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Absztrakt 

FOGYATÉKOS GYEREKEK TETSVÉREINEK TAPASZTALATAI ÉS TÁMOGATÁSI 

SZÜKSÉGLETEI 

Nagyon sok olyan különleges bánásmódot igénylő gyermek van, akinek a testvérei hosszabb  

ideig játszanak fontos szerepet az életükben, mint más családtagok. A meghosszabbodó 

születéskor várható élettartam és a mélyülő fogyatékosság magával hozza a magasabb 

gondozási igényt. Amikor a szülők megöregszenek, gyakran a testvérek lesznek a 

gondviselők. Meyer és Vadasy (2007) úgy találta, hogy ha a sajátos nevelési igényű 

gyermekek testvérei megfelelő támogatást és tájékoztatást kapnak 

felnevelésük/felnövekedésük során, akkor a sajátos nevelési igényű testvér jól-léte is 

növekedést mutat. A sajátos nevelési igényű gyermekkel való kapcsolat növeli az önbecsülést 

és az alkalmazkodóképességet; a befolyás lehet pozitív és negatív is (Burke, 2008). A sajátos 

nevelési igényű gyermek szüleinek számos lehetőségük van, hogy tájékoztatást vagy 

segítséget kapjanak a család számára pl. orvosok, terapeuták, szakértők, tanárok, könyvek stb. 

A testvérek az információkat többnyire a szüleiktől kapják. Szükség van olyan kutatásokra, 
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melyek feltárják, milyen élményekre van szükségegük a fogyatékkal élő gyerekek 

testvéreinek, hogyan lehet a szükségleteiket és a jól-létüket biztosítani és milyen támogatást 

igényelnek. Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a sajátos nevelési igényű gyerekek 

testvéreinek élményeit, megpróbálja értelmezni, hogy milyen támogatásra van szükségek, 

valamint a támogató csoportokra és táborokra való igényüket.  

Kulcsszavak: testvérek, speciális szükséglet, család, támogatás, élmények  

Diszciplína: pedagógia 

 

 

A család, mint a gyermek növekedési környezete 

A szocializáció korai folyamatában ez a család amely alakítja és irányítja viselkedését és 

identitását a gyermek. A családok hálózatai elengedhetetlenek a jövő generációinak védelme 

és gondozása szempontjából (Underdown, 2006). Barker és Chang (2013) A család különböző 

funkciói: alapvető szükségletek kielégítése, gyermekek ápolása és szocializációjuk 

elősegítése, biztosítva a jólétet.  

Az ökológiai környezet úgy írható le, mint egymáson belüli struktúrákból álló egész. A  

modell belső része egy diaad – egy duál kapcsolat. Ha a diaád egyik tagja kialakul akkor a 

másik is. Ezért fogalmazható meg az a következtetés, hogy a fejlődési változások a  gyermek 

a gondozóit is érinti – a szülőket, nagyszülőket, tanárokat. A kölcsönös interakció is a 

diaadban játszódik a testvérekkel. (Bronfenbrenner, 2009) Ha az ember nem képes 

viselkedésének és fejlődésének szabályozása (pl gyermekek és speciális igényű emberek) 

akkor a viselkedéseket és döntéseket szüleik irányítják vagy a velük dolgozó szakemberek 

(Heckhausen, 2008). 

A társadalmi rendszer egy olyan egész, amely a különböző részeinek kölcsönös 

megbízhatósága. An egyént úgy elemzik, hogy megfigyelik egy környezet – azt a  közösségi 

hálózatot, amelyhez tartozik. 

A gyerekek megküzdése mikro és makro szinten függ a szülők lelki egészségétől, a 

kapcsolatuk és kapcsolatuk minősége a testvérek és a nevelési stílus között. (Kovshoff, 

Cebula, Tsai és Hastings, 2017). A testvéreknek sajátos szocializációs befolyásuk van egymás 

viselkedését. Korkülönbség a testvérek lehetővé teszik a család számára a modellezett tanulást 

– a szociális készségeket gyorsabban sajátítják el, fiatalabb gyerekek tanulni az idősebbektől 

és az általános megküzdésből korcsoporton belül javul. (Keltikandas Järvinen, 2013; Mangs 

& Martell, 2000). 
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Diagram a testvérek közötti kapcsolatokról 

Kovshoff, Cebula, Tsai és Hastings (2017) készítettek egy diagrammot (1. kép), ami segít 

megérteni a kapcsolatot a sajátos nevelési igényű gyerekek és testvéreik között. A diagram a 

családi rendszerelmélet elemein, a stressz modelljén (Double ABCX), a betegségre való 

hajlam modelljén és az ökológiai rendszerelméleten alapul. A mikro rendszer közvetlenül 

kapcsolódik az SNI-vel rendelkező gyermek testvéreinek tapasztalataihoz, a meso és mikro 

rendszer kölcsönösen befolyásolják egymást, az exo rendszer közvetve érinti a testvéreket és a 

makro rendszer szélesebb társadalmi és kulturális tényezőket foglal magában. 

