ugyanolyan sorrendben kell kérdeznie, ahogy elő van 

írva, egyéni kiegészítést, magyarázatot ezekhez nem fűzhet. 

 

Kérdésfajták 

 A kérdések funkciójuk szerint lehetnek: 

 fő kérdések (a kutatási témára, problémára közvetlenül irányulnak) 

 kiegészítő kérdések (az információszerzés megbízhatóságát növelik, ilyenek a 

demográfiai, bemelegítő, kontroll- és levezető kérdések) 

 A válaszoló mozgástere szerint a kérdések lehetnek: 

 nyílt kérdések (a kikérdezett saját nézeteinek, viszonyulásainak, véleményének, 

motívumainak feltárására törekszünk) 

- egyértelmű, rövid válaszokat inspiráló ténykérdések 

- tanult ismeret vagy önálló nézet közlését igénylő kérdések; 

- terjedelmesebb kifejtést igénylő esszékérdések 

 zárt kérdések (az interjúalanyt döntési helyzetbe hozzuk) 

- feleletválasztást igénylő kérdések; 

- rangsorolást igénylő kérdések; 

- összehasonlító rangsorolást igénylő kérdések; 

- kijelentések értékelése megadott értékek mentén, ún. intenzitáskérdések. 

 

 A szakirodalom azt tanácsolja, hogy a nyílt és a zárt kérdéseket együtt alkalmazzuk. 
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 A kérdések megfogalmazásakor már gondolni kell a válaszok értékelhetőségére, az 

értékelés szempontjaira! 

 

Mire alkalmas a mélyinterjú? 

 Főleg az intim szféra feltárására alkalmas (olyan nézet, viszonyulás, élményanyag, 

amely a kérdezettet mélyen érinti, amelyről másnak nem szívesen beszél).  

 Mindkét félnek nagy a szabadsága és a felelőssége. 

 A beszélgetés bizalmas, őszinte légkörének a megteremtése, ennek „tartósítása”,a 

kérdések helyzethez és egyénhez illeszkedő megfogalmazása a kérdező feladata.  

 Rögzíteni feltétlenül szükséges magnóval vagy írásban. 

 

Milyen változatai lehetnek a narratív interjúnak? 

 Narratív interjú: a kérdezett olyan eseményekről, élményekről beszél, amelyek vele 

történtek meg. Ezen belül lehet: 

 biográfiai (az életutat mutatja be) 

 tematikusan fókuszált biográfiai (az életút eseményeit meghatározott szempontok 

alapján kiemelő és bemutató) 

 valamely kiemelt történést, életszakaszt bemutató. 

 A kérdezőnek a bizalmi légkör megteremtése után át kell változnia hallgatóvá. A 

közbekérdezést kerülni kell. A végén lehetnek utókérdések évszámokra, nevekre, helyszínekre. 

 Itt is mindkét félnek nagy a szabadsága, rögzíteni kell magnóval vagy videóval. 

 

Ki és mire alkalmazta a klinikai kikérdezés módszerét? 

 Klinikai beszélgetés: a kérdés mindig a válaszra épülve fogalmazódik meg azzal a 

céllal, hogy a kikérdezettet gondolkodásra késztesse, hogy a válaszok mérlegelés, töprengés 

eredményeként szülessenek meg. 

 Ez a kikérdezési módszer Jean Piaget nevéhez fűződik. (Ő dolgozta ki annak feltárása 

érdekében, hogy a gyerek a különböző jelenségek értelmezése érdekében önmaga számára milyen 

magyarázó elveket használ, milyen elméleteket gondol ki.) 

 A klinikai módszer alkalmazásának kritériumai: 

 a beszélgetés témaköre legyen mindig előre világos; 

 lehetőleg legyen a kérdezőnek előzetes hipotézise, amely korábbi spontán tanulói 

megnyilatkozásokra épül; 

 a kikérdezésnek követnie kell a gyerek gondolkodását; 
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 a válaszokban megjelenő ellentmondásokat ki kell élezni, a gyereket állásfoglalásra kell 

késztetni; 

 a beszélgetés során a gyereket gondolkodásra, töprengésre kell késztetni; 

 a beszélgetés során a kérdezőnek tartózkodnia kell a sugalmazástól, a korrekciótól, a 

tanítástól. 

 A kikérdezés mindig négyszemközt zajlik. Szó szerinti rögzítés szükséges 

(jegyzeteléssel vagy magnóval). 

 

Milyen kutatási célok érdekében alkalmazható a csoportos interjú? 

 Csoportos interjú: alkalmas a „kollektív tudás” megismerésére, a közvélemény 

megragadására, valamint annak feltárására, hogy hogyan alakul ki ez a csoportvélemény, hogyan 

fejeződik ki egyének, kisebb egységek csoportfolyamatoktól való függése. 

Az interjúba bevont csoport hétköznapi, természetes egység legyen, jelentős kommunikációs 

múlttal. Az így kiválasztott csoporttal olyan kérdést kell megbeszélni, amely a csoport számára 

újszerű, ellentmondásos, vitára ingerlő. A csoportos interjú esetén nem csak az a fontos, ami 

elhangzik, hanem az is, ami elhallgatódik. 

Az interjú anyagának átírása 

 Fontos az átírási szabályokat előre meghatározni (ez alapján döntünk, mi maradjon meg 

az elhangzottakból) 

 Időigényes feladat, jó, ha van segítő! (1 óra elhangzott anyag leírása kb. 5 óra munka) 

 Ellenőrizni kell az átiratokat pl. két független személy írja le ugyanazt a részt és az 

eltéréseket meg kell vitatni 

 Felmerülő kérdések: jelöljem-e a csendet, utaljak-e a beszélő érzelmi állapotára 
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9. Adatgyűjtési módszerek: a kérdőív(es felmérések) 

Az írásbeli kikérdezésnél nem szükséges a kérdező személyes jelenléte. A kikérdezés lehet 

egyéni vagy csoportos. Gyakran alkalmazzuk attitűdvizsgálatoknál.  

 

Melyek a kérdőívkészítés fő szempontjai, állomásai? 

 Az elméleti megfontolások alapján, a témában már létező kutatások kérdéseinek 

felhasználásával vagy adaptálásával, a célcsoportban való előzetes tájékozódás eredményeként 

elkészítjük a tervezett kérdéssor első fogalmazványait. 

 A kérdések tartalmi és nyelvi felülvizsgálata, sorrendjük megtervezése, belső tagolásuk 

kialakítása, a kérdések számának eldöntése. 

 A bevezető szöveg megírása. Az értékelési eljárások kidolgozása. 

 A véglegesnek szánt változat kipróbálása, olyan közegben, amelyben az adott eszközt 

be akarjuk vetni. 

 Sokszorosítás. 

 

Mitől függően alakulnak az írásbeli kikérdezés körülményei? 

 Személyesen indított és felügyelt kitöltetés:  

 A kutató készítse fel munkatársait, mit mondhatnak, csinálhatnak. 

 E megoldás előnye a körülmények átláthatóságának biztosítása és a személyes jelenlét 

miatt minimális lesz az elzárkózók száma. 

 Postai kiküldés:  

 Akkor indokolt, ha nagy a minta 

 És ha a kitöltés körülményei nem fontosak 

 Ekkor a bevezető szövegnek még nagyobb jelentősége van 

 Nem biztosított a visszaküldés, lehet, hogy a kiküldést ismételni kell, 60% már jó 

 

A kérdőív elkészítésére vonatkozó javaslatok: 

1. Készítésük el az első fogalmazványt (a már létező kutatások, illetve az elmélet alapján)! 

2. Vizsgáljuk felül a kérdéseket tartalmilag és nyelvileg, állapítsuk meg a sorrendjüket! 

3. Írjuk be, mit várunk el a válaszadóktól (pl. karikázza be …)! 

4. Hagyjunk elég helyet a válaszadásra, főleg nyílt kérdéseknél! 

5. Döntsük el, hogy kérünk-e nevet a válaszadóktól, vagy sem! 

6. Dolgozzuk ki az értékelési eljárásokat! 

7. Próbáljuk ki a végleges változatot a mintának megfelelő pár személyen! 

8. Szerkesszük meg kérdőívünket esztétikusan! 
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Az írásbeli kikérdezés attól függően, hogy milyen eszközt használ, lehet: 

- Kérdőíves felmérés 

- Attitűdvizsgálat (értékeléssel átszőtt viszonyulás bizonyos jelenségekhez 

kapcsolódóan 

- Időmérleg-készítés (pl. gyerekek napirendjének kutatása) 

 

Kérdések fajtái 

A kérdőívek megválaszolása történhet: 

- Személyesen, a kutató jelen van a kérdőívek kitöltésekor 

- Postai úton – általában kevesebb kérdőívet küldenek vissza. 

 

A kikérdezés során különböző típusú kérdéseket tehetünk fel kérdés, kijelentés vagy felszólítás 

formájában. 

Az alkalmazott kérdések fajtái:  

1. Főkérdések (a kutatás témájára vonatkozó fő kérdéseket tartalmazzák, általuk keressük 

a választ a hipotézisek igazolására vagy elvetésére.) 

2. Kiegészítő kérdések (a megbízhatóságot növelik) 

2.1. demográfiai kérdés – például: nemre, életkorra, iskolai végzettségre, stb. 

vonatkoznak, a kérdőív elején vagy végén találhatóak. 

2.2. bemelegítő kérdés – a kérdőív elején található, a tartózkodás feloldására, a 

figyelemkoncentrálás elősegítésére használható. 

2.3. kontrollkérdések – ugyanarra a témára vonatkozóan többféleképpen kérdezünk, 

a kérdőív különböző részein. Ezek s kérdések ellenőrző szándékúak, a válaszok hitelesítését 

szolgálják. 

2.4. levezető kérdés – a kérdőív végén lehetőséget ad a válaszadónak, hogy 

elmondhassa mindazt, ami benne van a témával kapcsolatosan. 

A válaszadó mozgástere szerint beszélhetünk: 

1. nyílt kérdésekről (a megkérdezettek saját nézeteit tárják fel.) 

1.1. egyértelmű, rövid válaszokat igénylő kérdések (pl. Hol születtél?) 

1.2. tanult ismeret vagy önálló nézet közlését igénylő kérdés 

1.3. esszékérdés (pl. Milyen a jó pedagógus?) 

2. zárt kérdésekről 

2.1. feleletválasztást igényel (több megadott válaszból kell kiválasztani a, 

megfelelőt) 
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pl. Milyen célból szokott differenciálni? Kérjük a megfelelő válasz betűjelét karikázza be! 

a. felzárkóztatás 

b. a jobb adottságúak fejlesztése 

c. mindenki lehetőségeihez mérten fejlődhessen 

d. sikerélmény biztosítása 

e. kollektivitás fejlesztése 

2.2. rangsorolást igénylő (felsorolt dolgokat kell rangsorolni, egyéni vélemény 

alapján) 

pl. Kiből lehet jó pedagógus? Kérjük, a felsorolt sajátosságok fontosságát számokkal jelezze! 

1-essel az Ön szerint legfontosabbat jelölje. Több sajátosság is kaphat azonos számot. 

Abból lehet jó pedagógus, 

aki pedagógus családból származik 

aki erre született 

aki jól tud kapcsolatot teremteni 

aki szereti a gyerekeket 

aki szakterületének tudósa 

aki jól megtanulta a pedagógiát 

aki jól megtanulta a pszichológiát 

aki jól megtanulta a szakmódszertant 

Egyéb:…………………………………………………… 

2.3. összehasonlító rangsorolást igénylő kérdések (páros összehasonlítást kérünk a 

válaszadóktól. Fontos minden párosítást megfogalmazni, mert csak így kapunk érdemleges 

eredményeket) 

pl. Hasonlítsd össze a tantárgyakat páronként, s minden párnál jelöld meg, melyiket szereted 

jobban. Döntésedet aláhúzással jelöld! 

Élővilág – matematika 

Magyar irodalom – matematika 

Magyar irodalom – élővilág, stb. 

2.4. intenzitáskérdések esetében különböző kijelentéseket kell értékelniük a 

válaszadóknak megadott értékek mentén. 

Pl. Fontosnak tartja-e, hogy kedveljék Önt diákjai? (Válaszát a megfelelő válasz betűjelének 

bekarikázásával jelölje!) 

a) igen 

b) nem különösebben 

c) az a fontos, hogy a tárgyat kedveljék 
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d) nem, mert az eredményességnek nem feltétele, hogy a diákok kedveljék a tanárt. 

