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The article raised the question of development of the interests of pupils. The hypothesis assu-

ming that the dynamics of development has transformed students' interests in relation to the 

socio-cultural changes of modernity by Zygmunt Bauman called Liquid Modernity. This hypo-

thesis was verified by analyzing the autobiographies of 141 teenagers. The article presented a 

theoretical and methodological basis of these studies and their results. The text ends with the 

interpretation of results and discussion. 
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Odk d nasza pe na najlepszych intencji przedszkolanka 

zapyta a, „Kim chcia by  by , jak doro niesz?”, zostali my 

uwarunkowani, aby my le , e kiedy doro niemy, mo emy 

robi  tylko jedn  rzecz. 

Margaret Lobenstine (2007, s. 44) 

 

Uznaje si , e „wprowadzenie poj cia zainteresowania do pedagogiki 

stanowi zwrotny punkt w historii my li pedagogicznej” (Fabre, cyt. za: 

Super, 1972, s. 19). Rosyjski psycholog i filozof Sergiej L. Rubinsztejn 

wyrazi  nawet przekonanie, i  rozwijanie zainteresowa  sta o si  –  

w nast pstwie ich pedagogicznej aplikacji – „najistotniejszym wycho-

wawczym zadaniem nauczania” (cyt. za: S oniewska, 1959, s. 9). Enun-

________________ 

1 Artyku  powsta  na podstawie niepublikowanej pracy magisterskiej, napisanej pod 

kierunkiem prof. UAM dr hab. H. Krauze-Sikorskiej na Wydziale Studiów Edukacyjnych 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pt. Dynamika zainteresowa  ucznia  

w kontek cie P ynnej Nowoczesno ci Zygmunta Baumana (2010). 
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cjacja ta wydaje si  wysoce uzasadniona, bowiem zainteresowania „sta-

nowi  wa ny aspekt osobowo ci (…) cz owieka” ( api ska, ebrowska, 

1986, s. 773) jego „kulturowe zaplecze” (Soko owska, 1995, s. 30), dyna-

mizuj  i ukierunkowuj  one „czynno ci poznawcze oraz dzia anie jed-

nostki”, powoduj  „ e cz owiek atwiej spostrzega i zapami tuje okre lo-

ne tre ci (…) ch tniej podejmuje pewne dzia ania. Sprzyja to nabywaniu 

wiedzy z okre lonej dziedziny i kszta towaniu si  pewnych umiej tno ci” 

(M drzycki, 1996, s. 92). Jednak – jak zauwa a najwnikliwsza polska 

badaczka zainteresowa  Antonina Gurycka – stosunek do zainteresowa  

zmienia  si  na przestrzeni dziejów my li o wychowaniu: „bywa o, e 

uwa a o si  je za wyj tkowo istotny komponent struktury psychicznej 

cz owieka, a zarazem cenn  warto  spo eczn . W innych okresach nie 

przywi zywano do nich wi kszego znaczenia” (Gurycka, 1989, s. 7). Ba-

daczka dookre la, i  „rol  zainteresowa  zawsze docenia si  wówczas, 

gdy wyeksponowana zostaje w spo ecznej polityce, a wi c i w wychowa-

niu, które jej podlega, aktywno  cz owieka, gdy si  na ni  liczy, jej ocze-

kuje” (tam e).  

Pierwsze pedagogiczne wzmianki odno nie zainteresowa  odnale  

mo na w traktacie Johna Locke’a z 1693 roku pt. My li o wychowaniu. 

Ten wybitny filozof wskaza , i  obowi zkiem wychowawcy jest pobudza-

nie u swoich podopiecznych zainteresowania nauk , gdy  jest to jedyny 

sposób, by zach ci  ich do pracy (Majorek, 1994, s. 51-54). Analogiczny 

pogl d reprezentowali Jan Jakub Rousseau (1955, s. 224) i Johann Fried-

rich Herbart (Hilgenheger, 2000, s. 95). Jednak to dopiero idee – powodu-

j cego „kopernika ski przewrót w my li pedagogicznej” (por. np. Sztobryn, 

1994, s. 83) – Nowego Wychowania zawiera y sensu stricte odniesienia do 

roli rzeczywistych zainteresowa  uczniów w sytuacjach edukacyjnych. 