A gyermek a diagrammban aktív résztvevő, aki alakítja a környezetét. Az egyik 

kulcsfontosságú tényező a mikro és makro szinten egy olyan „esemény”, ami nyomot hagyhat 

a speciális igényű testvérben, nyomot hagyhat a viselkedésükben vagy a sajátos nevelési 

igényű gyermek kommunikációs készségeire, a testvér életkorának megfelelő fejlődésére stb. 

A hatások a demográfiai változóktól függenek (a gyermek neme és kora), a gyermek belső 

kihívásai és védekező mechanizmusa (preventív védekező stratégiák, pozitív önbecsülés, 

kitartás) amellett, hogy a gyermek maga értelmezi az eseményt. 

A testvéri utánzás a mikro és makro szinten az esemény mellett a családhoz kötődő változók 

is befolyásolják, csak úgy, mint a szülők mentális egészsége, a kapcsolatok minősége, a 

nagyszülőktől származó támogatás, barátok, iskola vagy munkahely és támogató 

mechanizmusok. Az exo és makro rendszer olyan tényezőket foglal magában, mint a helyi 

politikai struktúrák, a média, a vallás és a jogszabályok. Fontos elem a pszichoszociális 

alkalmazkodás, a testvérek közötti kapcsolat minősége, a tudományos eredmények vagy az 

élettel való általános elégedettség. 

Van egy hipotézis, hogy a gyermek testvéreinek SNI-vel való megküzdése a mikro és meso 

rendszereket alakítja. Az idő fontos tényező, mert a diagrammban szereplő tényezők egy része 

állandó az élet során, míg a korábbi tapasztalatok alakítják a későbbi eredményességet. 

 

 

AZ SNI gyermekek hatása testvéreik fejlődésére 

 SNI gyermekeket gyakran úgy jellemzik, hogy nem ismerik a viselkedési normákat, és 

nem rendelkeznek szociális-emocionális készségekkel. A testvérekre viszont hatással vannak 

ezek a viselkedésminták, és reagálnak rájuk. Az SNI gyermek és a testvérek kölcsönösen 
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befolyásolják egymás szociális-érzelmi kompetenciáját, ami olyan kapcsolatot hoz létre, 

amely megtarthatja vagy alááshatja az elért kompetenciákat. A kölcsönös kommunikáción 

keresztül nemcsak személyként hatnak egymásra, hanem a kommunikáció bizonyos 

dinamikát teremt a kapcsolatban, amely a jövőbeli interakciókra is kihat (Bedford és Volling, 

2013). 

 Hogan (2012) azt állítja, hogy amikor egy SNI gyermekes családban nőnek fel, a 

testvéreknek lehetőségük van megérteni azokat a kihívásokat, amelyekkel a speciális igényű 

embereknek meg kell küzdeniük. Emellett valószínűleg segítőkészebbek másokkal szemben. 

Ugyanakkor a testvérek nagyobb eséllyel válnak boldogtalanná, szomorúvá, sőt depresszióba 

esnek, mint azok a gyerekek, akiknek nincs SNI testvérük. 

Az idősebb testvérek gyakran többet segítenek a sajátos nevelési igényű testvéreiknek.  

Kifejlesztenek bizonyos készségeket ahhoz, hogy gondoskodjanak valakiről és ezek a 

készségek előnyösek lesznek a jövőben, amikor a gyerekeikről vagy idősebb szüleikről lesz 

szó. Jobban alkalmazkodnak, sokkal megértőbbek és segítőkészebbek azokhoz képest, akik 

felnőve nem szereztek ilyen tapasztalatokat. 

Ezért, a családnak nagyon fontos szerepe van a gyermek megküzdő egyéniséggé 

formálásában és a családot teljes társadalmi rendszernek tekinthetjük, mely kölcsönös függés 

alapján működik. Ez azt jelenti, hogy a szülők, a gyermek és a szülő, valamint a testvérek 

függenek egymástól és befolyással is vannak egymásra. A pontos hatás, amit egy sajátos 

nevelési igényű testvér kelt több szemponton múlik úgymint az egyéni tényezők, a környezet, 

ahol felnő és a kultúra. A hatás lehet pozitív és negatív is.  

 

 

Családi dinamika egy olyan családban, ahol egy gyermek SNI-s (73. oldal) 

Gyakran más a család dinamikája azokban a családokban, ahol SNI gyermek nő fel, mint 

más családokban. A SNI gyermek testvéreinek is gyakran eltérő céljaik és viselkedési mintáik 

vannak, mint más gyerekeknek és fiataloknak, akiknek nincs SNI testvérük. 

A családot mikrorendszerként és a benne rejlő diádokat tekintve Mitchell (1983, Veissonra 

hivatkozva, 2000,7) olyan problémás területeket emel ki, melyek hatnak azokra a családokra, 

ahol SNI gyermek nő fel. 