A kikérdezés során: 

- használjunk pontos, világos instrukciókat 

- segíthet a táblázatos, skálás megoldás 

- mintát is adhatunk a válaszadás módjára az érthetőség növelése érdekében 

- zárt és nyílt kérdéseket együttesen alkalmazzunk 

- a kérdések összeállításakor gondoljunk mindig a válaszok értékelhetőségére is. [4] 
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10. A pedagógiai kísérlet 

 

Mi a kísérlet? 

 A kísérlet határozott hipotézisből kiinduló új, rejtett összefüggések, törvényszerűségek 

feltárására alkalmas kutatási stratégia. A különböző tényezők kapcsolatait és pedagógiai hatásuk 

törvényszerűségeit megmutatja a kísérlet, mert a kutató tervszerűen hat arra a szituációra vagy 

folyamatra, amelyben az adatszerzést végzi. 

 A kísérlet többszöri, egzakt összehasonlítást tesz kötelezővé (ld. reprodukálhatóság) a 

kísérleti helyzet vagy folyamat során bekövetkezett változások megfelelő értelmezése, értékelése 

érdekében. 

 A pedagógiai kísérlettel szemben alapvető követelmény, hogy ne akadályozza a 

személyiség fejlesztésének folyamatát, hanem maga is szervesen illeszkedjen ebbe a folyamatba, sőt 

lehetőleg járuljon hozzá e folyamat hatékonyságának emeléséhez. Így pl. nem engedhető meg a 

túlfáradást előidéző, vagy a kontrollosztályokat szándékosan hátrányos helyzetbe juttató kísérlet 

szervezése. 

 

Mi jellemzi a felidézett és az előidézett kísérlet független változóit? 

 Felidézett (ex post facto) kísérlet: a kutató kiválasztja a pedagógiai valóság elemei 

közül azt, amely már adott állapotában független változóként használható fel. Pl. a tanulók 

szociometriai helyzetével vagy tudásszintjével manipulál. 

 Előidézett kísérlet: a független változót a kísérletvezető előzetesen hozza létre. Pl. 

előidéz egy pedagógiai szituációt vagy a tanulók tudásszintjét egy adott színvonalra fejleszti. 

 

Miben térnek el a felidézett és az előidézett kísérlet független változói? 

 A kísérletező a független változót az első esetben kiválasztja, a második esetben 

előzetes munkával megteremti. 

 

 

Mit értünk reprezentáns csoporton? 

 Ahhoz, hogy a pedagógiai valóság elemeit adott állapotukban független változóként 

alkalmazzuk a kísérlet során, előmunkálatokra van szükség. Leggyakoribb a reprezentáns 

csoportképzés. 

 Az eljárás lényege: a tanulókból a független változóként felhasznált külső vagy belső 

sajátosság szempontjából homogén csoportokat hozunk létre annak érdekében, hogy a független 

változónak valamely függő változóra gyakorolt hatását feltárhassuk. 
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Mi a lényegi különbség az egycsoportos és kétcsoportos kísérlet között? 

 Egycsoportos (önkontrollos) kísérlet 

 Kiinduláskor a csoport helyzetét elemezzük és rögzítjük a minket érdeklő szempontok 

alapján. Majd a kísérlet végén újabb elemzéssel megállapítjuk a bekapcsolt tényezők okozta változás 

jellegét és mértékét. 

 Ha a változás elég nagy, és túlmegy azon a különbségen, amelyet a tapasztalatok 

alapján a gyermekek spontán fejlődésétől és az addig alkalmazott eljárásoktól várni lehet, akkor a 

független változó hatása pozitívnak tekinthető. 

 Hátránya: alacsony megbízhatósága, mivel a független változó által okozott módosulás 

nagyságát csak a tapasztalati valószínűséggel lehet egybevetni. 

 

 Kétcsoportos kísérlet 

 Két egyenlő szintű csoport vesz részt a kísérletben. Az egyik a kísérleti csoport, a másik 

a kontrollcsoport. 

 Kiinduláskor mindkét csoport helyzetét elemezzük. A kísérlet során a kontrollcsoport 

változatlanul végzi a munkáját, a kísérleti csoportnál pedig bekapcsoljuk a független változót. Majd 

megállapítjuk, hogy a kiinduló helyzethez képest milyen változások következtek be a két csoportban. 

A kísérleti csoport változásait összehasonlítjuk a kontrollcsoportban lejátszódott változásokkal. 

 Előnye: megbízhatósága (mivel van összehasonlítási alap = kontrollcsoport). 

 

Miben különbözik egymástól a többcsoportos és összetett kétcsoportos kísérlet? 

 Többcsoportos kísérlet 

 Több egyenlő szintű csoport. A csoportokra több független változót, ill. egy független 

változó több variánsát engedjük hatni. 

 Kiinduláskor minden csoport helyzetét rögzítjük. Majd a kísérlet végén regisztráljuk az 

egyes csoportok helyzetében beállt változásokat. Ennek alapján megítélhetjük, hogy a független 

változók közül melyik idézett elő legnagyobb viszonylagos különbséget a kiinduló helyzethez képest. 

 Előnye: nagyon megbízható (sokoldalú kontroll miatt). 

 

 Összetett kétcsoportos kísérlet 

 Több csoport alkotja a kísérleti és a kontrollcsoportot (azaz több kísérleti és 

kontrollcsoport van). 

 Az észlelhető változásokat elkülönítve dolgozzuk fel és regisztráljuk a kísérlet elején és 

végén. 
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 Előnye: nagyon megbízható (az egyes összetevő csoportok kontrollálják egymást). 

 

Mit értünk laboratóriumi kísérletnek? 

 Laboratóriumi kísérletek: mesterségesen előállított, pontosan körülhatárolt vizsgálati 

szituációt jelent. A kontrollált feltételek miatt nagyon megbízható. 

 

Mi a természetes kísérlet? 

 Természetes kísérletek: természetes élethelyzetekben, ill. a gyermek természetes 

tevékenységének (játék, tanulás, munka) folyamatában zajlik le. 

 Klasszikus természetes kísérlet: kontrollált feltételek, a független változó tervszerű 

működtetése. 

 Komplex természetes kísérlet (iskolakísérlet): egy átfogó pedagógiai probléma 

hosszas vizsgálata. Ezért a független változó igen összetett (pl. teljesen új tanterv). Az iskolakísérlet 

programozásában a célok és az elért eredmények dinamikus kölcsönhatásban vannak egymással. Ez 

azt jelenti, hogy a függő változókban beálló módosulások alapján a kísérleti program időről időre 

megújul. 

 

 A kísérletek megbízhatósága 

 Több kontroll-lehetőség létezik – az a célszerű, ha a kutató úgy szervezi meg a 

kísérletet, hogy abban minél több ilyen kontroll kapjon helyet. 

 Szerkezeti kontroll: a kísérlet szerkezetének oly módon történő megkonstruálása, hogy 

a csoportok eredményei egymás ellenőrzését biztosítsák. (Ez teljesül a többcsoportos vagy az összetett 

kétcsoportos kísérletnél.) 

 Keresztező eljárás: a csoportok különböző összetételéből, színvonalából származó 

zavaró tényezők kizárását biztosítja úgy, hogy a kísérlet folyamán lényegében mindkét csoport 

szerepel kísérleti és kontrollcsoportként.  

 Elő- és utóvizsgálatok: a kísérlet előtt és után szintfelmérő vizsgálatokat végzünk; ez 

megmutatja a kezdeti és a végállapotot, amely tükrözi a beálló hatást. 

 Az előidézett és felidézett kísérlet kölcsönös kontrollja: az előidézett kísérlet 

ellenőrzésére felidézett kísérletet szervezünk vagy fordítva. Ha ugyanis a két eltérő kísérleti folyamat 

megerősíti egymás eredményeit, következtetéseink megalapozottnak tekinthetők. 

 Negatív kontroll: a hipotézis ellenkező előjelű kipróbálása. De ügyelni kell arra, hogy 

romboló hatások ne érjék a kísérletben részt vevő tanulókat. 

 Metodikai kontroll: az előidézett feltárás sokoldalú metodikával történő regisztrálása. 

Ennek érdekében a kiinduló és befejező vizsgálatokban sokféle módszert célszerű alkalmazni – pl.: a 
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csoportok folyamatos megfigyelése; a tanárok kötött szempontú írásbeli és szóbeli adatszolgáltatása; a 

tanulók szóbeli és írásbeli kikérdezése; kísérleti megfigyelések szervezése; a tanulói teljesítmények 

elemzése; iskolai dokumentumok adatainak gyűjtése. 

 Matematikai kontroll: statisztikai ellenőrzés.  

 Közbülső mérések és folyamatos nyomon követés: fontos szerepet tölt be a kísérlet 

folyamatát torzító, előre nem látható zavaró tényezők feltárásában és kiküszöbölésében. 
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11. Tesztelés 

Sok esetben a pedagógus arra kíváncsi, hogy tanítványai mennyiben sajátítottak el bizonyos 

tananyagrészeket, milyen szinten fejlődtek ki bizonyos készségei, jártasságai. Ilyenkor a tudásszint-

mérés eszközeit veszi igénybe.  

A pedagógiai gyakorlatban a teszteket és a feladatlapokat szoktuk alkalmazni tudásszint-mérés 

céljával. 

A tantárgytesztek – standardizált formájúak, „hivatásos” tesztkészítők, mérésmetodikailag 

felkészült szakemberek készítik, és lehetővé teszik egy viszonylag nagyobb populáció (például egy 

ország 8. osztályos tanulói) felmérését és értékelését. A tantárgytesztekkel történő felmérések sokszor 

túlmutatnak egyes országok határain is (pl. az IEA1 által végzett felmérések, melyek több ország 

diákjait vizsgálják az olvasásmegértés, matematika, természettudományok, stb. területén). 

A teszt feladatokból, a feladat itemekből áll. Az item a feladat legkisebb egysége, általában egy 

tudáselemet tartalmaz, ennek valamilyen szintű működtetését feltételezi és tovább nem bontható. 

(Általában, ha valaki helyesen megoldotta az illető itemet 1 pontot kap, ha nem 0-t. Megoldható az 

itemek súlyozása is, ha az item nagyobb nehézségi fokú, több ponttal értékelhető.) 

A feladatlapok – a tanulás irányításának a tanulói aktivitást kiváltó, meghatározott didaktikai 

célok érdekében rendszerbe állított feladatokat tartalmazó eszköze: kezdetben csak a tudásszint-mérés 

eszközének tekintették, később megjelentek azok a feladatlapok is, melyek az ismeretszerzést, az 

ismeretek rendszerezését, ismétlését vagy alkalmazását célozták. Feladatlapokat készíthet egy 

pedagógus, vagy pedagógusközösség is, de tankönyvek mellé is dolgoznak ki feladatlapos 

gyűjteményeket. A feladatlapokat általában egyénileg töltik ki a tanulók, használhatunk azonos 

feladatlapokat az egész osztálynak, de lehet a differenciálás eszköze is, amikor a gyermekek fejlettségi 

szintje alapján válogatjuk meg a kitöltendő feladatlapokat. Manapság egyre nagyobb szerephez jutnak 

a feladatbankok. A feladatbankokba bekerülő feladatokat előzetesen kipróbálják, validálják, majd a 

pedagógusok rendelkezésére bocsátják, akik az aktuális pedagógiai helyzetnek megfelelően állíthatják 

össze a feladatlapot [8, 456-457. old].  

A feladatlapok összeállításakor a következő lépéseket kell betartanunk: 

a pedagógiai feladatok (követelmények) és a tartalom pontosítása – mit akarunk felmérni, 

milyen ismeretekre, készségekre és képességekre vonatkozik az értékelés; 

az ellenőrzendő tartalom elemzése, a tananyagstruktúra feltárása . A tudásszint kritériumaikor 

az alábbi megfogalmazások alkalmazhatók:  

az ismeretek számonkérésekor - nevezze meg…, sorolja fel…, jellemezze…, 

a megértés szintjének ellenőrzésekor: magyarázza meg…, állítsa sorrendbe…, csoportosítsa…, 

az alkalmazás szintjének ellenőrzésekor pedig: alkalmazza…, állítson össze…, stb.  