Uznaj c bowiem, i  dziecko ma znajdowa  si  w centrum dzia a  wycho-

wawczych (Lengborn, 2000, s. 197), skoncentrowano proces pedagogiczny 

na w asnej aktywno ci ucznia, potrzebach jego wieku oraz „osobistych 

upodobaniach i zainteresowaniach” (Sobczak, 1998, s. 42). Proces wy-

chowawczy – zgodnie z za o eniami, wpisuj cego si  obok kulturalizmu  

i socjologizmu w nurt konstytuuj cy idee Nowego Wychowania, naturali-

zmu J.J. Rousseau (por. Sztobryn, 2008b, s. 279) – mia  by  „sponta-

niczn  aktywno ci  wychowanków wyznaczon  ich bie cymi zaintere-

sowaniami” (tam e, s. 286)2. Ka de, nawet najbardziej ekscentryczne czy 

awangardowe, zainteresowanie – w my l zasady indywidualizmu i su-

________________ 

2 Sergiusz Hessen (1887-1950), przedstawiciel pedagogiki kultury, manifestowa , i  

„zadania, stawiane uczniowi przez nauczyciela (…) musz  wyp ywa  z jego zaintereso-

wa ” (Chmaj, 1962, s. 393). Organizuj c sytuacj  edukacyjn  wokó  zainteresowa , do-

strzega  on zatem mo liwo  zaistnienia nie tylko „spontanicznej”, ale tak e „planowanej” 

aktywno ci uczniów.  
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biektywizmu pedagogicznego – mia o by  respektowane przez wycho-

wawc  (Sztobryn, 1994, s. 86, 2008b, s. 287-288). Postulaty Nowego Wy-

chowania zosta y jednak szeroko skrytykowane w kr gach pedagogicz-

nych i spo ecznych. Uznano bowiem, i  takie podej cie wychowawcze 

doprowadza do kszta towania jednostek których wiedza jest zaledwie 

funkcj  ich „chaotycznych zainteresowa ” (tam e, 1994, s. 86, 2008b,  

s. 288). Jednak e, jak zauwa a Hanna Krauze-Sikorska, „wykorzystanie 

najwa niejszych osi gni  nurtów psychologii i pedagogiki nie by oby 

(…) pe ne bez odwo ania si  do idei, których korzenie tkwi  (w a nie – 

[M.K.]) w nurcie Nowego Wychowania”, gdy  to w tych ideach  

odnajdujemy definicj  okresu dzieci stwa jako swoistego stanu psychicznego,  

w którym pojawia si  u dziecka naturalne d enie do zdobywania i rozszerzania 

do wiadcze , a tak e postulat jedno ci dwóch elementów: dzia ania i zaintereso-

wania (Krauze-Sikorska, 2006, s. 11).  

