SEUA – informacje dla uczestników badania
– wersja ustna

Plan badania
PIERWSZA CZĘŚĆ
1. Kwestie formalne dotyczące badania (cel badania, osoby odpowiedzialne, opis przebiegu badania – informacja o
dwóch częściach badania, informacja o prawach badanego, informacja o nagrywaniu, o oznaczaniu kodem itd.)
(a) Badany zapoznaje się ze wszystkim także w wersji na papierze
(b) Podpisanie zgody na udział w badaniu i rejestrowanie badania.
2. EUA – badanie cz. I (krótsza)
(a) Instrukcja.
(b) Badanie właściwe.
DRUGA CZĘŚĆ
1. SEUA – badanie cz. II (dłuższa).
(a) Krótkie przypomnienie instrukcji.
(b) Badanie właściwe.
2. Wypełnienie metryczki.
3. Zakończenie badania.

Informacja o badaniu
Nazywam się XXX, jestem studentem(ką) IV roku kognitywistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wraz z grupą studentów mojego kierunku prowadzę badania pod kierunkiem prof. dr hab. Mariusza Urbańskiego.
Badanie, do udziału w którym zostałeś zaproszony/a składa się się z dwóch części, rozdzielonych tygodniowym odstępem. Obie części badania będą polegały na porównywaniu rożnych poglądów.
Udział w przeprowadzanym przez nas badaniu badaniu jest dobrowolny, anonimowy i w każdym momencie (nawet
po rozpoczęciu badania) możesz się z niego wycofać bez podawania powodu. W każdym momencie możesz również
zadawać pytania dotyczące samego badana, jak i Twojej roli w nim. W niektórych przypadkach, ze względu na cel
badań, może się zdarzyć, że poproszę, abyś poczekał/a na odpowiedź do końca badania. Jeżeli dana informacja jest
dla Ciebie ważna dla podjęcia decyzji o udziale, możesz w takiej sytuacji odmówić udziału w badaniu.
Każda z części badania będzie rejestrowana za pomocą dyktafonu. Dyktafon nie jest w tym momencie włączony
(pokazuję). Zostaniesz poinformowany o tym, że rozpoczyna się nagrywanie. Nie będą podejmowane kroki w celu
ustalenia tożsamości nagranej osoby. Nagrania będą transkrybowane oraz analizowane bez uwzględnienia danych
osobowych i wyłącznie w celach naukowych. Nagrania nie będą przekazywane osobom trzecim. Dostęp do nagrań
będą mieli prowadzący badania oraz opiekun.
Po zakończeniu drugiej części badania zostaniesz poproszony krótkiej ankiety, której pozycje będą dotyczyły podstawowych danych socjodemograficznych. Nie będziesz w nich pytany/a o imię i nazwisko.
W celach porządkujących zostanie Ci przydzielony kod. Kodem oznaczone będą: nagrania i ich transkrypcje, metryczka oraz karta odpowiedzi uzupełniania przez badającego. Żadne inne materiały nie będą oznaczane Twoim kodem.
Zanim przejdę do zapoznawania Cię ze szczegółową instrukcją, proszę Cię o to, abyś jeszcze raz zapoznał/a się z informacjami, które zostały przed chwilą Tobie przekazane.

Wręczenie informacji dla badanych w wersji papierowej, badany czyta.
Jeżeli wyrażasz zgodę na badanie oraz jego rejestrację za pośrednictwem dyktafonu, prosiłabym o podpisanie stosownego oświadczenia. Formularz zgody jest wymaganym przez jednostki badawcze dokumentem zapewniającym
poszanowanie praw uczestników badań. Twój podpis złożony na tej zgodzie nie zostanie w żaden sposób powiązany
z nagraniem (w tym z jego transkrypcją), ankietą oraz notatkami sporządzonymi przez Ciebie lub przeze mnie.
Badany podpisuje/nie podpisuje.

Instrukcja SEUA
Opowiem teraz o tym, jak wyglądać będzie badanie.
Będziesz zapoznawany z 15/25 parami stwierdzeń. Najpierw Ci je przeczytam, ponadto otrzymasz je napisane na
kartce. W przypadku każdej pary będziesz proszony o odpowiedź na jedno lub dwa pytania, według określonego
schematu. Proszę o zapoznanie się ze schematem.
Badany czyta.
Tak jak zostało to określone na schemacie: na początku, w przypadku każdej pary zdań, będziesz proszony o stwierdzenie czy tylko jeden z poglądów może być słuszny czy oba mogą być do pewnego stopnia słuszne.
Proszę o to, abyś każdą ze swoich odpowiedzi uzasadnił. W zależności od tego, jakiej odpowiedzi udzielisz, albo przejdziemy do kolejnej pary zdań, albo będziesz proszony o odpowiedź na dalsze pytanie: czy jeden z tych poglądów może
być bardziej słuszny od drugiego. Ponownie, będziesz proszony o uzasadnienie swojej odpowiedzi. Po wyjaśnieniu
przejdziemy do następnej pary zdań.
Nie badamy osobistych poglądów na poruszane tematy. Chcemy jedynie wiedzieć, czy – i w jakim zakresie – dopuszczasz możliwość jednoczesnej słuszności obu poglądów. Nie ma lepszych bądź gorszych odpowiedzi. Pewne poglądy
możesz oceniać jako takie, które mogą być na raz słuszne, pewne natomiast jako takie, które nie mogą być jednocześnie słuszne. To czy i w jakim zakresie osoby dopuszczają jednoczesną słuszność pewnych poglądów jest sprawą
bardzo indywidualna.

Schemat odpowiedzi dla badanego