                                                 
1 IEA: International Association for the Evaluation of Educational Achievement. 
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Ebben az esetben használhatjuk a bloomi céltaxonómiát, mely a személyiség kognitív, affektív 

és pszichomotoros szféráját elemzi. Ebből emeljük ki a kognitív követelményeket: 

Ismeret: tények és elemi információk ismerete; 

fogalmak, törvények, szabályok ismerete; 

alapelvek, elméletek, rendszerek ismerete. 

Megértés: egyszerű összefüggések megértése; 

 bonyolultabb összefüggések megértése. 

Alkalmazás: alkalmazás ismert szituációban; 

 alkalmazás új szituációban. 

Magasabb rendű műveletek: analízis 

   szintézis 

   értékelés 

A feladatok összeállításakor tehát arra kell figyelnünk, hogy mit tanítottunk meg a tanulóknak, 

és milyen szinten (ismeret, megértés, alkalmazás, magasabb rendű műveletek szintjén). Minden 

követelménynek tehát van tartalmi és műveleti oldala. A követelmények tartalmi oldalának 

meghatározása a tananyagstruktúrából eredeztethető – felvázoljuk a lényeges ismeretek ágrajzát, 

feltüntetjük az ismeretek közötti kapcsolatokat, és ezek ellenőrzésére fektetjük a hangsúlyt. 

 

Példa:  

Természetismeret munkatankönyv alapján: 

A csillagok 

Csillag – tűzlabda, mely gázból áll 

- a gáz ég, ezért fényes 

- saját fénnyel rendelkező égitest 

- a legközelebbi csillag a Nap 

Csillagok száma: - szabad szemmel kb. 3000 látható 

- távcsővel rengeteg csillagot fedezhetünk fel 

Csillagok fajtái (nagyság szerint): - óriások nagyobbak mint a Nap 

- törpék, nagy a sűrűségük (egy gyufás skatulyányi belőlük 3000 kg) 

Csillagrendszerek: galaxis 

egy felhőbe tömörülő több milliárd csillag 

a mi galaxisunk neve: Tejút 

A csillagok mozgása: látszatra keletről- nyugatra, de valójában a Föld mozog 

A Sarkcsillag mozdulatlannak tűnik 
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Megjegyzés: a felvázolt tananyagstruktúra tovább bontható, mindaddig, míg a legapróbb 

részletet is felvázoljuk az ágrajzon. A tananyagstruktúra részletessége nagyrészt attól függ, hogy a 

pedagógus milyen célzattal használja, jelen esetben, milyen szinten igényli, hogy a tanulók 

működtessék a felvázolt ismereteket a tantervi követelményeknek megfelelően. 

 

 A teszteknek eleget kell tenniük a tudományos kísérlet, a pszichológia és általában a 

méréstan (pszichometria) feltételeinek. 

 A teszt méréses próbát jelent, feladata diagnosztikus: az egyedi esetet illeszti be a már 

ismert összefüggésekbe. Ez a beillesztés bizonyos normál értékekre vonatkoztatva történik, többnyire 

számszerűsítve. 

 A pszichológiai teszteknek mint vizsgáló eljárásoknak feladata, funkciója a pedagógiai 

kutatómunkában az előzmény- és eredményváltozók precíz mérése abból a célból, hogy 

megállapíthatóvá váljék a pedagógiai eljárások megfelelő volta, ill. hatásfoka. 

 A pszichológiai tesztekkel szemben támasztott követelmények: 

 Érvényesség (validitás) 

 Megbízhatóság (reliabilitás) 

 érzékenység 

 az eredményeknek összehasonlíthatónak kell lenniük. 

 A pszichológia követelményeinek akkor felel meg a teszt, ha: 

 a vizsgálandó jelenségekre specifikus 

 megfelel a vizsgált személy fejlettségi fokának, sajátosságainak 

 bizonyos törvényszerűségek szerint számszerűsíthető. 

 A tesztben nyújtott teljesítmény kifejezése: 

 számban 

 számskálán 

 pontszámban vagy százalékban 

 kvóciens formájában 

 képletben. 

 Ábrázolható: 

 vonalgrafikonnal 

 oszlopgrafikonnal 

  

A klasszikus tesztelmélet alapvető felvetései 
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 Teszt: pszichológiai, pedagógiai mérőeszköz, amely a pszichikus tulajdonságokat 

megfelelő skálán méri.  

 A teszt kisebb, önállóan értékelhető egységekből áll, ezek lehetnek (tudásszintmérő 

teszteknél hasznos megkülönböztetni): szubteszt, feladat, item 

 A klasszikus tesztelmélet feltevése szerint elegendő a teszteket és a legkisebb önálló 

egységet, az itemet értelmezni. 

 Az item már nem bontható tovább annak megoldása vagy jó (1 pont), vagy nem (0 pont) 

 Az itemekre adott pontok összege adja a teszt eredményét. Az összpontszám egyenlő a 

jól megoldott itemek számával. 

 A tesztelmélet célja az, hogy a tesztekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseket 

matematikai úton fogalmazza meg, és ezáltal lehetővé tegye, hogy kérdéseinkre egzakt választ 

kapjunk. 

 Klasszikus tesztelmélet: Alaptétele: M = V + H (a mért érték a valódi érték és a hiba 

összege). Azt mondhatjuk, hogy a teszt annál jobban méri a mérni kívánt tulajdonságot, minél jobban 

összefügg a valódi érték a mért értékkel (azaz minél jobban korrelál M és V)  ezt fejezi ki a 

reliabilitás fogalma. A valódi értékhez azonban sosem tudunk hozzáférkőzni. 

 Matematikai meghatározása: 

   rtt=r2   reliabilitási koefficiens a mért és a valódi érték közötti korrelációs 

együttható négyzete. 

A valódi értéket nem ismerjük, mindig hibát is mérünk.  

A klasszikus tesztelmélet ezt a gyakorlati problémát (mennyire megbízható a teszt) próbálja 

kezelni a matematikai apparátus felhasználásával: reliabilitásmutatókat dolgoznak  ki. 

 

Hogyan jellemzik az itemeket a valószínűségi tesztelméletek? 

 A tesztitemek megoldásának valószínűségét a tudás (képesség) függvényének tekintik. 

  Az itemek tulajdonságait a valószínűségelmélet eszközeivel jellemzik. Az, hogy egy 

tanuló megold egy tesztitemet, vagy nem old meg, nem determinisztikus, hanem valószínűségi 

természetű; ez azt jelenti, hogy a gyengébb tudású tanuló kisebb valószínűséggel, a jobb tudású tanuló 

nagyobb valószínűséggel oldja meg az adott tesztitemet. 

 Az itemek karakterisztikus görbéjének (x tengely: tudás, y tengely: jó megoldás 

valószínűsége) jellemzőit vizsgálja, annak alapján jellemzik az egyes itemek tulajdonságait, a tesztek 

jóságát. 

 

A teszt mely tulajdonságát jellemzi az objektivitás? 
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 Objektivitás: a teszttel végzett mérés eredménye független attól, hogy ki végzi a teszttel 

a mérést. Az objektivitás 3 alapformája: 

 adatfelvételi objektivitás: a teszteredmény független az adatfelvevő személyétől 

 értékelési objektivitás: a teszteredmény független az értékelő személyétől 

 interpretációs objektivitás: a teszteredmény független az eredmények felhasználásától, 

értelmezésétől (interpretálásától). 

 

Mit jelent egy item nehézségi indexe, differenciáló ereje, reliabilitása? 

 Nehézségi index: azt mutatja meg, hogy egy tetszőlegesen kiválasztott tanuló milyen 

valószínűséggel oldja meg az itemet. (Konkrétan: jó megoldások száma osztva a feladatot megoldók 

teljes számával – azaz a nehézségi index értéke 0 és 1 közé eső szám.) 

 Az item differenciáló ereje: azt mutatja meg, hogy az item mennyire érzékeny a tanulók 

tudására, mennyire élesen tesz különbséget a különböző tudásszintű tanuló között. 

 Itemek megbízhatósága (reliabilitása): item-totál korreláció ( ha egy item jó, akkor 

azt az itemet azok a tanulók oldják meg jól, akik az egész tesztet is jól oldják meg). 

 

Mit jelent az, hogy a tesztelés normaorientált vagy a kritériumorientált? 

 NORMAORIENTÁLT TESZTELÉS: A tesztek nyerspontszámait a megvizsgált minta 

adataihoz (pl. átlagához) viszonyítjuk. A normaorientált tesztek a mintához képest mutatják meg az 

egyes személyek tulajdonságait. 

 KRITÉRIUMORIENTÁLT TESZTELÉS: A tesztek nyerspontszámait előre rögzített 

külső kritériumokhoz (pl. a lehetséges maximumhoz, az elsajátítandó tudáshoz) viszonyítjuk. 

 

Melyek a feleletválasztó feladatok fontosabb típusai? 

 Feleletválasztó feladatok: a tanuló kész, előre megadott válaszok közül választja ki a 

megfelelőt. Javításuk egyszerű, de kidolgozásuk (különösen többszörös választásnál) igen nehéz. 

Elsősorban az ismeret-jellegű tudás mérésére alkalmasak. Típusai: 

 alternatív választás: 2 válaszlehetőség, az egyik helyes, véletlen találat valószínűsége 

50% (igaz-hamis, jó-nem jó, eldöntendő kérdő mondat: igen-nem) 

 többszörös választás: több válaszlehetőség (egy jó válasz, több jó válasz, legjobb válasz, 

rossz válasz kiválasztása) 

 válaszok illesztése: 2 halmaz elemei között kell a kapcsolatot megtalálni (egy az 

egyhez, egy a többhöz). 

 

Melyek a feleletalkotó feladatok legfontosabb típusai? 



 67 

Feleletalkotó feladatok: a választ a tanuló alkotja meg, nem pedig a felkínált lehetőségek közül 

választ. Mind kidolgozásuk, mind javításuk munkaigényes. Típusai: 

 kiegészítés: adott mondatból bizonyos fogalom (vagy fogalmak) hiányzik, ezeket kell 

megadnia a tanulónak 

 rövid válasz: egy kiegészítendő kérdést úgy fogalmazunk meg, hogy arra röviden, 

lehetőleg egyetlen szóval, névvel, számmal stb. lehessen válaszolni 

 hosszú válasz: a feladat hosszabb, általában egész mondatos választ (definíció) vagy 

felsorolást igényel 

 esszé típusú válasz: egy mondatnál hosszabb összefüggő választ igényel. 

 

Mi a javítókulcs? 

 Javítókulcs: leírja a javítás módját és megadja a helyes megoldásokat.  

 A feladat típusától függően közlik a jó megoldás kódját, vagy megadják azokat a 

szavakat, tényeket, amelyeknek a válaszban elő kell fordulniuk ahhoz, hogy azokat jónak fogadhassuk 

el. 

 

Mi a súlyozás? 

Súlyozás: az az eljárás, amelynek során a feladatelemekhez különböző pontszámokat 

rendelünk. Ezzel válik lehetővé a fontosabb és kevésbé fontos elemek differenciált értékelése. 

 

Miért van szükség ekvivalens tesztváltozatokra? 

 Ekvivalens tesztváltozatok: olyan tesztek, amelyek különböző feladatokat tartalmaznak, 

de arányosan válogatva ugyanabból a feladathalmazból. Szükség lehet rá pl. akkor, ha az egymás 

mellett ülő tanulóknak különböző feladatsort akarunk adni, ill. ha ugyanannak a tanulócsoportnak a 

tudását többször is meg akarjuk mérni.  

 Két tesztet akkor tekintünk ekvivalensnek, ha a mérést a tesztekkel elvégezve a két teszt 

eredményei minden tanuló esetében megegyeznek. Ezt az ideális esetet azonban csak megközelíteni 

lehet, elérni kevésbé. 

 

Mit jelent a standardizálás? 

 A szélesebb körű felhasználásra szánt, szakértők által készített teszteknek 

mindenképpen át kell esniük a kipróbáláson, és az eredmények statisztikai elemzésén alapuló 

korrekción.  

 A tesztek kipróbálásán túl szükség van a végleges, tartós használatra szánt tesztek 

„bemérésére”, különböző paramétereinek megállapítására.  
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 Ennek egy sajátos formája a tesztek standardizálása, amelynek során a tesztet 

statisztikailag reprezentatív mintán vesszük fel, majd az eredmények alapján a nyerspontokat standard 

skálára számítjuk át.  