Zwi zkowi zainteresowa  z szeroko rozumian  edukacj  wiele miej-

sca po wi ci  w swoich pracach John Dewey (por. np. Gutek, 2003, s. 87-

88; Super, 1972, s. 11). Rozumia  on zainteresowania jako „stan g bo-

kiego zaanga owania osoby wzgl dem danego przedmiotu” (Dewey, 

1972, s. 175). Uwa a  tak e, i  kontroluj  one „nasze wybory i selekcj  

tego wszystkiego, z czego zostanie zorganizowane rozwijaj ce si  do-

wiadczenie” (1975, s. 51). Zainteresowania – wed ug J. Deweya – nie s  

wi c „w rzeczywisto ci niczym innym, jak postawami wobec mo liwego 

do wiadczenia” (Westbrook, 1996, s. 281), s  „zwiastunem kie kuj cych 

uzdolnie ” (Dewey, 2005, s. 27), a zatem podwalin  edukacyjnych osi -

gni  (por. np. Westbrook, 1996, s. 281; Jasi ski, 2006, s. 19; Super, 

1972, s. 11). Jeden z wczesnych dokumentów Towarzystwa Edukacji 

Progresywnej (Progressive Education Association) okre la nawet, i  „za-

interesowanie jest g ówn  przyczyn , motywem wszelkich dzia a ” (Zie-

li ska-Kosty o, 2005, s. 78-79).  

H. Krauze-Sikorska zadaje zatem pytanie, czy we wspó czesnym 

wiecie  

dostatecznie wykorzystujemy mo liwo ci, jakie stwarza praktyczna realizacja 

„szko y aktywnej” opartej na deweyowskiej idei learning by doing, bli szej samo-

kszta ceniu i zmierzaj cej do rozwijania zainteresowa  dzieci? (2006, s. 12).  

Wspó cze nie, jak podkre la Kinga Kuszak, „uczenie si  szkolne ode-

rwane jest od zainteresowa  dzieci” (2008, s. 35-36). Elizabeth B. Hu-

rlock zauwa y a, i  spowodowane jest to faktem, i  „program i metoda 

nauczania musi by  dostosowana raczej do potrzeb grupy ni  potrzeb 

pojedynczego dziecka” (1961, s. 484). Marek Budajczak dookre la, i  jest 

to bezpo redni  konsekwencj  wprowadzenia obowi zku szkolnego (De-

kret o obowi zku szkolnym z 1919 roku), poprzez który zlikwidowano 
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grupy zrzeszaj ce wychowanków o podobnych aspiracjach i zaintereso-

waniach, na rzecz tzw. klas kszta c cych „ogólnie” (2004, s. 17). Taka 

edukacja nie jest „nast pstwem oczekiwa  dziecka” (Klichowski, 2009,  

s. 7), ma charakter masowy, skazuj cy uczniów na – posiadaj c  wysoce 

pejoratywne konotacje – nud 3. Metodyczne rozwi zania maj ce jej prze-

ciwdzia a , prezentowane przez wspó czesnych pedagogów, nijak maj  

si  do idei Nowego Wychowania czy „szko y aktywnej”, bowiem zak ada-

j  jedynie akcydentalne organizowanie procesu wychowawczego w prze-

strzeni uczniowskich zainteresowa 4. 

Mo na zatem skonstatowa , odpowiadaj c tym samym na pytanie  

H. Krauze-Sikorskiej, i  wspó cze nie nie wykorzystuje si  mo liwo ci 

praktycznej aplikacji idei progresywizmu, a zatem i  dzisiejsza edukacja 

oderwana jest od indywidualnych zainteresowa  uczniów. Niedostrzega-

nie potencja u wykorzystania zainteresowa  w edukacji mo na by t uma-

czy  stosunkowo ma  liczb  naukowych publikacji oraz w t ym stanem 

bada  po wi conych tej tematyce. W zasadzie, wszelkie wspó czesne opra-

cowania odnosz ce si  do zainteresowa  uczniów bazuj  na empirycznych 

analizach lat pi dziesi tych, sze dziesi tych i siedemdziesi tych ubie-

g ego wieku, a zatem na materiale do  archaicznym5. Badania te po-

nadto – jak zauwa a A. Gurycka,  

w g ównej mierze dotycz  tre ci zainteresowa  dzieci i m odzie y (ogólny stan – 

rozsiew – zainteresowa , zainteresowania czytelnicze, zawodowe, zabawowe, ko-

lekcjonerskie, szkolne itp.) (…). Wyra n  mniejszo  stanowi  badania nad pro-

cesem rozwoju zainteresowa  (1961, s. 31).  