• A szülők megküzdése egyedül és párként, a SNI gyerek elfogadása 
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• Az anya depressziója, bűntudata és elköteleződése a speciális igényű gyermek 

irányába 

• A figyelem mennyisége, amit az anya a testvéreknek szentel; a túlzott 

kihasználása a testvéreknek az anya által, hogy vigyázzanak SNI testvérükre. 

• A figyelem mennyisége, amit az apa a többi testvérnek szentel; a túlzott 

kihasználása a testvéreknek az anya által, hogy elvállalják SNI testvérüket. 

• Az apa hiánya a SNI gyermek gondozásában, a pszichológiai és fizikai jelenlét. 

• A többi családban levő gyerek attitűdje a SNI testvérükkel szemben: bűntudat, 

szégyen, félelmek, ellentétes érzések. 

A családi kapcsolat jelentős hatással van a gyermek megküzdésére. A kedvezőtlen 

változások a hangulat csökkenésével és a szorongással járnak. Ezért rendkívül fontos, hogy 

minden információ meg legyen osztva a gyermekkel, amikor a család életében bekövetkezett 

változásokról van szó. A szülőknek különféle érzései vannak, amikor tudomást szereznek 

gyermekük SNI-jéről. A többi testvérrel megosztott információ és a megosztás módja 

befolyásolhatja az egész család működését. 

Alkalmanként a SNI gyermek testvéreinek olyan feladatai vannak, amelyeket általában a 

felnőtteknek kell megoldaniuk. Aldridge és Becker (1993, hivatkozva Underdownra, 2006) 

„fiatal gondozóknak” nevezte az ilyen testvéreket, és rámutattak arra, hogy életük korlátozott, 

mivel gondoskodnak családtagjukról. Az ilyen felelősségvállalás fiatal korban, hogy 

gondoskodjon valakiről, károsítja a gyermek mentális és fizikai egészségét. A fiatalok maguk 

írták le, hogyan hat rájuk ez az életmód, és mit éreznek 

• A másság, a társaktól való elszakadás érzése; kapcsolati problémák 

• Időhiány a házi feladatra, a játékra és a szabadidőre 

• Konfliktus a saját és a gondozott szükségletei között, amely haraghoz és 

bűntudathoz vezethet 

• Túl kevés teljesítmény az iskolában, ami az idősebb korban nehézségekhez fog 

vezetni 

 

 

 

A sajátos nevelési igényű testvérrel rendelkező testvérek tapasztalatainak empirikus 

katatása 
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A kutatás módszertana  

Az empirikus katatás célja a sajátos nevelési igényű gyermekek testvéreinek tapasztalatainak 

leírása, próbálja megérteni a támogatási igényeiket és tájékozódni a támogató csoportok és 

táborok szükségességéről. Az értekezés céljából adódóan a következő kutatási kérdések 

merültek fel: 

- A család többi gyermekének milyen tapasztalatai vannak a sajátos nevelési igényű 

gyermekkel kapcsolatban? 

- Milyen támogatásra van szükségük a sajátos nevelési igényű gyermekek testvéreinek? 

- Szükség van-e táborokra és támogató csoportokra a sajátos nevelési igényű gyermekek 

testvéreinek? 

A kutatás során kvalitatív kutatási módszert alkalmaztak, amely kevés résztvevővel is értékeli 

a vélemény és a részletes megközelítés fontosságát. Az adatgyűjtéshez félstruktúrált interjút 

használtak. Különböző források azt mutatják, hogy az interjú hatékony adatgyűjtési módnak 

tekinthető, mivel a tényszerű ismeretek mellett lehetővé teszi a személy perspektívájának, 

véleményének, érzéseinek és tapasztalatainak megismerését, miközben megtartja a nyelvi 

teljesítmény sajátosságait, és részletes áttekintést ad. (Saldana, 2011, Laherand, 2008) 

A nyitott kérdések segítenek az interjúalanynak abban, hogy jobban kifejtse álláspontját és 

érzéseit. A szóbeli interjú a gyermekek és fiatalok kutatására is alkalmas, mivel lehetővé teszi 

először az ismerkedést, és a gyerekek számára is nehéz lehet írásban kifejezni magát. Az 

interjúk lefolytatása után a felvételeket leírták. Az adatok elemzése a kvalitatív induktív 

tartalomelemzés elvei szerint történt. 

 

 

A minta 

A kutatás mintáját 7 olyan gyermek alkotta, akiknek van olyan testvérük, aki speciális 

csoportba jár az óvodában vagy az iskolában, minannyian 9-20 évesek, 4 fiú és 3 lány. A 

speciális szükséglet korát és típusát a tábláztat szemlélteti (Táblázat 1). A kutatás a szülők 

írásos engedélyével zajlott, és az anonimitás biztosítása érdekében minden résztvevő személyi 

kóddal lett megjelölve, amely egy betűből (L) és egy számból (1-7) állt. 