 A standardizálás lehetőséget ad arra is, hogy a tanulók osztályozását országosan 

egységesítsük (pl. 70% fölött 4-es, 85% fölött 5-ös). 

 

Milyen jellegű pedagógiai kutatások alkalmazzák a tudásszint-mérést? 

A tudásszintmérő tesztek a pedagógiai kutatásban is fontos szerepet kaphatnak: 

 időben és térben egymástól távoli teljesítmények összehasonlítása 

 a teljesítmények különböző háttérváltozók szerinti elemzése 

 az oktatási rendszer hatékonyságának mérése rendszeresen megismételt felmérések által 

 több országot átfogó tudásszint-mérés 

 diagnosztikus értékelés 

 kísérleti eredmények dokumentálása. 
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12. Adatelemzés 

 

Az elemzés a kutatás, a megismerés módszere, melynek segítségével a társadalmi-gazdasági 

folyamatok és jelenségek közötti kapcsolatokat, a környezet és az egyes elemek közötti 

hatáskapcsolatokat, a folyamatok kialakulását, fejlődését befolyásoló tényezők összefüggéseit, 

törvényszerűségeit lehet feltárni. [9] 

 

A nyert adatokat összesítő táblázatokba foglaljuk, az elemzés szempontjainak megfelelően. Az 

elemzés során az előzőekben megfogalmazott hipotézisek sorrendjében tárgyaljuk a nyert adatokat, 

figyelembe vesszük az értékelés szempontjait, illetve a változók függvényében összehasonlítjuk az 

eredményeket. Mivel eltérő számú vizsgálati személy eredményét hasonlítjuk össze, célszerű a kapott 

eredményeket százalékokban kifejezni, vagyis az arányokat összehasonlítani, nem a számszerű 

adatokat. 

Az adatok táblázatban való bemutatását grafikonok segítségével tehetjük szemléletesebbé. 

Minden táblázatnak és grafikonnak adjunk címet, illetve számozzuk meg, majd készítsük el a 

táblázatok és grafikonok jegyzékét, melyet a tartalomjegyzék végén, vagy a dolgozat végén 

közreadhatunk. 

Az adatokat feldolgozásakor különböző módszereket alkalmazhatunk, melyek tárgyalására a 

későbbiekben még visszatérünk. 

Az adatokat bemutatása után kritikusan értékeljük a kapott eredményeket, átgondoljuk, hogy 

milyen szinten általánosíthatóak, és megfogalmazzuk a kutatás következtetéseit. 

 

Az elméleti ismeretek átláthatósága érdekében tekintsük meg az alábbi példát egy konkrét 

kutatás alapján. 

 

Példa 

Hipotézis: 

1. A tanárképzésben résztvevő hallgatók nem igénylik a pedagógusi pályaalkalmasságot 

vizsgáló felvételi bevezetését. 

Az adatokat a tanárképzésben résztvevő hallgatóktól gyűjtöttük be, kíváncsiak voltunk többek 

között arra is, hogy kategóriákként, hogyan vélekednek erről a kérdésről a bölcsész és reál szakos 

tanárképzős hallgatók, ezért az alábbi táblázatot készítettük el. 

Tanárképzős hallgatók véleménye a felvételi vizsga bevezetéséről szakosítás függvényében 

 Legyen-e felvételi? 

Nem Igen Összesen 
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Bölcsész 

szakos 

27 36 63 

42.9

% 

57

.1% 

100.0

% 

Reál 

szakos 

49 37 86 

57% 43

% 

100.0

% 

Összesen 76 73 149 

 51% 49

% 

100.0

% 

 

Ha az összesített eredményeket nézzük kb. fele-fele arányban foglaltak állást az egyetemisták a 

felvételi bevezetését, illetve elvetését illetően. Ha viszont a hallgatók szakját is követjük, észrevehető a 

különbség a reál és bölcsész szakos hallgatók között: a bölcsész hallgatók 57,1%-a a felvételi 

bevezetése mellett, a reál szakos hallgatók 57%-a a felvételi bevezetése ellen foglalt állást. 

 

1. sz. grafikon 

Szükséges-e a pályaalkalmassági vizsga 

bevezetése?
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igen

 

 

Hipotézisünk részben beigazolódott, a tanárképzős hallgatóknak csak a fele ért egyet a felvételi 

vizsga bevezetésével, másik fele úgy gondolja, hogy a képzés során kellene kiszűrni a pedagógus 

pályára alkalmatlan egyéneket. 

 

Az adatfeldolgozás lépései 

 

Az adatbázis alapegysége szerint megkülönböztetünk egyedi szintű (alapegysége pl.: az egyes 

ember, egy vállalkozás, egy termék, egy település), vagy aggregált (például kistérségsoros: a 

megfigyelt tulajdonságok kistérségenként összesítésre kerülnek, vagy egyetemi hallgatók 

évfolyamonkénti összesítésben szerepelnek stb.) adatbázisokat. 
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Az adatgyűjtés fontos követelménye, hogy mindig a lehető legkisebb egységre vonatkozzon 

(legelemibb szintű, pl. egyedi). A részletekből a nagyobb egységek előállíthatók, azaz egyedi szintről 

évfolyamszintű adatbázis készíthető, településsoros adatbázisból kistérségi, megyei vagy nagyobb 

elemzési szintre aggregálhatunk, de ugyanez visszafele nem megoldható. 

Az elemzés céljától függően a különböző szinteken gyűjtött alapadatbázisok azonos szintre 

történő aggregálása után azok összefésülésével (merdzselés) komplexebb adatbázis készíthető. 

 

A társadalomtudományi, szociológiai kutatásokhoz, adatfeltárási, gazdaságstatisztikai elemzési 

feladatokhoz, adatfeldolgozáshoz az SPSS statisztikai programcsomag minden igényt kielégítően 

alkalmazható. A főbb lépéseket e program segítségével nézzük végig: 

  Az SPSS statisztikai program munkafelülete 

1. ábra 

A program kiválóan alkalmas a nagy adatállományokból történő adatleválogatásra, 

aggregálásra, több fájl egybefésülésére, szűrésre, vagyis az elemzést szolgáló adatkészlet előállítására. 

Az így elkészült adatfájlban képezhetők mutatók, indikátorok, indexek, s az új változókkal kiegészült 

adatfájl további többváltozós analízisek alapjául szolgálhatnak, vagy exportálható más, pl. 

térinformatikai programok számára is olvasható formátumba. 

 

Adatelőkészítés a statisztikai feldolgozáshoz 

A statisztikai feldolgozást megelőzően egyrészt az adatbázis ellenőrzésére, adattisztításra, a 

hibás adatok javítására, hiányzó értékek és kiugró értékek kezelésére, másrészt az adatbázis 

átdolgozására, származtatott adatok képzésére, különböző fájlokból történő összeválogatásra lehet 

szükség. Ezt az adatmanipulációt hívjuk "data management"-nek. 

 

Hibás adatok javítása 
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Egyetlen adatfelmérés sem mentes az adatfelvételi, rögzítési hibáktól. Az adatlapok, kérdőívek 

papír alapon történő átnézése elsődleges javítása az adatfelvételnek, de nem fed fel minden problémát. 

A rögzítés során is történhet elgépelés, melyek kiszűrésére bizonyos keretek között van csak lehetőség. 

A rögzített adatok egy része kategorikus, diszkrét adatsor, másrésze folytonos változót 

tartalmaz. A kategorikus adatok esetében gyakorisági eloszlással ellenőrizhető, hogy a lehetséges 

felvehető értékeken kívül más adatot is tartalmaz-e az adatsor. 

Így például a „nem” változó esetében az 1- férfi, 2- nő felvehető értékek mellett gyakran 

előforduló hibák a 11, 12, 21, 22, de ettől eltérő téves adat is előfordulhat. 

Analyze- Descriptive Statistics  - Frequencies menüpontok kiválasztása után a „nem” 

változót kijelöljük, a gyakorisági megoszlás eredményéből a hibás adat szembetűnően látható. A hibás 

adatot tartalmazó kérdőív beazonosítása után az adat javítható. 

 

2. ábra 

   

Hibás adatok a KSH adatbázisában is előfordulhatnak. Sok esetben azonban ezek a hibák csak 

a feldolgozás, elemzés közben derülnek ki, így például ha a vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások 

száma meghaladja a lakások számát egy adott településen, csak akkor lesz észrevehető, ha a két adatot 

összevetjük, önállóan egy adatsorból nem derül ki a hiba. 

Folytonos változók esetében az ellenőrzést a leíró statisztikák, feltáró statisztikák futtatásával 

végezzük. Így az érvényes tartományon kívül eső értékekre, vagy a gyanús adatokra is fény derül. (Pl. 

Ha a megkérdezett 98 éves, érdemes leellenőrizni, hogy valós adatról van-e szó, vagy elírás történt.) 

 

 

Hiányzó érték kezelése 

Néha a változók egy része hiányos, vagy az adatok egy része hiányzik. Nem szabad 

összekeverni a hiányzó értéket a nulla értékkel. A nulla részt vesz a feldolgozásban, befolyásolja az 

átlagot és a statisztikákat. A hiányzó adatot tartalmazó eset (nincs adat, nem válaszolt) kimarad az 

aktuális számítási eljárásból, de mégis fontos foglalkozni vele, komoly problémák eredője lehet. A 

legtöbb többváltozós analízis teljes adatállományt kíván minden változó esetében. Annak 
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meghatározásához, hogy mely megfigyelések teljesek, meg kell vizsgálni az összes változó, hogy 

tartalmaz-e hiányzó értéket. 

Kérdőíves felmérések nem léteznek hiányzó adat nélkül. Meg kell azonban különböztetnünk a 

hiányzó adatokat eredetük, okuk alapján. Abban az esetben, ha egy kérdőív nagyon hiányosan van 

kitöltve, megkérdőjelezhető az adott válaszok megbízhatósága is. Az ilyen kérdőíveket célszerű teljes 

egészében kihagyni a feldolgozásból. 

Ha egy adott kérdésre nagyon sokan nem adtak választ, el kell gondolkodni, jól tettük-e fel a 

kérdést. Valószínűleg ez a kérdés nem lesz feldolgozható. 

Adatrögzítés szempontjából megkülönböztetünk rendszer által definiált hiányzó adatot és 

felhasználó által definiált hiányzó adatot. A rendszer által definiált hiányzó adat az, amikor egy 

változóhoz nem írunk be semmilyen értéket. Ezt egy numerikus változó  (szám típusú változó) 

esetében a rendszer egy kis vonalkával jelzi (vesszővel).  Vannak olyan esetek, amikor fontos, hogy 

megkülönböztessük azokat az okokat, hogy egy adott kérdésre miért nem kaptunk választ. Ilyen okok 

lehetnek a „nem tudja”, vagy a „nem hajlandó válaszolni”, azaz válaszmegtagadás. Általában ezeket a 

válaszokat a 8-as és 9-es számok valamilyen alakjával rögzítjük (pl. 8, 9, 88, 98, 99, 198,199 stb.). 

 Az így rögzített adatok azonban nem valódi válaszokat tartalmaznak, ezért ezeket külön 

definiáljuk hiányzó adatként.  Ezek a „felhasználó által definiált” hiányzó adatok (user defined missing 

values). 

Gondoljunk csak bele, mi történik, ha például az életkor változónál azokat az eseteket, ahol 

nem tudják, vagy nem akarják megmondani az életkorukat 198-as és 199-es számokkal rögzítjük. 

Ezután ha átlagéletkort számolunk, egészen torz eredményt kapunk. Ha azonban a 198 és 199 adatokat 

hiányzó adatnak definiáljuk, az átlagszámítás során nem veszi figyelembe a rendszer. 

A hiányzó adatok pótlására többféle lehetőség van, többet maga a program is felkínál. A 

legáltalánosabb a változó átlagával való helyettesítés, ezt a statisztikai programok többsége a 

feldolgozással egybekötve felkínálja. Külön opció illetve menüpont alatt többféle  lehetőség is van a 

hiányzó adatok pótlására, így a változó minimális vagy maximális értékével, a változó mediánjával is 

helyettesíthető a hiány. 

Kérdőívek esetében a legjobban hasonlító kérdőív (rekord) adatával pótolják a hiányzó értéket, 

ezzel a módszerrel érhető el a legkisebb torzítás. 