Jednak – jak spostrzega wspomniana badaczka w monografii opubli-

kowanej wiele lat pó niej – dla pracy wychowawczej 

 
________________ 

3 Izabela Fornalik zauwa a, i  wyst puj ca w placówkach edukacyjnych nuda dopro-

wadza do dwojakiego rodzaju zak óce  w funkcjonowaniu ucznia. Z jednej strony wycho-

wanek mo e popa  w stany depresyjne, przejawia  zamkni cie si  w sobie, bierno , 

apatyczno  i awersj  do towarzystwa. W drugim wariancie natomiast nuda mo e sta  si  

katalizatorem dodatnim zachowa  „rozbijaj cych zaj cia” – „uczniowie znudzeni tre ci  

lekcji, sposobem jej prowadzenia, robi  nawet co  «g upiego» lub po prostu przeszkadzaj  

nauczycielowi, by rozbawi  innych i wprowadzi  element nowy, przerywaj cy monotoni ” 

(2001, s. 119-120).  
4 Za przyk ad mo na poda  strategie opisane w artyku ach: W adys awa Dubiela 

(1996/1997), Barbary Toprowicz (1995), Bo eny Mróz (1999), Beaty Gorzkiewicz (2000), 

Alicji Góreckiej (2000/2001), Ma gorzaty Rokickiej (2001/2002), Katarzyny Ha gas (2003), 

Ma gorzaty Sasin i Ma gorzaty Ma achowskiej-Zieman (2003), Gra yny Skowro skiej 

(2004), Magdaleny Lipniak (2005), El biety Marciszyn (2006), Lucyny Dzikiewicz-Niski 

(2006) czy Paw a Tomczuka (2006). 
5 Przyk adem mo e by  artyku  Beaty Zió kowskiej z 2005 roku, w którym autorka, 

opisuj c wspó czesne „zmiany w realizowaniu roli zawodowej”, bazuje na koncepcji rozwo-

ju zawodowego Donalda E. Supera, powsta ej w latach sze dziesi tych ubieg ego wieku 

(2005, s. 572-575). 
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nie tyle wa na jest jednorazowa diagnoza zainteresowa  uczniów, co ich rozwój  

i zachodz ce przekszta cenia (…) nie tyle stwierdzenie aktualnego zaintereso-

wania, ile historii rozwoju zainteresowa  cz owieka. Zainteresowania aktualne 

opieraj  si  bowiem na zainteresowaniach przesz ych, a przysz e s  uwarunko-

wane w jakim  stopniu zainteresowaniami, które je poprzedzaj . ycie to proces 

rozwoju i przejawiania si  zainteresowa . Wynika oby z tego, e dopiero uchwy-

cenie „linii rozwojowej” zainteresowa  danego cz owieka mo e by  wa n  wska-

zówk  w zakresie psychologii zainteresowa  oraz dla kierowania dalszym jego 

rozwojem (Gurycka, 1989, s. 114, 120). 

 

Rozwojowe badanie zainteresowa  jest jednak w obecnych czasach 

praktycznie niespotykane. W literaturze przedmiotu odnale  mo na 

natomiast pewien – powsta y w latach pi dziesi tych ubieg ego wieku – 

teoretyczny model rozwoju zainteresowa  (mo na nazwa  go moderni-

stycznym). Oparty jest on na pradeterministycznej interpretacji Arysto-

telesowskiej epigenezy. Zak ada, i  rozwój zainteresowa  przypomina 

dojrzewanie organizmu, a zatem i  polega na doskonaleniu si  wrodzo-

nych funkcji (por. np. Brzezi ska, 2000, s. 124). rodowisko w tym uj ciu 

ma pe ni  zaledwie rol  facylituj c , a same zainteresowania charakte-

ryzowa  si  sta o ci  (zainteresowania dojrzewaj  przez ca e ycie, bez 

radykalnych przeobra e ) (Super, 1972, s. 72-108, 152-153). 