 

 Táblázat 1. A gyermekek életkora és a speciális igények típusa (Forrás: szerzők) 
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Szimbólum Az interjúalany 

életkora 

A különleges igényű 

testvér életkora 

A különleges igény típusa 

L1 11 8 értelmi fogyatékosság 

L2 16 11 értelmi fogyatékosság 

autizmus spektrumzavar 

L3 14 7 többszörös fogyatékosság 

L4 20 24 többszörös fogyatékosság 

L5 10 8 értelmi fogyatékosság 

autizmus spektrumzavar 

L6 13 5 összetett fogyatékosság 

L7 9 13 autizmus spektrumzavar és 

ADHD 

 

 

A kutatás menete 

Az adatgyűjtést célzó interjúkat Tallinnban készítették 2018 szeptembere és 2019 áprilisa 

között. Az interjúalanyok az interjú kezdete előtt megismerkedtek az interjú céljaival és 

felépítésével. Hangsúlyozva lett, hogy a kutatásban nem használnak olyan nevet vagy adatot, 

amely veszélyeztetné anonimitásukat. A gyerekek választhattak, hogy bármikor 

abbahagyhatják az interjút, vagy nem válaszolnak a kérdésre. A gyerekeket megkérdezték, 

hogy az interjú rögzíthető-e, és mindannyian egyetértettek. 

 

A kutatás eredményei 

A sajátos nevelési igényű gyermek testvéreinek tapasztalatai 

A mintában szereplő gyerekek mind tisztában voltak testvéreik speciális igényeivel. A 

gyerekek többnyire pozitív szavakkal jellemezték testvérüket: vicces, menő, édes, különleges, 

gondoskodó, aktív, kedves, kedves, okos. Ugyanakkor szóba került, hogy a testvér esetenként: 

idegesítő, hangos, zavaró és rosszindulatú tud lenni. Felhívták a figyelmet arra, hogy 

testvérük tényleges életkora nincs összhangban megjelenésükkel és viselkedésükkel. 

Az interjúkból kiderült, hogy a gyerekek szívesen töltik az időt a családjukkal otthon és kint 

egyaránt. A családdal utaznak, sétálnak, étkeznek, együtt játszanak. A sajátos nevelési igényű 

testvér általában nem zavarja a család közös tevékenységét. Ugyanakkor kiderült, hogy 
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meglehetősen kevés a közös tevékenység, és nehéz mindenkit bevonni. A sajátos nevelési 

igényű gyermek viselkedésének sajátosságai miatt a látogatható helyek száma is korlátozott. 

A gyerekek észrevették, hogy szüleik tevékenysége korlátozott volt a sajátos nevelési igényű 

gyermek miatt. Különböző közös tevékenységeket és lehetőségeket tett lehetővé, amikor 

lehetőség volt a sajátos nevelési igényű gyermeket elvinni a nagyszülőkhöz. Az egyik 

válaszadó például megemlítette: L5 A nővérem elmegy a nagyszülőkhöz egy hétre és aztán sok 

időnk van, amit együtt tudunk tölteni. 

A gyerekek szívesebben töltik szabadidejüket aktívan társakkal, gyakorlatban, hobbikörben 

vagy otthon a saját dolgaikkal foglalkozva. Könyveket olvasnak, játszanak, tanulnak, időt 

töltenek számítógépezük vagy okostelefonjuk használatával. Az aktív időtöltési 

tevékenységek közül a lovaglást, a rollerezést és a focit említették. A gyerekeknek számos 

hobbiköre van, amelyek segítenek eltölteni az időt, és egy kicsit elszakadni a speciális igényű 

testvérüktől. 

 

A legtöbb válaszadó azt mondta, hogy szívesen tölt időt testvéreivel és szeret játszani velük. 

Például játszanak játékautókkal, kirakósókat raknak össze, tévét néznek, labdáznak vagy 

játszótérre mennek, sétálnak. A mintába került gyerekek sokat törődnek testvérükkel, az egyik 

interjúalany szeret a testvérével aludni és fogni a kezét. A sajátos nevelési igényű gyermek 

bálvány is lehet egy testvérnek: L4: a testvérem olyan volt, mint a bálványom. Amikor kicsi 

vagy akkor sem mondhatod el, hogy valami más. Gyerekként nem figyelsz rá. A játékkedv nő, 

ha a gyerekeknek közös az érdeklődési köre. A játékokon keresztül a gyermek új készségekre 

taníthatja a sajátos nevelési igényű testvérét. Nagyszerűnek tartják, hogy a testvérnek 

példaképet lehet játszani és tanítani őket: L1: nagyon klassz, hogy van egy olyan testvérem, 

aki nem tud túl sok mindent, és akkor mindenre megtaníthatom. A sajátos nevelési igényű 

gyermekek készségei és játékpreferenciái gyakran korlátozottak, és nehéz lehet közös 

elfoglaltságot találniuk. Ebben az esetben a testvérnek gyakran a sajátos nevelési igényű 

gyermek akarata szerint kell eljárnia. Azt kívánják, hogy saját érdekeik szerint kapcsolatba 

kerülhessenek a testvérrel: L2: Azt hiszem, jó lenne, ha játszhatnék vele, mint focizni vagy 

valami ilyesmi, vagy elmennék vele moziba. Néznék vele más rajzfilmeket, mert ő csak azt 

nézi, amit szeret. Nem figyel oda másra. 