 

Az adatbázis összeállítása 

Adatkészlet összeállítása alatt – a feldolgozásra kerülő adatok egy fájlba történő 

összerendezését értjük. Három alapvető formája lehet: a változók szerinti leválogatás (Select 

Variables), a szükséges esetek kiszűrése (Select Cases) és végül – amennyiben több különböző eredetű 

adatbázist is használtunk - a leválogatott adatállományok egymás mellé/alá rendezése (Merge). 
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Szűrés, leválogatás  

Az adatelőkészítés e szakaszában még olyan adatok is szerepelnek az adatállományban, 

amelyekre a statisztikai feldolgozás során nem lesz szükség. Pl. a TSTAR adatbázis (Településsoros 

statisztikai adatbázis rendszer, KSH) a Magyarország minden településének adatait tartalmazza. Ha 

csak egy bizonyos megye településeit szeretnénk elemezni, vagy valamelyik kistérség településeit, 

akkor az alapadatbázisból a megye kódváltozója, vagy a kistérség kódváltozója alapján végezhető 

szűrés, leválogatás. Természetesen lehetőség van tetszőleges településekből álló alcsoport 

létrehozására is. 

Alcsoport kiszűrése (kiválasztása) az SPSS programmal 

3. ábra 

Alcsoport szűrésére szükség lehet akkor is, ha egy kérdőív feldolgozása során egy feltételes 

kérdés elemzését végezzük. Ilyen eset lehet például a „Van-e Önnek gyermeke?” kérdést követő „Ha 

igen, ....” kezdetű, csak a gyermekesekre vonatkozó néhány kérdés. Ezen kérdéscsoport feldolgozását 

úgy végezhetjük el, ha átmenetileg kihagyjuk a feldolgozásból a gyermekteleneket, vagyis kiválasztjuk 

az „Igen”-nel válaszoltak alcsoportját. A feldolgozások végeztével a szűrési feltétel megszüntetésével 

ismét a teljes sokaságon folytathatjuk az elemzést. 

 

Kiugró értékek (outlierek) megállapítása 

A kiugró értékek azok az adatok, amelyek úgy látszanak, hogy nem tartoznak az adatbázishoz. 

Ha ismert a lehetséges minimum és maximum érték, egyértelműen megállapítható, ha hibás értékről 

van szó: az adatbevitelnél történhetett az elírás. 

Gyakran előfordul, hogy bár úgy tűnik, egy adat magasabb, vagy alacsonyabb a vártnál, 

mégsem lehetetlen. Ha a kutató esetleg kihagyja ezeket az értékeket a feldolgozásból, akkor is jelenítse 

meg az elemzésben. Egy másik lehetőség, ha kétszer futtatjuk le az analízist, egyszer a kiugró 

értékeket is belevéve, egyszer pedig kihagyva az adatsorból, majd megvizsgáljuk, érzékelhető-e 
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lényeges különbség az eredményekben. (Kiugró értékek meghatározását lásd a feltáró statisztikai 

alfejezetben.) 

Graphs-Histogram menüpontokkal érhető el az alábbi ábra.Egy 22 településből álló kistérség 

népsűrűségének hisztogramja: 

4. ábra 

A hisztogramról azt láthatjuk, hogy a települések átlagos népsűrűsége az adott kistérségben 

87,6 fő/km2. (Vigyázat, nem a kistérség átlagos népsűrűsége, hanem a települések népsűrűségének 

átlaga!) A települések többsége (13 db) 50 fő/km2 körül található. Egyetlen település van, amely értéke 

450 fő/km2 körüli értékkel rendelkezik. A térség ismeretében eldönthető, hogy hiba csúszott-e a 

számításba, vagy ténylegesen van a térségben egy nagy népsűrűségű település. (Természetesen a 

kistérségek nagy része rendelkezik egy nagy népsűrűségű centrummal.)  

Az elemzéseket azonban a torzítások elkerülése érdekében az ilyen esetekben a térségi 

centrummal együtt és anélkül is el kell végezni, s csak a két eredmény együttes figyelembe vételével 

szabad a következtetéseket levonni! 

 

Leíró statisztika 

 

A leíró statisztika segítségével a kvantitatív adatok könnyebben átláthatók, kezelhetőbb alakra 

hozhatók. Módszerei szolgálhatnak az egyes változók leírására, de változók közötti kapcsolatok 

elemzésére is alkalmasak. A megállapítások azonban csak a vizsgált mintára nézve érvényesek. 

A leíró statisztikák 

 Leíró statisztikák:  

o a minta elemszáma (mintanagyság)  

o maximum  

népsűrűség (fõ/km2)
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o minimum  

o mintaterjedelem  

o számtani átlag  

o szórás  

o variancia  

o variációs koefficiens  

o rendezett minta  

o kvantilisek  

 medián  

 kvartilisek  

 percentilisek  

o interkvartilis terjedelem  

o korrelációs együttható  

o rang  

o rangkorreláció  

A leíró statisztikák fogalma, haszna 

Gyakori igény az, hogy egy adathalmazt elemei egyenkénti felsorolása helyett néhány jellemző 

tulajdonságának megadásával jellemezzünk. Ezeket az adatokból viszonylag könnyen kiszámítható 

paramétereket leíró statisztikáknak (vagy ritkán, de pontosabban: leíró statisztikai függvényeknek) 

nevezzük. Sok ilyen van, két legfontosabb csoportjuk az ún. elhelyezkedési (measures of location or 

central tendency) és a szóródást jellemző paraméterek (measures of spread). Az elhelyezkedési 

paraméterek azt az értéket igyekeznek megadni, ami körül a mintánk elemei csoportosulnak (ilyen pl. 

átlag, medián) míg a szóródási paraméterek azt igyekeznek jellemezni, hogy értékeink mennyire 

szorosan vagy lazán helyezkednek el ekörül a pont körül (pl. szórás).  

Előfordul, hogy a minta elemeiről nem csak egyfajta adattal rendelkezünk. Kétféle adat esetén, 

így összetartozó értékpárok jönnek létre (pl. emberek mintájában a testsúly és testmagasság). Az 

értékpárok közötti összefüggésről adnak információt a kapcsolatot jellemző paraméterek (measures 

of correlation).  

A legfontosabb leíró statisztikák 

Elhelyezkedést  Szóródást  Kapcsolatot  

jellemző statisztikák  

átlag szórás  korrelációs együttható  
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(tapasztalati)  (r, r2)  

medián interkvartilis terjedelem rangkorreláció  

A leíró statisztikák közül azok a legfontosabbak, amelyek a mintánkat adó populáció elméleti 

eloszlásfüggvényének valamelyik paraméterére adnak jó becslést a mintánkból. A leíró statisztikák 

gyakorlati alkalmazhatóságának ez az elméleti alapja. Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy pl. a 

mintánkból meghatározott számtani átlag a populáció eloszlásfüggvényének várható értékére ad 

torzítatlan becslést. A mintából számított (ún. tapasztalati) szórás pedig a populáció 

eloszlásfüggvényét jellemző (ún. elméleti) szórás paraméter becslését adja.  

A képet tovább bonyolítja, hogy a statisztikák a minta választásának esetlegessége miatt maguk is 

valószínűségi változók, melyeknek meghatározható az eloszlásfüggvénye, sőt ennek paraméterei 

becsülhetők, éspedig ismét valamilyen statisztikával. Ezt a következő példán illusztrálhatjuk. Nagyon 

gyakori, hogy összekeverik a mintából számított tapasztalati szórást (SD) az ugyancsak a mintából 

számítható „átlag szórása” (standard error of the mean, SE) nevű paraméterrel. Sokan úgy gondolják, 

hogy a kettő lényegében ugyanaz, csak éppen az SE kisebb, mint az SD, ezért jobban fest a 

grafikonokon. Valójában az SE a mintaátlag (mint statisztika) elméleti eloszlásfüggvénye ismeretlen 

szórásparaméterének a becslése. Azt is mondhatjuk, hogy az SD egyszerű statisztika, az SE pedig egy 

statisztika statisztikája, tehát egy fokkal bonyolultabb fogalom.  

A statisztikák fogalma általában 

Matematikailag statisztikai függvénynek vagy röviden statisztikának neveznek minden olyan 

(rendszerint skaláris, olykor vektorértékű) függvényt, amelynek értelmezési tartománya a mintatér. 

(Magyarul statisztika az, ami az adatainkból egy képlettel kiszámítható, vagy más módon 

meghatározható.) Az említett leíró statisztikákon kívül igen fontosak még a hipotézisvizsgálatoknál 

használt statisztikák (pl. t, F statisztika). 

 

A leíró statisztikák 

Az alább ismertetett statisztikák java része csak numerikus skálájú adatokon értelmezhető. 

Zárójelben megadtuk a kérdéses szakkifejezés angol megfelelőjét is.  

A minta elemszáma (mintanagyság, sample size)  

Ez a legegyszerűbb, s egyben egyik legfontosabb leíró statisztika. Rendszerint n betűvel 

jelöljük (latin numerus=szám).  

Maximum  

A legnagyobb előforduló számérték.  

Minimum  
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A legkisebb előforduló számérték.  

Mintaterjedelem (range)  

A legnagyobb (maximum) és legkisebb (minimum) előforduló számérték különbsége. Akkor 

használjuk csak, ha hangsúlyozni kívánjuk a mintánkban előforduló extrém értékeket (vagy 

éppen ellenkezőleg, az igen kicsi szóródást).  

Számtani átlag (mean, arithmetic mean)  

Az értékek összege, osztva az elemszámmal. A legjobban ismert, leggyakrabban használt 

paraméter az eloszlás elhelyezkedésének becslésére. Érdemes tudni, hogy erősen érzékeny a 

mintában esetleg előforduló kilógó (outlier) értékekre. Ilyenkor célszerűbb a medián 

használata. Ugyancsak félrevezető lehet az átlag erősen ferde eloszlás esetén.  

Variancia, tapasztalati szórásnégyzet (variance)  

Az adatoknak az átlagtól való négyzetes eltéréseinek átlaga (pontosabban az elemszám helyett 

n-1-gyel szokás osztani a torzítatlan becslés érdekében.). (latin variantia = különbözőség) Bár 

az elméleti statisztikában fontos fogalom, a gyakorlatban helyette az SD használatos.  

Szórás, tapasztalati szórás (standard deviation)  

A variancia négyzetgyöke. Jelölésére az angol kifejezés rövidítését (SD) használjuk. Mint 

fentebb említettük, nem tévesztendő össze az átlag szórásával (SE vagy SEM = standard error 

of the mean). Az SD a legfontosabb, adataink szóródását jellemző paraméter. Fontos tudnunk 

azonban, hogy értéke függ adataink mértékegységétől, így két adathalmaz szórása csak akkor 

hasonlítható össze, ha ugyanazt a mértékegységet használtuk. Egységfüggetlen mérőszám 

viszont a következő statisztika.  

Variációs koefficiens (coefficient of variation, CV)  

A szórás százalékos aránya az átlaghoz viszonyítva. Méréskor ez nem más, mint a relatív hiba. 

Dimenzió nélküli szám, bármely adathalmaz variációs koefficiense összehasonlítható.  

Rendezett minta  

Az eredeti minta, az előforduló értékek nagysága szerint sorba rendezve. (pl. egy iskolai 

osztály a tornasorban, ha a tanulók magasságát vizsgáljuk). Önmagában nem használjuk, de 

több fontos további statisztika meghatározásához nélkülözhetetlen. Ilyenek pl. a következőkben 

ismertetendő kvantilisek. A rendezett minta és a belőle származtatott további statisztikák 

értelmezéséhez nem szükséges, hogy adataink numerikusak legyenek, elég, ha ordinális skálán 

mérhetők.  

Kvantilisek: (quantiles) A rendezett mintából tovább származtatott statisztikák összefoglaló neve, 

amikor a rendezett mintát több egyenlő részre osztjuk, és a részhatárokon levő mintaelemek értékét 

tekintjük. (latin quantum = mennyi, ti. hány részre osztjuk a mintát)  

Medián (median)  

http://xenia.sote.hu/hu/biosci/docs/biometr/course/concepts/#unbiased_estimate
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A medián (latin medius = középső) annak az adatnak a számértéke, amelyik a rendezett minta 

közepén van (pl. egy iskolai osztályban a magasságértékek mediánja a tornasor közepén álló 

tanuló magassága). Mint említettük, jó tulajdonsága, hogy sokkal kevésbé érzékeny a kilógó 

(outlier) értékekre, mint az átlag, továbbá ferde eloszlások esetén is használhatóbb. Ordinális 

skála esetén az átlag értelmezhetetlen, míg a medián igen.  