Zygmunt Bauman definiuj cy czasy wspó czesne jako epok  P ynnej 

Nowoczesno ci, okre la, i  nasza codzienno  „zmusza do ponownego 

przemy lenia dawnych poj ” (2006, s. 15). Warto zatem dokona  ponow-

nego – zakorzenionego w kontek cie P ynnej Nowoczesno ci – przemy le-

nia dynamiki rozwoju zainteresowa  uczniów. Przemy lenia otwartego na 

alternatywne uj cia tego problemu (bez wzgl du na to, jak bardzo odbie-

ga  b d  one od owego – uznanego za „prawd  uniwersaln ” – moderni-

stycznego modelu) oraz na – trawestuj c s owa Zbyszko Melosika – „osobi-

ste”, „zdecentrowane”, „zdeintegrowane”, „specyficznie lokalne” „formy 

prawdy” uczniów o rozwoju w asnych zainteresowa  (2002, s. 113-115). 

Jak wynika bowiem z zarysowanych powy ej twierdze , wspó czesna pe-

dagogika potrzebuje wie ych doniesie  dotycz cych zainteresowa  

uczniów, a rozwojowe uj cie tego problemu jest najbardziej, z wychowaw-

czej perspektywy, po dane. W celu realizacji tego zamierzenia przepro-

wadzono empiryczne badania, których metodologiczne podstawy oraz wy-

niki zostan  przedstawione w dalszej cz ci artyku u.  

 

 

Metodologiczne podstawy bada  
 

W zasadzie jedyn  strategi  przeznaczon  do sensu stricto bada  

rozwoju zainteresowa  jest – stworzona przez Douglasa Fryera – tzw. 

technika genetycznych historii zainteresowa  (The Genetic Interest Hi-
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story). Istniej  dwie jej odmiany: wzd u na i retrospektywna. D. Fryer 

uzna  jednak drug  z nich za lepsz  (pierwsza jawi si  bardziej jako 

technika dodatkowa, stosowana na przyk ad przy analizach indywidual-

nych przypadków) (Gurycka, 1961, s. 63-64; Konarzewski, 2000, s. 69; 

Przetacznik-Gierowska, 1996, s. 243-244), dlatego w a nie ona zosta a 

zastosowana w opisywanych badaniach. 

Genetyczna historia zainteresowa  oparta na retrospekcjach bada-

nych przeprowadzana jest wed ug nast puj cego schematu: 

badacz zmusza badanego przy pomocy instrukcji do zatrzymania uwagi na pew-

nych okre lonych fazach rozwojowych, takich jak najwcze niejsze dzieci stwo, 

wst pienie do szko y, nauka w szkole elementarnej, podstawowej, redniej itp. 

Tekst instrukcji jest tak zredagowany, aby stworzy  du  ilo  bod ców dla pa-

mi ci badanego (…). Czas na przypomnienie sobie tych ubieg ych lat wyznacza 

si  na 15 minut, podkre la si , e czasu jest do  i nie trzeba si  spieszy  (…). 

Nast pnie poleca si  badanemu (…) wymienienie w odpowiedniej kolejno ci (po-

rz dek wa no ci) zainteresowa , które w danym okresie badany przejawia  (…) 

rezultaty (powinno si  – [M.K.]) zgromadzi  w jedn  genetyczn  histori  zainte-

resowa  (Gurycka, 1961, s. 63-64). 

Analiza rozwoju zainteresowa  w perspektywie retrospekcyjnej 

zwi zana jest zatem ze „zmuszeniem” badanego do introspekcyjnej pene-

tracji w asnej biografii. Wskazane jest zaakcentowanie, i  taki retro-

spekcyjny wgl d powoduje si ganie przez badanego do pok adów w asnej 

pami ci autobiograficznej, co narzuca procedurze bada  specyficzne 

standardy (konteksty rodz cej si  narracji). Nale  do nich: 

1. Kontekst czasowy – „podstawowa zasada strukturalizacji materia-

u zawartego w pami ci autobiograficznej to zasada uporz dkowania w 

czasie” (Maruszewski, 2005, s. 19). Informacje z niej pobierane s  wi c 

najbardziej dost pne, gdy jednostka stara si  je odtworzy  w „pierwotnej 

kolejno ci”, jednak taka strategia narzucona musi by  przez badacza, 

bowiem osoby badane cz sto pomijaj  j , si gaj c do najbardziej wyrazi-

stych elementów, wokó  których rozbudowa y „ca e wspomnienie” (tam-

e, s. 61-62).  