Arra is felhívták a figyelmet, hogy az együtt töltött idő esetében nehéz közös tevékenységet 

találni a sajátos nevelési igényű testvérrel. Több interjúalany említette, hogy a labdázás az 

egyetlen közös tevékenység: L5: Labdáztunk vele, de olyan, hogy amikor játszani akar, tud 
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játszani egy darabig, de ha nem, akkor megunja és nem játszik tovább. És ez az egyetlen játék, 

amit tudok, hogy játszhatok vele. Egymásnak gurítjuk a labdát. 

A testvérek feladatai családonként eltérőek. Az interjúalanyok többsége azt mondta, hogy 

vigyáznia kell a testvérére, és ezt akkor is meg kell tennie, ha a testvér már tinédzser korban 

van. Ez magával hozza a tervek megváltoztatásának szükségességét. A sajátos nevelési igényű 

gyermek esetében, aki nem tudja magát kiszolgálni, ez akár pelenkázást is jelenthet. Az egyik 

interjúalany azt mondta: L2: Nem egyszer előfordult már, hogy a barátomnál vagyok és ott 

akarok maradni ékszakára, de a szülők moziba akarnak menni, ezért haza kell mennem 

vigyázni a testvéremre, pedig már nem kicsi. Több gyerek leírta, hogyan kell segíteniük 

lefektetni testvérüket, mielőtt maguk elaludnának. Az egyik gyerek felhívta a figyelmet arra, 

hogy nem csak lefekteti a testvért, hanem haza is kell vinnie az óvodából. Ugyanakkor a 

gyermek nem fejezte ki nem hajlandóságát a feladatok irányában, azt mondta, hogy egyáltalán 

nem bánja. 

A testvérek sok olyan esetet írtak le, amikor úgy érezték, nehéz a családtagjának lenni egy 

speciális igényű gyermeknek. Például az idegenek egy viszonylag felnőtt testvért bámultak a 

babakocsiban, és emiatt kényelmetlenül érezték magukat. Az állandó figyelem azt az érzést 

keltette benne, hogy a figyelem miatt nem akar a testvérével lenni. 

Sok speciális szükségletű gyermek nehezen érti meg a viselkedési mintákat, és hajlamos azt 

tenni, amit akar. Ilyen helyzetben a testvérek megpróbálják támogatni szüleiket, és követni a 

testvérük kívánságait. Több gyerek elismerte, hogy nehéz megérteni, mit akar valójában a 

testvérük, amikor nem tudja kifejezni magát verbálisan. Gyakran sírással mutatják ki 

érzéseiket. A speciális igényű gyermekről is nehéz gondoskodni, mert nem érti a neki adott 

utasításokat: L3: sírni kezd, ha akar valamit, de nem értem mit akar.... ha tudna beszélni 

akkor megérteném. Szóba került az is, hogy a speciális igényű testvérek váratlanul és 

helytelenül viselkedhetnek bizonyos helyzetekben, amikor tartózkodó magatartás várható. 

Például: L4: Egyszer nagyon kínosan éreztem magam. A nagyapám meghalt, és mindenki 

visszatartotta a könnyeit, a testvérem pedig csak sikoltozott a temetésen. De megértem, nem 

tud uralkodni az érzésein. 

 

Befolyásolja a testvérek biztonságát, ha a szülő sok időt tölt a kórházban a különleges 

szükségletű testvérükkel. A szülők állandó távolléte ambivalens érzelmeket váltott ki az egyik 

lányban a speciális szükségletű testverés iránt: L4 /…/ Wben, a húgom szívrohamot kapott, 

majd egy évet a kórházban töltött. Utána ez amolyan szeretet-gyűlölet kapcsolat volt. Ez szó 
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szerint azt jelentette, hogy anya hiányzik, apa hosszú napokat töltött az irodában, én meg csak 

a nagyszüleimnél vagy valahol máshol maradtam. Itt-ott trónoltam, mint egy táska. Ezért nem 

igazán emlékszem a gyerekkoromra.  