Kvartilisek (quartiles)  

Az alsó kvartilis (latin quarta pars = negyedrész) a legkisebb és a medián között középen 

elhelyezkedő adat számértéke a rendezett mintában. (A tornasorban a legkisebb és a középső 

diák között középen levő tanuló magassága).  

A felső kvartilis hasonlóan a medián és a legnagyobb érték között van középen. A kvartilisek 

az SD-hez hasonlóan az adatok szóródásáról tájékoztatnak, elsősorban ferde eloszlás esetén 

érdemes őket használni. (A kvartilisek mutatják a ferdeséget, az SD nem).  

Percentilisek (percentiles)  

Ha elég adatunk van, akkor percentilisek is definiálhatók. (latin per centum = százalék) Pl. az 

n%-os (vagy n-edik) percentilis azt jelenti, hogy az adatok n%-a kisebb, mint ez az érték. (Így a 

medián az 50%-os percentilisnek, az alsó és felső kvartilisek pedig a 25% ill. 75%-os 

percentilisnek felelnek meg.) A percentiliseknek óriási jelentősége van a „mit tekintünk 

normálisnak?” kérdés eldöntésében. Az alsó és felső néhány percentilis közötti részt (2.5% - 

97.5% vagy 5% - 95%) szokás normális (referencia) értéknek elfogadni. Akkor szokás pl. egy 

gyermekről feltételezni, hogy elmaradt a növekedésben, ha magassága (vagy súlya) nem éri el 

az azonos korú társaira jellemző 5%-os percentilis értéket. A laboratóriumi normálértékeket is 

a megfelelő percentilisek alapján definiálják.  

A percentilisek összessége valójában a tapasztalati eloszlásnak felel meg. Ilyen alapon - ha 

tetszik - a tapasztalati eloszlásfüggvényt (és az abból származtatott dolgokat, pl. a 

hisztogramot) is tekinthetjük statisztikának.  

Interkvartilis terjedelem (interquartile range)  

A felső és alsó kvartilis különbsége. Ugyanakkor használatos, amikor a kvartilis.  

Korrelációs együttható (correlation coefficient)  

Pearson féle korrelációs együtthatónak is nevezik. Összetartozó értékpárok lineáris kapcsolatát 

jellemző, dimenzió nélküli szám. Kétféle módon adják meg: r a jele a tulajdonképpeni 

korrelációs együtthatónak, míg r2 (az előbbi négyzete) hivatalos megnevezése: coefficient of 

determination. A tökéletes pozitív lineáris összefüggés esetén r = 1, tökéletes negatív lineáris 

összefüggés esetén r = -1, míg függetlenség esetén r = 0. A korrelációs együtthatóval 

kapcsolatban gyakoriak a félreértések. Fontos tudni, hogy a korrelációs együttható értéke 

erősen függ a kilógó értékektől.  
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Rang (rank)  

Ezt a statisztikát úgy kapjuk, ha a rendezett mintában minden elem értékét a rendezésben 

elfoglalt sorszámával helyettesítünk. Mint a rendezett mintát, ezt a statisztikát sem önmagában 

használjuk, hanem további statisztikákat származtatunk belőle.  

Rangkorreláció (rank correlation)  

A rangokból számított korrelációs együttható (Spearman féle korrelációs együtthatónak is 

nevezik). Akkor használjuk az eredeti Pearson féle korrelációs együttható helyett, ha az 

adatpárok közül legalább egy nem numerikus, hanem ordinális skálájú, vagy ha az eloszlás 

nagyon ferde, esetleg kilógó értékek vannak a mintában.  

 

Az alábiakban az empirikus pedagógiai kutatásokhoz nélkülözhetetlen legegyszerűbb leíró 

statisztikai ismereteket ismertetjük. 

Statisztikai alapfogalmak, a számítógépes elemzés alapjai 

Gyakorisági eloszlások: abszolút, relatív és kumulatív gyakorisági eloszlás 

Nagyobb számú adatot (n > 50) célszerű csoportosítással áttekinthetőbbé tenni, osztályokba 

sorolni. Erre vonatkozóan praktikus tanácsként n/10 darab osztály megadása javasolható. Az osztályok 

legyenek egyenlő hosszúságú intervallumok az adatok halmazán. 

Egy osztály (jelölje: i) adatainak számát az adott osztály abszolút gyakoriságának nevezzük. 

Jele fi, amelyben az f betű az angol frequency (gyakoriság) szó kezdőbetűjére, az i pedig az említett 

osztályra utal. Amennyiben az fi gyakoriságot az adatok számához (n) viszonyítjuk, akkor i osztály 

relatív (százalékos) gyakoriságát kapjuk: 

f(%)i = 100fi/n 

Az osztály felső és alsó szélét (névleges) osztályhatárnak (OH) hívjuk. Az osztályközép 

(OK) a két érték (OH) számtani közepe. Ha minden osztályt úgy bővítünk, hogy az osztályok éppen 

összeérnek, akkor a valódi osztályhatárokat (VOH) kapjuk. Az osztályszélesség a valódi 

osztályhatárok távolsága. 

A gyakorisági eloszlás az osztályokat, osztályközepeket, valamint a gyakoriságokat 

összefoglaló táblázatot jelenti. Mindent egybevetve könnyen látható, hogy egy mintához több 

gyakorisági eloszlás is megadható. Az úgynevezett kumulatív (összegzett) gyakoriságokat úgy 

kapjuk, hogy a gyakoriságokat (relatív gyakoriságokat) fokozatosan, fokonként összegezzük. 

Gyakorisági eloszlások ábrázolása 

A gyakorisági eloszlást ábrázolhatjuk kétdimenziós koordináta-rendszerben. Amennyiben – az 

adatok tengelyén megadott – osztályközepek fölött az adott osztály gyakoriságát (százalékos 

gyakoriságát) jelentő magasságban pontokat teszünk, majd azokat összekötjük, akkor az úgynevezett 

gyakorisági poligont rajzoljuk meg. 
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A hisztogram (oszlopdiagram) pedig úgy készíthető, hogy az adatok tengelyén levő osztályok 

fölé az egyes osztályok gyakoriságának megfelelő magasságú oszlopokat rajzolunk. 

A következőkben a kvantiliseket értelmezzük. Bármely 0 < p < 1 valós számra a gyakorisági 

eloszlás p-kvantilisén (Qp) az adatok tengelyén azt az értéket értjük, amely a minta adatainak kereken 

p-ed részénél nagyobb; vagyis (1-p)-ed részénél kisebb. Mondhatjuk azt is, amennyiben az adatok az 

egyes osztályokban egyenletesen oszlanak el az osztályhatárok között, akkor a hisztogram területét a p 

: (1-p) arányban osztja az adatok tengelyére a Qp pontban emelt merőleges. 

A Qp-t kvartilisnek nevezzük, ha p egész számú többszöröse az egynegyednek. Következőleg 

egy minta három különböző kvartilisét értelmezhetjük: Q0,25, Q0,5 és Q0,75. 

 

A középérték mérőszámai 

A statisztikai sokaság mérete általánosságban nagy, ezért fontos, hogy néhány számmal jól 

tudjuk jellemezni az adatokat. Ezek a számok a statisztikai mutatók.  

A legismertebb statisztikai mutató az átlag: a számsokaság összegét elosztjuk a számsokaság 

darabszámával. A minta átlaga tehát az adatok számtani közepe. 

 

Az eloszlás (a minta) módusza (jele: Mo) a minta legnagyobb gyakoriságú értéke, ami 

osztálybesorolás esetén a legnagyobb gyakoriságú osztály osztályközepe az eloszlásban. A móduszt 

akkor célszerű használni, ha az adatok közül egyet emel ki. Amennyiben a sokaságban több adat is 

csaknem megegyező gyakoriságú, akkor nem praktikus a használata. 

 

Az eloszlás (a minta) mediánja (jele: Me) a Q0,5 kvartilis: ennél az értéknél a minta adatainak 

pontosan 50%-a kisebb, s 50%-a nagyobb. Ha az adatok nem gyakorisági eloszlással adottak, akkor a 

medián páratlan adatszám esetén a nagyság szerint rendezett adatok közül a középső, páros számú 

adatnál pedig a két középső számtani közepe. 

 

A szóródás mérőszámai 

A sokaságok jellemzésére nem elegendő csupán a középértékeket használni. Helyénvaló a 

szóródást mérő számok közlése. A minta szórtságát jellemző legegyszerűbb mérőszám a szóródási 

terjedelem. 

A terjedelem (T) a minta legnagyobb és legkisebb elemének különbsége: 

T = xmax – xmin. 

A gyakorisági eloszlásból kiindulva a terjedelem a legnagyobb osztály valódi felső 

osztályhatárának és a legkisebb osztály valódi alsó osztályhatárának a különbsége. 
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Mivel a terjedelem egyszerűen számolható, használata gyakori. Ugyanakkor már egyetlen 

szélsőséges adat nagymértékben befolyásolja az értékét. Az interkvartilis félterjedelem (IF) 

nagyságát a szélső értékek nem befolyásolják, mert azt a minta középső adatainak a középértéktől vett 

eltérése határozza meg. 

Az interkvartilis félterjedelem (IF) a harmadik és első kvartilis különbségének a fele.  

 

A szórás gyakorisági eloszlást felhasználva is könnyen meghatározható. Jelölje rendre y1, y2, 

…, yk az osztályközepeket, s a megfelelő gyakoriságok legyenek f1, f2, …, fk. 

 

A hiba jelentése a pontos értéktől való eltérés. Egy minta hibáját az adatoknak az átlagtól való 

eltérése adja, amelynek mértéke a szórás. További elnevezések: a szórás az átlagos eltérés; a kétszeres 

szórás a hibakorlát, a „legnagyobb eltérés”; a háromszoros szórás pedig a biztos hibakorlát. 

A mintát a populációból vesszük, amelynek a paramétereit nem ismerjük. Ezért a populáció 

középértékét a minta átlagával közelítjük. A populáció középértékétől való eltérését a populáció 

adatainak pedig a szórással becsüljük. 

 

Mivel a szórás segítségével csak azonos értéktartományú minták szóródása vethető össze, az 

összehasonlíthatóság lehetőségének a megteremtésére bevezetett mutató a variációs együttható 

(relatív szórás). A variációs együttható a minta szórását a minta átlagához viszonyítja: 

 

A Vx tehát mértékegység nélküli szám. Megjegyezzük még, hogy a minta állandóságára 

következtethetünk valahányszor 0 ≤ Vx < 0,1, ekkor a minta homogén. A minta változékony, ha 0,1 ≤ 

Vx < 0,3. Végül a minta igen erősen változékony, erősen ingadozik, amikor 0,3 ≤ Vx. 

 

 

Meglévő statisztikákat minden kutatáshoz használunk. Elég, ha például a népesség nem és kor 

szerinti megoszlására gondolunk egy közvélemény-kutatás reprezentativitásának megteremtésekor. A 

hivatalos statisztikákat érdemes tanulmányozni már a kutatási témával való ismerkedés, illetve a 

kutatási terv készítésének szakaszában is. 

A közvélekedés gyakran összetéveszti vagy összemossa a meglévő adatbázisok 

másodelemzését és a meglévő statisztikák elemzését. Ez a két adatnyerési mód érthetően nem azonos 

módszertant kíván meg. Más kutató által, korábban más célból végzett adatfelvétel elemzése a 

másodelemzés. A meglévő adatbázisok felhasználása során nincs adatfelvétel – hiszen az adatbázis 

már kész van. A kutató csupán elemző tevékenységet végez a nyers adatokon. Ezzel szemben a 
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meglévő statisztikák elemzése során már valamilyen szempont alapján összesített adatokat 

tanulmányozunk, más kutatók elemzéseit használjuk fel. 

Ritkák azok az esetek, mikor a társadalomkutató az empirikus adatait kizárólag meglévő 

statisztikákból kívánja előállítani. Ennek több oka van. A korábban rögzített statisztikai adatok 

önmagukban ritkán bírnak magyarázó erővel. Nincs módunk arra, hogy az elemzés során a különböző 

adatok közötti összefüggések igazolására, vagy éppen cáfolására próbákat végezzünk.  