2. Kontekst j zykowy – „mo liwo  pos ugiwania si  w asnym j zy-

kiem i w asnym systemem kategorii pozwala na przywo anie pierwotne-

go kontekstu zdarzenia – by o ono przecie  kodowane za pomoc  w a-

snych kategorii” (tam e, s. 45) a nie kategorii badacza. Powinno si  wi c 

pozwoli  badanemu u ywa  w asnego j zyka, mówi  gwar , nie powinno 

si  mu przerywa  i zadawa  dodatkowych pyta  (tam e). 

3. Kontekst emocjonalny – „informacje zapisane w pami ci autobio-

graficznej s  silnie na adowane emocjonalnie” oraz cechuj  si  wysokim 

stopniem „odniesienia do siebie” (tam e, s. 20). Badacz powinien stwo-

rzy  zatem badanemu swobodn  przestrze  autoekspresji, w któr  nie 

zosta y a priori wpisane adne kategorie poj ciowe (tam e, s. 45-48).  
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Konkluduj c, mo na okre li , i  badaj c rozwój zainteresowa  tech-

nik  genetycznych historii zainteresowa  opart  na retrospekcjach osoby 

badanej, badacz prosi podmiot badany o swobodne opowiedzenie historii 

rozwoju w asnych zainteresowa  w uporz dkowanych w naturalnej kolej-

no ci okresach. Tak powsta a – w toku penetracji pok adów pami ci auto-

biograficznej – narracja jawi si  jako reprezentacja rozwoju zainteresowa  

danej jednostki, staj c si  materia em do pó niejszych analiz badacza. 

Pomimo odwo ania si  do autobiografii badanych, w podj tych anali-

zach nie zosta a zastosowana tradycyjnie rozumiana metoda biograficz-

na, a – stworzona przez Roberta Angella – jej specyficzna odmiana. Pole-

ga ona na czeniu danych pochodz cych z jako ciowych analiz biografii 

z danymi statystycznymi (Szczepa ski, 1973, s. 643-644) oraz na opra-

cowywaniu autobiografii w „sposób konstruktywny”, czyli poprzez do-

starczanie „faktów czonych wed ug hipotez zaczerpni tych z teorii 

ogólnej w nowy obraz” (tam e, s. 640). Jan Szczepa ski wyja nia, e me-

toda biograficzna prowadzona sposobem konstruktywnym wymaga stu-

diowania 
 

mo liwie wielkiej ilo ci autobiografii pod k tem widzenia okre lonego problemu. 

Czytaj c autobiografie, socjolog dokonuje pewnej ich interpretacji z punktu wi-

dzenia jakiej  ogólnej teorii socjologicznej. Nast pnie poszczególne opisy zawarte 

w autobiografiach odnosz cych si  do tego zagadnienia staj  si  dla niego ele-

mentami sk adowymi, z których konstruuje ogólny obraz badanych zjawisk. 

Aparat poj ciowy, za pomoc  którego dokonano tej konstrukcji, zazwyczaj za-

czerpni ty zosta  ju  z ogólnego j zyka teorii (tam e, s. 639-640). 