Az adott speciális igénytől függően a családtagoknak különböző szempontokat kell 

figyelembe venniük. A kerekesszékes gyermeknek folyamatosan ellenőriznie kell, hogy a 

hely megközelíthető-e. Az egyik interjúalany aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az emberek 

gyakran nem gondolnak az akadálymentesítésre, és még mindig sok olyan intézmény van, 

ahová kerekesszékkel nehéz bejutni. Több gyerek említette a SNI-testvér viselkedési 

sajátosságait is, amelyek állandó gondozást jelentenek, vagy megnehezítik a velük való 

együttlétet. Lehet, hogy egy Asperger-szindrómás gyermek az egész családot irányítja, hogy 

az ő logikája szerint működjön. A család megküzdését nehezíti az is, hogy a különleges 

gyermek nő, erősödik és gyorsabban fejlődik, ami azt jelenti, hogy másfajta támogatásra lehet 

szüksége: L2 /…/ egy ember szemmel tarthatja, de mégis, ha elfordulsz egy pillanatra, már 

csinál is valamit. Így néha több emberre van szükség a gondozáshoz. /../ a nagymama és a 

nagypapa nem bírja a bátyámat, csak mert már nem tudnak lépést tartani vele.  

Sok gondban osztoztak a SNI gyermekek testvérei. Egyikük felhívta a figyelmet arra, hogy 

testvérének nem igazán vannak barátai a családi körön kívül. Ennek a gyereknek a 

legnagyobb álma, hogy a testvére jobban tudjon beszélni és kommunikálni, hogy barátokat 

szerezzen. Kiderült, hogy a jövő a testvérek számára is aggodalomra ad okot. Többször 

elhangzott az is, hogy nagyon szeretnék tudni, hogy a testvérük képes-e gondoskodni magáról 

a jövőben, és a fejlesztési tevékenységek szolgálnak-e valami jót. A családok gyakran 

próbálnak ki különböző terápiákat és módszereket a speciális igényű gyermek fejlesztésére. A 

terápiák azonban drágák, és anyagilag is befolyásolják: L2: /.../ Szeretném, ha valaki 

megerősítené, hogy meggyógyulhat. Mert ugye ez nagyon drága az összes terápiával, 

delfinterápiával és ilyesmivel együtt, és nem tudom, hogy tényleg segítenek-e.” 

Az interjúalanyok sok okot megneveztek, hogy testvéreik hogyan hatnak rájuk. Felhívták a 

figyelmet arra, hogy amikor egy különleges szükségletű testvérrel nő fel valaki, az 

érzékennyé teszi a testvérrel kapcsolatos negatív megjegyzésekre. A személyes tapasztalatok 

tudatosítják ezekben a gyerekekben azokat a nehézségeket, amelyek egy speciális szükségletű 

gyermeket nevelő családban felmerülhetnek. Szóba került a saját egészségi állapotuk 

figyelemmel kísérése és a barátok tudatosságának növelése is. Az egyik gyermek fontosnak 

tartja, hogy már fiatalon jól vigyázzon magára, hogy a jövőben egészséges babája szülessen. 

A gyermek tisztában van azzal is, hogy pontosan mi jár egy olyan gyermek nevelésével, aki 
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több gondozásra szorul, és ez arra készteti, hogy elkerülje a veszélyes helyzeteket: bármit 

megtehet, hogy semmi rossz se legyen – tedd meg. Ezt mondom másoknak is. /../ Nem fogok 

leugrani nagy helyekről, vagy vízbe ugrani egy ismeretlen helyen, mert tudom, hogy az élet 

nehezebbé válhat. Igyekszem megosztani a tudatosságot a barátaimmal.   

A sajátos nevelési igényű gyermekes családban felnövő testvérek arra késztetődnek, hogy a 

szülők életét megkönnyítsék. Az egyik interjúalany motivált, hogy jobb legyen és 

keményebben próbálkozzon, amikor látja, hogy a szülők a sajátos szükségletekkel küzdő 

testvérrel küszködnek. Szüleiket azzal próbálják boldoggá tenni, hogy nem buliznak, nem 

dohányoznak, és nem isznak alkoholt – ehelyett keményen tanulnak: /../ Úgy érzem, én,  nem 

tudom pontosan hogyan, de a bátyám jobb emberré tett. /.../ Igyekszem a lehető legjobb 

gyerek lenni, és keményen tanulok. 

 

Speciális igényű gyermek testvéreinek támogatása 

A problémákkal, ügyekkel és nehéz érzelmekkel való megbirkózáshoz a gyerekeknek gyakran 

támogatásra van szükségük. A speciális igényű gyermekek testvérei a legtöbb támogatást 

barátaiktól és szüleiktől kapják. A mintában voltak olyan gyerekek, akik a sajátos 

szükségletekkel küzdő testvérükről mesélnek barátaiknak: L1 „Ebben az értelemben 

támogatom, hogy a barátaimnak mesélek róla. A barátaim meglátogattak minket, és már 

tudják, hogy milyen ez, és értik is, hogy ez egy szindróma.” Fontosnak tartották, hogy a 

barátok megértsék a testvért. Arra is felhívták a figyelmet, hogy általában az anya az, aki 

nyitottabb, és ezért könnyebben lehet vele beszélni minden gondról. Voltak olyan gyerekek is, 

akik inkább csak a családi körben osztják meg gondjaikat, mivel a téma kényes és privát. 