A legnagyobb problémát az érvényesség kérdése okozza. A meglévő adatok gyakran nem 

pontosan arra vonatkoznak, mint a mi témánk, az adatok nem mérik érvényesen a mi kutatásunk 

változóit. Ezt mindig szem előtt kell tartanunk. 

Az érvényességi problémák mellett oda kell figyelni a megbízhatóság szintjére is. Fontos, hogy 

a statisztikai adatunk forrása hitelt érdemlő legyen, pontosan tudni lehessen a főbb jellemzőit 

(keletkezési idő, érvényességi kör, adatgyűjtési terület stb.). Soha ne dolgozzunk olyan adatokkal, 

amelynek nem ismerjük a forrását, és amelynek hitelességét nem tudjuk ellenőrizni! Azt is fontos 

észben tartani, hogy gyakran a hivatalos statisztikák nem mindig nélkülözik a spekulatív számításokat 

és gyakran pontatlanok. 

 Ezek ellenére a statisztikai adatok figyelembevételére szükség van, de inkább csak 

kiegészítő adatforrásként ajánljuk használni, más empirikus anyaggyűjtési eljárás mellett. 

 

Egyváltozós elemzések 

Az adatelemzések “alapfoka” az ún. egyváltozós elemzések végzése. Mint ahogy a neve is 

mutatja az eljárás során egyszerre csupán egy változót, egy szempontot vizsgálunk, azt nézzük meg, 

hogyan oszlanak meg az eseteink ennek mentén.  

 

Megoszlások 

Természetes, hogy legelőször az általunk vizsgált adatok, változók megoszlására vagyunk 

kíváncsiak. Nominális és ordinális mérési szintű változók esetében egyváltozós elemzésként a 

gyakorisági megoszlások jöhetnek szóba. Megállapítható, hogy a megkérdezettek között hány férfi, 

hány nő volt, vagy az egyes vélemény kérdéseknél a válaszok hogyan oszlanak meg a kategóriák 

között. A megoszlások kifejezhetők százalékban is. 

Intervallum és arányváltozók esetében statisztikai mutatókkal, számadatokkal jellemezhetjük 

az adatsort, mint a legkisebb érték, legnagyobb érték, terjedelem, átlag, szórás stb. 

Ha egy kutatásban rögzítettük a kereseti viszonyokat, szeretnénk tudni, hogy végül is ki 

mennyit keres, vagyis szeretnénk tudni a változó megoszlását. Ennek egyik módja, hogy sorba 

rendezzük és felsoroljuk a válaszokat. Valamivel kényelmesebb, ha nem csupán felsoroljuk az 

adatokat, hanem kigyűjtjük. Még kényelmesebb, áttekinthetőbb ha a változónkat csoportosítjuk, 
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kategorizálva adjuk meg. Ez esetben csoportosított adatokat kapunk: 16 000 forint alatt van 35 

válaszoló, 16 001 és 45 000 forint között 125 válaszoló stb. Kevesebb adatot kell így áttekintenünk, 

jobban értelmezhetőek a válaszok. De vegyük észre azt is, hogy ez a lépés már adatredukció, nem 

tudjuk már azt, hogy hány 36.000 forintos jövedelem volt a mintánkban, áttértünk ordinális mérési 

skálára Természetesen a nyers számok helyett megadhatjuk százalékokkal is az adatainkat. 

 

Feltáró statisztikai elemzés 

A feltáró jellegű statisztikai elemzés (Explore) előnye az, hogy nemcsak az alapstatisztikákat 

közli, hanem ábrázolva is megmutatja az adatsor eloszlását, elhelyezkedését a skála mentén. 
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13. A kutatás érvényessége és megbízhatósága 

 

 Az érvényesség azt fejezi ki, hogy a módszer (eszköz) mennyiben méri azt, amit mérni 

szándékozunk 

 

tartalmi 

érvényesség 

cont

ent validity 

az indikátorok milyen mértékben 

felelnek meg a fogalomnak 

fogalmi 

érvényesség 

cons

truct 

validity 

egy mérőeszköz valamely elmélet 

alapján elvárt módon viselkedik 

egyezésen 

alapuló érvényesség 

conc

urrent 

validity 

egy új mérési eszközön kapott 

eredmények milyen mértékben egyeznek meg 

(korrelálnak) egy már igazolt érvényességű 

mérési eszköz eredményeivel 

előrejelző, 

prognosztikus 

érvényesség 

predi

ctive 

validity 

egy jelenlegi mérés eredménye milyen 

mértékben felel meg egy későbbi mérés 

eredményének 

 

 

 Mit tehet a kutató a megbízhatóság növelése érdekében? 

 

 A megbízhatóság a módszernek, az adatgyűjtési eszköznek azt a tulajdonságát fejezi ki, 

hogy segítségével (ha ismételten ugyanazt a jelenséget mérjük) ugyanazt az eredményt kapjuk. 

 A megbízhatóság ellen hat: 

○ Az eszközből fakadó tényezők (pontatlan kérdések, kategóriák, nem egyértelmű értékelés) 

○ Megfigyelő személyből fakadó tényezők 

○ A vizsgálat körülményeiből fakadó tényezők 

 A kutató két feladata:  

○ a megbízhatóság növelése, az ellene ható erők csökkentése, 

○ objektívan mérje, értékelje eszközeinek megbízhatóságát, s ennek mértékét közölje 

tanulmányában, következtetéseit is ennek érdekében fogalmazza meg 
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14. A kutatási eredmények közlése/közzététele 

Az eredmények értelmezésének funkciói 

 Az eredmények értelmezésének az a funkciója, hogy az olvasó – de maga a kutató is – a 

kutatásról, a témáról, a lehető legobjektívebb, legpontosabb, legmélyebb, leggazdagabb képet kapja. 

Ne maradjon kiaknázatlan semmi, ami tudomány, vagy a gyakorlat számára hasznos lehet, s ne legyen 

semmi sem kiolvasható, amire a kutatás eredményei nem nyújtanak alapot. 

 Az adatok többféleképpen értelmezhetők, ezért az interpretálás térjen ki: 

 Az adatok értelmezésére 

 Az adatok elemzésére 

 Az adatok értékelésére 

 A következtetésekre 

 Az adatok általánosíthatóságára 

 A javaslatokra, ajánlásokra 

Az eredmények értelmezése, értékelése eltérő feladatot ró a kutatóra. 

 Ha az adatok a hipotézist alátámasztják: ne vonjunk le túlzott megállapításokat, legyünk 

tisztában a tanulmány korlátaival, eredményeink érvényességi körével, a statisztikai szignifikancia 

fogalmával (nem véletlen okozza az eltérést) 

 Ha nem adnak alapot a nullhipotézis elvetésére: a kutató feladata ilyenkor az, hogy 

szigorúan kontrolálja kutatásának megbízhatóságát és érvényességét, majd az adatok fényében 

kísérelje meg a korábbi elméletet áttekinteni, vagy az ellentmondások okait, az eltérő eredmények 

általánosíthatóságának korlátait feltárni. 

 Ha a hipotézisekkel ellentétesek: ennek több oka lehet: lehet, hogy a nullhipotézis 

valóban helytálló, ill. a kutatási stratégia, az eszközök, a lebonyolítás, a minta nem voltak megfelelőek. 

A kutatónak csak sejtései lehetnek, a kutatást meg kell ismételnie. 

 Ha nem a feltételezett összefüggések rajzolódnak ki: előre nem feltételezett 

összefüggések bukkannak fel, ezeket ellenőrizni kell, melléktermékként közölni lehet, újabb kutatások 

fogalmazhatók meg. 

 Nem etikus utólag a hipotéziseket átfogalmazni, új hipotézisekkel kicserélni, 

kiegészíteni. 

 

A kutatási beszámolók fajtái 

 Kutatási terv: kettős funkciója van: egyfelől iránytű, vezérfonal a kutató számára, 

másfelől tájékoztatást ad a kutatás elbírálóinak, támogatóinak. 

I. Bevezetés 

A) A probléma megfogalmazása 
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B) Szakirodalmi áttekintés 

C) Hipotézisek (kérdések) 

II. Módszerek 

A) A minta 

B) Eszközök 

C) A kutatás lebonyolítása 

III. Az adatok értelmezése 

A) Az adatok bemutatása 

B) Statisztikai eljárások 

IV. A kutatás jelentősége 

A) Várható eredmények 

B) Alkalmazási lehetőségek 

V. Költségek és időütemezés 

A) Költségek 

B) Ütemezés 

 

 Kutatás közben: hosszabb kutatás esetén részeredményekről lehet beszámolni 

konferenciákon, folyóiratokban. Ezzel jelezni lehet a tudóstársaknak, hogy hol tart, más kutatók 

véleményezhetnek, javaslatot tehetnek. A közlés tartalma és technikája igen eltérő lehet: nyers adatok 

eljuttatása kollégákhoz, szimpóziumon való beszámolás, rövid folyóiratcikk, önálló publikáció. 

 Záró tanulmány: a hagyományos értelemben vett kutatási beszámolókat a kutatás 

befejeztével készíti el a kutató, ebben részletesen kitér a kutatás előzményeire, metodikájára, 

eredményeire. 

 

A kutatási beszámolók műfajai 

 Részletes kutatási beszámoló 

 Célja: elszámolás a kutatás támogatóinak, a szakma tájékoztatása, diploma, tudományos 

fokozat szerzése 

 Formailag lehet gépelt, belső sokszorosítású zárótanulmány, könyvként monográfia, 

szakdolgozat, disszertáció 

 Cikk szakmai folyóiratokban jelenik meg illetve tanulmány gyűjteményes kötetekben: 

követelmények hasonlók az előzővel, csak egyes részek rövidebbek, kevésbé dokumentáltak 

 Tudományos előadás: itt is elvárható a probléma, a hipotézisek, a módszerek jelzése, az 

adatok tömör összefoglalása. 
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A szakirodalmi kutatómunka eredményeinek közlésére szolgáló műfajok 

 A kutatás jelentős részévé vált a szakirodalom feldolgozása, elemzése, közreadása. A 

pedagógiai közlemények jelentős hányadát teszik ki az ilyen fajta publikációk. 

 Könyvismertetések: kettős célja van. Az olvasóközönség figyelmének felhívása az új 

eredményekre és a publikációk kritikai elemzésével a tudományos megismerés előmozdítása.  

 Folyóirat-ismertetések: célja, hogy egy –leginkább külföldi- folyóirat egy vagy néhány 

évfolyamának megismertetésével felhívj a szakmai közvélemény figyelmét az adott folyóirat 

tematikájára 

 Szemléző áttekintés, körkép: a recenzens arra vállalkozik, hogy egy témakörben 

megjelent néhány könyv, tanulmány alapján kiemelje az adott területen fellelhető fő tendenciákat, 

irányzatokat, összegezze az eredményeket. Nem törekszik a teljességre. 

 A kutatást megalapozó, összegző, kritikai áttekintés: az előzőeknél átfogóbb, alaposabb, 

a célzott kutatás témájához, metodikájához illeszkedő releváns irodalom minél teljesebb 

feltérképezését jelenti. 

 Az akciókutatási célú elemzés: olyan kritikai áttekintés, amely a gyakorlat adott 

színvonalát bemutató, a hasonló helyzetű pedagógiai intézményekben sikeresen megvalósított 

innovációt leíró szakirodalom feltárásán alapul. Nem törekszik teljességre.  

 Integráló, szintetizáló illetve a metaelemzések közös jellemzője: 

 Áttekintik az adott területen végzett kutatásokat, jelzik a probléma jelentőségét 

 Bemutatják az alkalmazott kutatási stratégiákat, módszereket ezek változását időről 

időre 

 Leírják az adott problémakör alapvető terminusait, jelzik a különböző kutatók 

meghatározásaiban fellelhető különbséget 

 Értékelik az alkalmazott metodológia megfelelőségét, ezzel segítenek az egyes 

kutatásokból származó következtetések általánosíthatóságának határaira 

 Összegzik és értelmezik az adott területen megszületett eredményeket. Ezzel segítenek a 

pedagógusnak a munkájában való alkalmazásához, a kutatónak a további kutatásokhoz. 

 A metaelemzések az integráló áttekintések speciális, szigorúbb kívánalmakat kielégítő 

változatai, amelyek a kvantitatív adatokat feldolgozó elsődleges kutatási tanulmányok kritikus 

vizsgálatainak módjait jelentik. A kutató ebben az esetben a már elvégzett statisztikai elemzések 

statisztikai elemzését végzi.  