 

W opisywanych badaniach próba badawcza by a zatem wi ksza ni   

w tradycyjnych badaniach prowadzonych metod  biograficzn  (141 prze-

badanych osób). Jednocze nie, interpretacje zebranych tekstów ukierun-

kowane by y, w pierwszej fazie, przyj t  kategoryzacj , a w fazach na-

st pnych nabra y charakteru eksploracyjnego. Zabieg ten sta  si  mo liwy 

poprzez zastosowanie rozwijaj cej si  matrycy Raymonda V. Padilla6: 

wyprowadzone kategorie zmiennej zale nej sta y si  matryc  pocz tko-

wej interpretacji zebranych tekstów, która – w toku dalszych analiz – 

„rozwija a” si  (dopisywane by y do niej nowe, wy aniaj ce si  kategorie). 

Po czenie metody biograficznej z metod  statystyczn  zak ada ze-

stawienie danych autobiograficznych z danymi ilo ciowymi. Aby tego 

________________ 

6 Pierwszym krokiem przy zastosowaniu rozwijaj cej si  matrycy R.V. Padilla „jako 

sposobu analizy danych, jest okre lenie (…) g ównych kategorii”, które konstytuowa  b d  

„podstawowe kierunki poszukiwa , lub odczyta  przy analizie tekstu”. Tak powstaje 

konstrukcja teoretyczna, stanowi ca ukierunkowanie „eksploracji badawczej”. „W miar  

zg biania problemu matryca zaczyna si  wype nia  poj ciami stanowi cymi rozwini cie 

wyj ciowych kategorii”. Tak powstaje „konstrukcja, która znajduje odzwierciedlenie  

w pó niejszym opisie badanego zjawiska” (Pilch, Bauman, 2001, s. 352-353). 
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dokona , skonstruowano specjalny kwestionariusz, poprzez który – 

zgodnie z przyj t  technik  genetycznych historii zainteresowa  opart  

na retrospekcjach badanych – starsi uczniowie (15-19 lat) mogli opowie-

dzie  w asn  histori  zainteresowa . Zosta  on przygotowany zgodnie  

z wyró nionymi kryteriami narz dzi s u cych do przywo ywania infor-

macji z pok adów pami ci autobiograficznej. Aby badany mia  mo liwo  

swobodnej ekspresji i pracy w indywidualnym tempie oraz w indywidu-

alnie wyznaczonym momencie, wykorzystano do bada  serwis interne-

towy „webankieta.pl”7. Umo liwia on bowiem zaprojektowanie kwestio-

nariusza oraz opublikowanie go w Internecie, dzi ki czemu badany ma 

do niego dost p o dowolnej porze i przez dowolny czas. Ponadto, pozycje 

kwestionariusza odnosz ce si  do rozwoju zainteresowa  by y otwarte  

i narzucono w nich kolejno  opowiadania historii rozwoju w asnych za-

interesowa  (zgodnie z etapami edukacji – od przedszkola do szko y po-

nadgimnazjalnej).  