Elismerték, hogy gyakran a családon kívül senki sem tud a speciális igényű családtag 

létezéséről, mivel ez nem közös tárgy. 

 

Táborok és támogató csoportok, mint támogatási lehetőség  

Valamennyi interjúalany azt válaszolta, hogy szívesen részt venne minden olyan támogató 

csoportban, táborban, amelyet speciális szükségletű gyermek testvéreinek szerveznek. 

Néhányuknak már volt ilyen tapasztalata. Úgy gondolták, jó lenne a bátyjukkal vagy 

nővérükkel a táborban lenni, és találkozni más speciális igényű gyerekekkel: … „Szeretnék 

más gyerekeket látni, hogy tudjam, milyenek, és hogy hasonlítanak-e a bátyámra.” Remélik, 
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hogy a különleges igényű testvérük a tapasztalaton túl új barátokra is találhat, akikkel játszhat. 

Egy tábor, ami az egész családnak szól, segíthet kilépni a mindennapi rutinból: L4 /…/ Ezek a 

nyári táborok egy módja annak, hogy igazán kilépjünk a hosszú mindennapi 

küzdelemből…Ám kevés ilyen tábor van, mivel nincs elég kerekesszékkel megközelíthető 

hely. 

Egy támogató csoport lehet a találkozás és a kommunikáció helye. A gyerekek motiválónak 

találják egy ilyen csoportba, táborba, ha lehetőségük van több információhoz jutni arról, 

hogyan segíthetnek testvérüknek, kommunikálhatnak, beszélgethetnek más gyerekekkel a 

szerzett tapasztalatokról, és valóban segíthetnek testvérüknek: L7 /.../ Elmondhatnám a 

dolgaimat a többieknek, azoknak, akiknek hasonló testvéreik vannak, mint nekem, és ők 

megértik, és akkor megoszthatnánk egymással.  

Érdekes volt meghallgatni az egyik interjúalany gondolatait, aki a részvétel okaként azt az 

kívánságát hozta fel, hogy más, hasonló helyzetben lévő gyerekeken segítsen. Úgy gondolta, 

hogy a saját érzéseiről való beszéd megterhelheti a többi gyereket, és ezt nem is nagyon 

akarta: L4 /../Azt hiszem, inkább a gyerekekért vettem volna részt a támogató csoportban, 

mint magam miatt. Többet szeretek segíteni. /.../ Mert nem akarom, hogy bárki aggódjon ezek 

miatt. Nem abba a családba születtek, amelybe én születtem, és kibírom egyedül.  

 

Vita és konklúziók 

A kutatás célja egy speciális szükségletű gyermek testvéreinek a tapasztalatainak 

ismertetése, támogatási szükségleteik megértése, segítő csoportok, táborok szükségességének 

feltárása volt. 

A kutatás első kérdése az volt, hogy egy SNI gyermek testvérei milyen tapasztalatokkal 

rendelkeznek. Úgy tűnt, hogy minden testvér tisztában volt a speciális igényekkel és 

sajátosságokkal. 

Elméleti források is megerősítik, hogy fontos megosztani a gyermekkel a családi élet 

változásairól szóló információkat, hiszen minden változás szorongással, hangulatromlással 

járhat (Lindgren és Suter, 1994, 92). 

A kutatás mintájában szereplő összes gyermek szívesen tölt időt a családjával, de úgy 

gondolja, hogy több tevékenységet kellene együtt végezniük. A családdal eltöltött 

legnépszerűbb tevékenységek az utazás, séta, étkezés, társasjátékok és egyéb játékok. A 

speciális igényű gyermek általában nem zavarja a családi tevékenységet. 
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A SNI gyermek viselkedése bizonyos korlátokat szabhat, és bizonyos helyekre nem vihető 

- ez az egész család számára szab határt. Ha a speciális igényű gyermek tolószékben ül, akkor 

a családnak folyamatosan ellenőriznie kell, hogy a látogatni kívánt hely megközelíthető-e. 

Steel, Vandevelde, Poppe és Moyson (2010, 235-237) azt is elismeri, hogy az SNI gyermek 

családra gyakorolt tényleges hatása a nyaralás és a szabadidő alatt látható. Bármilyen 

tevékenységről is legyen szó, a helynek hozzáférhetőnek kell lennie, és hozzá kell igazítania 

az SNI-s gyermek számára. A szülőknek valóban előre kell tervezniük, hogy elkerüljék az 

esetleges hibákat. 

A mintában szereplő gyerekek szívesebben töltik szabadidejüket a barátokkal vagy otthon 

a saját dolgaikkal. Gyakorolni vagy hobbiköreikbe járnak, ami segít elszakadni az otthoni 

környezettől, ahol a különleges igényű testvér tartózkodik. 