 

A kutatási beszámolók szerkezete 

 Egy disszertáció szerkezete: 

I. Előoldalak 
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A) Cím lap(ok): rövid, tartalmazza a fő változókat, mutassa be a változók kapcsolatát, 

jellemezze a populációt, kerülje a redundanciát 

B) Köszönetnyilvánítás vagy előszó 

C) Tartalomjegyzék: minden címet és alcímet jelölni kell szó szerint, a címek hierarchiáját 

érzékeltetni kell  

D) Táblázatok jegyzéke 

E) Ábrák jegyzéke 

 

II.    

A) Bevezető rész. A kutatás kivitelezése előtt megírható, meg kell győznie az olvasót arról, 

hogy a kutatás témája, problémája megfelel a kívánalmaknak. 

1.  A probléma bemutatása és indoklása 

2. Célok 

3. A fogalmak meghatározása: állást kell foglalni a bemutatáson túl, hogy a dolgozatban 

mely értelmezést fogjuk igazolni 

4. A vonatkozó irodalom: nem kell minden olvasott műre kitérni, csak a kutatásunkat 

megalapozó, indokoló irodalom logikus felépítésben való közlése. Hibák. Esetleges választás, nincs 

köze a témához, nem eredeti forrás, nem világos a kapcsolódás, hiányzik a kritikus elemzés, nem 

tartalmaznak pontos bibliográfiai utasításokat 

5. Hipotézisek 

B) Módszerek: nagy gondot kell fordítani 

1. A minta:  

 A populáció meghatározása és a kiválasztás indoklása 

 A minta nagysága és ennek indoklása 

 A mintavétel módjára és a rétegek kiválasztásának indoklása 

 Populáció jellemző adatai, ami igazolja a reprezentativitást 

 A visszautasítók, lemorzsolódók száma, indoklása 

 A kutatási stratégia indoklása: kísérleti és kontrollcsoport 

2. Eljárások, módszerek 

 A kutatás helye, lefolyásának ideje 

 Interjúkészítők, megfigyelők személyek, képzésük, adott instrukciók 

 Résztvevőknek adott instrukciók (szóbeli, írásbeli) 

 Elővizsgálat eredményei, tapasztalatai 

3. Eszközök 
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 Részletes leírásuk, fejlesztésük menetét, átvétel, adaptáció esetén az eredeti forrásokat 

 Eszköz jelen feltételek közötti alkalmazásának célszerűségét, adekvátságát bizonyító érvek 

 Eszköz megbízhatósága és érvényessége 

 Elvetett eszközök említése, kihagyásuk okai 

 Javaslat a módszerek, eszközök korrekciójára 

 Alkalmazott adatfeldolgozási, statisztikai módszerek bemutatása, választásuk indoklása 

4. Az adatok bemutatása és elemzése 

C) Az eredmények megvitatása 

1. Az eredmények értelmezése: 

 Az előzőekben bemutatott valós eredményekre kell támaszkodnia 

 Az értelmezésnek és az összegzésnek el kell válniuk egymástól 

2. Elméleti következmények 

3. Gyakorlati alkalmazás 

D) Következtetések és összegzés  

1. Következtetések: eredményekből levontak legyenek, általánosítás ahol lehet, de a 

kutatáson és ne a szakirodalmon alapuljon. 

2. Összegzés 

III. Kiegészítő oldalak 

A) Bibliográfia: fel kell tüntetni mindazokat a műveket, amelyekre a dolgozatban utalás 

történt, formája lehet előfordulás szerint számozva, vagy szerző szerint betűrendben 

B) Függelék: a kutatás során használt összes eszközt, terjedelmesebb részeredményeket, 

táblázatot 

C) Absztrakt: a kutatás lényegének 10-15 soros összefoglalása, amely a gyors tájékozódást 

segíti. 

 További fontos jellemzők: 

 Stílus: egyszerű, logikus, tömör, tárgyszerű megfogalmazás, az egyes fejezetek, 

alfejezetek egymásra épülnek, kapcsolódásaik világosak, helyes arányok megtartása. Kerüljük a 

tudományoskodó, sok idegen szót, anekdotázó, familiáris, jópofizó stílust. Tárgyszerűen harmadik 

személyben célszerű írni. 

 Táblázatok, ábrák: segítik a tömör áttekintő bemutatását az eredményeknek. Nagy 

gondot kell fordítani, egy fő gondolat bemutatására alkalmas tényeket kell bemutatnia, önmagában is 

érthető legyen, nagy táblázat függelékben legyen. Közöljük a mértékegységeket, csak általánosan 

elfogadott rövidítéseket használjunk. Sorszámozzuk meg, úgy hivatkozzunk, ne alábbi, következő 
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szavakkal. Az ábrák néha áttekinthetőbbek: oszlop-, vonal-, kör diagram, folyamatábra, rajz, fotó, 

térkép stb. megfelelő léptéket alkalmazzunk. 

 Idézetek, hivatkozások: a tudományos pontosság igényli az idézet alkalmazását. Pontos 

formai követelményei vannak. A hivatkozások lehetnek lábjegyzetben, formailag kötött módon. 

 Folyóiratok esetében: csak a cikk elhelyezését, megértését elősegítő irodalmat kell 

bemutatni. A hipotéziseket fel kell sorolni. A problémát tömören kell exponálni. A módszerekről rövid 

áttekintés, utalásokkal részletesebb forrásokra. Az eredmények bemutatása kapja a legtöbb helyet, 

ezután az eredmények értelmezése 15-25 gépelt oldal. 

 Előadások: Három lényeges eleme: hipotézisek; eljárások, módszerek; eredmények, 

következtetések, ajánlások. Táblázatok, ábrák projektoron, vagy kiosztott lapon. 10-15 perc , 4-5 oldal 
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15. Az ukrajnai hivatkozási szabvány 

A felhasznált szakirodalmi forrásművek jegyzéke bibliográfiai leírásokat tartalmaz a művekről 

és a tudományos munkában mindig a következtetések után áll.  

Az ukrajnai hivatkozási szabvány nagy mértékben különbözik az ismert nyugati (nemzetközi 

nyelvpedagógiai szaklapokban alkalmazott) hivatkozási stílusoktól (pl. APA, MLA). Az első 

szembetűnő különbségek a tudományos munkák formai megszerkesztésénél jelentkeznek: az 

elfogadott szabvány Ukrajnában a 14-es betűméret és a 1,5-es sorköz. Hasonlóság a Times New 

Roman betűtípus alkalmazása. A margók értékei a következőképpen alakulnak: felső és alsó – 20 mm, 

bal – 30 mm, jobb – 15 mm.  

Az ukrán szabvány szerint a felhasznált szakirodalom tételeinek listája arab számokkal 

számozódik. A tudományos munka szövegtörzsében nem a szerzők neve jelenik meg a 

hivatkozásokban, hanem a munka száma a felhasznált irodalom listájából négyszögletű zárójelben. Ha 

szó szerint idézünk egy adott műből, akkor természetesen az oldalszámot is meg kell adnunk, ahonnan 

az idézet származik. Az irodalmi tétel sorszámát és az oldalszámot ilyenkor vesszővel választjuk el 

egymástól, illetve az oldalszám előtt használjuk a következő betűket: o. – oldal, ha a munka magyar 

nyelvű, p. – page, ha a munka angol vagy francia nyelvű, S. – Seite, ha a munka német nyelvű, c. – 

сторінок, страница, ha a munka ukrán vagy orosz nyelvű, pl. [1, o. 25] – ahol 1 – a hivatkozott mű 

sorszáma a felhasznált irodalom listájában, 25 – az oldal száma, ahonnan az idézet származik. Ha több 

szerzőre is hivatkozunk egy gondolattal kapcsolatban, akkor a művek sorszámait pontosvesszővel 

választjuk el egymástól, pl. [2; 5; 7]. Ha szó szerint is idézünk ezekből a művekből, akkor azt így 

jelöljük: [2, o. 99; 5, o. 30; 7, o. 12]. A hivatkozási listában vagy a felhasznált irodalom listájában 

mindig ábécésorrendbe kell rendeznünk az egyes tételeket. Külön kell listáznunk a cirill és a latin 

betűs szerzőket. Az irodalomlistában először a cirill betűs szerzőket tüntetjük fel, majd a latin 

betűseket. Eltérően más nemzetközi hivatkozási stílusoktól, az ukrán szabvány szerint nem kell 

megadni a művek címeinek fordítását, csak az eredeti címeket. Tehát a bibliográfiai leírást a forrásmű 

nyelvén végezzük.  

A legfontosabb bibliográfiai adatokat a következők jelentik: 

- a szerző(k) neve(i) 

- a mű címe 

- a mű kiadásának az éve 

- oldalak száma. 

1. A különböző forrásokat a felhasznált szakirodalom listájában az első szerzők 

vezetéknevének kezdőbetűje szerinti ábécésorrendben kell felsorolni. 

2. A forrásokat meg kell számozni.  
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3. A listában a szerző családneve és keresztnevének kezdőbetűje (mely a családnév után áll) 

dőlt betűvel használatos. 

4. Ha a hivatkozott forrásműnek több mint négy szerzője van, akkor a kiadvány első három 

szerzőjének a nevét adjuk csak meg, majd a következő rövidítést alkalmazzuk: „és mtsai” (magyar), 

„et al.” (angol, német, francia stb.), „та ін.” (ukrán), „и др.” (orosz). Ilyenkor a szerző keresztnevének 

a kezdőbetűje a vezetéknév előtt áll. 

5. A szerkesztett köteteket nem a szerkesztőjük, hanem a címük szerint soroljuk 

ábécésorrendbe. A cím után perjelet használunk (/), majd a következő rövidítéseket alkalmazzuk: 

„Szerk.” (magyar), „Ed.” vagy „Eds. ” – több szerkesztő esetén (angol, német, francia stb.), „За ред.” 

(ukrán), „Под ред.” (orosz). Ebben az esetben a szerkesztő(k) nevét nem írjuk dőlttel, a keresztnév 

kezdőbetűjét pedig a vezetéknév elé tesszük. 

 

Az illusztrációk és a táblázatok számozása 

Az illusztrációkat (pl. fényképek, térképek, rajzok, ábrák stb.) és a táblázatokat közvetlenül az 

után a szöveg után kell megadni, amelyikben először említettük őket.  

A táblázatokat folyamatosan kell számozni, kivéve azokat, melyeket a függelékben adunk meg. 

A táblázat felett, annak jobb felső sarkában a következő felirat kerül: „1. sz. táblázat” / „Table 1” / 

„Таблиця 1”. A következő táblázat sorszáma a 2-es lesz és így tovább. A felirat alatt középen dőlt 

betűvel tüntetjük fel a táblázat címét, melyet nagy kezdőbetűvel írunk.  

Ha a táblázatunk nem fér ki egy oldalra, egy részét átvihetjük a következő oldalra. Ilyenkor a 

táblázat sorszámát annak első fele felett jelöljük a jobb felső sarokban, a többi része felett pedig ezt 

írjuk: „Az 1. sz. táblázat folytatása” / „Continuation of Table 1” / „Продовження табл. 1” / 

„Продолжение табл. 1” / „Fortsetzung der Tabelle 1”. 
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Kutatási szakszavak magyar-angol jegyzéke 

Adatok - Data 

Általánosíthatóság - Generalizability 

Átlag - Mean 

Átlagos eltérés - Standard deviation 

Empirikus kutatás - Empirical research 

Érvényesség - Validity 

Eset - A case 

Esettanulmány - A case study 

Független változó - Independent variable 

Hangos gondolkodás – Think-aloud method  

Hipotézis – Hypothesis 

Hosszú távú követéses vizsgálat – Longitudinal research 

Interjú – Interview 

Kérdőív - Questionnaire 

Kutatás - Research 

Kutatási ciklus - Research cycle  

Kutatási eszköz - Research tool/instrument 

Kutatási kérdés - Research question 

Kvalitatív kutatás - Qualitative research 

Kvantitatív kutatás - Quantitative research 

Leíró statisztika - Descriptive statistics 

Megbízhatóság - Reliability 

Megfigyelés - Observation 

Minta - Sample 

Probléma, megoldandó kérdés - Problem 

Reprezentatív – Representative 

Részben strukturált interjú – Semi-structured interview 

Validálás – Validation  

Változók - Variables 
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