Korábbi kutatások is alátámasztják, hogy a testvérek számára fontos a saját terük és a 

lehetőség, hogy a sajátos igényű családtagtól elkülönítve töltsenek el egy kis időt (Steel, 

Vandevelde, Poppe és Moyson, 2010, 235-237). Ugyanakkor a testvérek szívesen töltenek 

egy kis időt a speciális igényű testvérükkel, és különféle játékokat játszanak velük. 

Közös tevékenységeken keresztül új készségekre tanítják testvéreiket. A készségek hiánya és 

az előnyben részesített tevékenységek határt szabnak, a tevékenységek megválasztásakor 

pedig szűkül a választási lehetőség, mivel az tapasztalható, hogy általában a speciális igényű 

gyermek kívánsága kedvező. A testvérek közötti korkülönbség lehetővé teszi a modelltanulást 

a családban, vagyis a gyerekek egymástól tanulnak (Keltikangas-Järvinen 2013, 47-50). 

Feltűnt, hogy a testvéreknek sokféle feladatuk van a speciális igényű testvérrel kapcsolatban, 

például hazavinni az óvodából, vigyázni rájuk, lefektetni. A gondozásuk gyakran nagy 

teherrel és feszültséggel jár, mivel a testvérnek állandó felügyeletre van szüksége - a 

viselkedés kiszámíthatatlan lehet. Halmozott fogyatékosság esetén az odafigyelés higiéniai 

folyamatokat is jelent, mint például a pelenkacsere. Hogan (2012, 76-77m 95) megjegyzi, 

hogy azok a testvérek, akik segítik sajátos szükségletekkel küzdő testvérüket, bizonyos 

gondozói készségeket fejlesztenek ki, amelyek hasznosak lehetnek számukra a jövőben. 

Ezenkívül az ilyen gyerekek megértőbbek és segítőkészebbek azokhoz képest, akiknek nincs 

ilyen tapasztalatuk. Lehet, hogy a testvérek is a szülőség irányába fordultak, és lehet, hogy 

olyan rendszeres feladataik vannak, amelyeket egy korukbeli gyereknek nem kellene. Ezeknél 

a testvéreknél nagyobb a kockázata annak, hogy boldogtalannak érzik magukat, mivel nincs 

elég idejük a koruknak megfelelő tevékenységekre, vagy a barátaikkal tölteni az idejüket. 

Azokat a gyerekeket, akiknek élete némileg korlátozott, mivel állandóan testvérükről kell 
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gondoskodniuk „fiatal gondozóknak” nevezi Aldridge és Becker (1993). Pszichológiai 

megküzdésük sérülhet, mivel a gondoskodás gyakran nehéz érzésekkel és különféle 

problémákkal jár, mint az időhiány, kapcsolati problémák – elszigeteltség érzése, gyenge 

teljesítmény az iskolában, konfliktusok a saját és a gondozott szükségletei között 

(Underdown, 2006, 100-101.) A mintában szereplő gyerekek nem hozták fel a fent említett 

problémákat, azonban bizonyos párhuzamok vonhatók a bonyolult helyzetek és nehézségek 

leírásánál. 

 

Hivatkozások 

Barker, P. & Chang, J. (2013). Basic family therapy. John Wiley & Sons, Incorporated. 

 Baumeister, Faber., & Wallace, (1999). Coping and Ego Depletion. Recovery after the 

coping Process. In Snyder, C. R. (1999). Coping: the psychology of what works. 

 Bedford, V. H. & Volling, B. L. (2003). A Dynamic Ecological Systems Perspective on 

Emotion Regulation Development within the sibling Relationship Context. In. Lang, F. R. & 

Fingerman, K. L. Growing Together: Personal Relationships across the Life Span. 

Cambridge University Press. 

Bronfenbrenner, U. (2009). The ecology of human development: experiments by nature and 

design. Harvard University Press. 

 Burke, P. (2008). Disability and Impairment: Working with Children and Families. London: 

Jessica Kingsley Publishers. Conway, S. & Meyer, D. (2008). Developing Support for 

Siblings of Young People with Disabilities. Support for Learning, 23(3), 113-117. doi. 

10.1111/j.1467-9604.2008.00381.x  

Heckhausen, J. (2008). Soci(et)al Scaffolding of Individual Growth across the Life Span. In 

ilbereisen, R. K., & Lerner, R. M. (2008). Approaches to positive youth development. SAGE 

Publications 

Hogan, D. P. (2012). Family Consequences of Children’s Disabilities. United States: Russell 

Sage Foundation 

Saldana, J. (2011). Fundamentals of qualitative research.Oxford University Press  

Underdown, A. (2006). Young children's health and  well-being. McGraw-Hill Education.  

Veisson, M. (2000). Disabled children - The psychological 

status of parents and the social network of siblings. Göteborg: University of Göteborg.  

Wodarski, J. S., & Dziegielewski, S. F. (Eds.). (2002). Human behavior and the social 

environment : Integrating theory and evidence-based practice. Springer Publishing Company 