Nale y nadmieni , i  wype nione kwestionariusze maj  charakter 

autobiografii reminiscencyjnych – s  rodzajem odtworzenia kolei „losów, 

zdarze , zarejestrowanych w pami ci autora”, pod wp ywem bod ca oko-

liczno ciowego – pro by o napisanie historii rozwoju zainteresowa   

w porz dku chronologicznym (Shaw, za: Szczepa ski, 1973, s. 631; Pilch, 

Bauman, 2001, s. 302). Ró ni  si  one znacz co od autobiografii pami t-

nikowych, które s  – u ywaj c okre lenia Herberta Blumera – pisanym 

sprawozdaniem z aktualnych do wiadcze  jednostki, s  rekonstrukcj  

„naj wie szej przesz o ci” (za: Szczepa ski, 1973, s. 623; Pilch, Bauman, 

2001, s. 302). Autobiografie reminiscencyjne s  natomiast rekonstrukcj  

zdarze  odleg ych, cz sto takich, które wydarzy y si  wiele lat temu – s  

konstruktami przesz o ci kreowanymi przez opowiadaj cego. Kszta t 

owego konstruktu zdeterminowany jest konkretnym wyobra eniem cza-

su tera niejszego – „perspektywa tera niejsza decyduje o tym, co pod-

miot rekonstruuj cy swe ycie uwa a za istotne, jak tematycznie i cza-

sowo wi e poszczególne do wiadczenia”. Narrator wi c „nie reprodukuje 

po prostu wcze niej ju  gotowej historii w asnego ycia (…) lecz tworzy 

sw  opowie ” (Rosenthal, 1990, s. 98-99). Z takich rekonstrukcji auto-

biograficznych nie sposób wyeliminowa  subiektywnych interpretacji  

i konstrukcji. Nie ma nawet takiej potrzeby. Gabriel Rosenthal zauwa a 

– w metaforycznej krytyce tradycji neopozytywistycznych – i  
 

próby wyeliminowania „problemu” wydaj  si  czyst  donkiszoteri , walk  z wy-

my lonymi olbrzymami, którzy w rzeczywisto ci nie s  nawet wiatrakami, a po 

prostu „wiatrem” wiata codzienno ci. Wiatr nap dzaj cy wiatrak tworz cy kon-
________________ 

7 Na potrzeby niniejszych bada  zosta o za o one konto o nazwie „moje-

zainteresowania” w owym serwisie oraz skrzynka mailowa: moje.zainteresowania. 

pl@gmail.com. 
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strukty biograficzne, którego nie mo na wyeliminowa  inaczej jak razem z wy-

eliminowaniem samych konstruktów (tam e, s. 99). 

 

Nale y jednak pami ta , i  interpretowane dane s  konstruktami,  

a nie zaobserwowanymi faktami.  

Zmienn  zale n  – Rozwój zainteresowa  uczniów, zdefiniowano jako 

zmienno  zainteresowa  wywo an  dzia aniem si . W uj ciu moderni-

stycznym zmienno  rozumiana jest jako doskonalenie si , a si y – jako 

czynniki biologiczne. W takim podej ciu rozwój zainteresowa  nie jest 

zmienn  – ma zawsze (u ka dego osobnika) sta y profil. W badaniach – 

jak wcze niej wyja niono – poszukiwano alternatywnego uj cia tego pro-

blemu, dlatego te  – tworz c podstaw  rozwijaj cej si  matrycy – skon-

struowano nast puj c  klasyfikacj  profili rozwoju zainteresowa : 

1. Ze wygl du na sta o  zainteresowa : profil sta y versus profil 

p ynny. 

2. Ze wzgl du na wielo  zainteresowa : profil jednotorowy (na da-

nym etapie rozwoju dana jednostka interesuje si  jednym przedmiotem) 

versus profil interferencyjny (na danym etapie rozwoju dana jednostka 

interesuje si  wieloma, nak adaj cymi si  na siebie przedmiotami). 

Tym samym, wyró niono cztery profile, b d ce kategoriami zmiennej 

zale nej (podstaw  rozwijaj cej si  matrycy): 

1. Profil sta y jednotorowy – wyst puje jedno i zawsze to samo zain-

teresowanie na wszystkich etapach edukacji.  

2. Profil sta y interferencyjny – dana jednostka ma wiele sta ych (na-

k adaj cych si  na siebie) zainteresowa .  

3. Profil p ynny jednotorowy – w danym momencie wyst puje jedno 

zainteresowanie, które jest – w innym czasie – wymieniane na odr bne 

(zawsze jest jedno, ale nie zawsze to samo).  

4. Profil p ynny interferencyjny – wyst puj  w jednym momencie 

liczne i zmieniaj ce si  zainteresowania.  

Za si y wywo uj ce zmienno  zainteresowa  – zmienne niezale ne, 

uznano – zgodnie z za o eniem, i  dynamik  rozwoju zainteresowa  

uczniów nale y podda  ponownemu, zakorzenionemu w kontek cie 

P ynnej Nowoczesno ci, przemy leniu – transmitery P ynnej Nowocze-

sno ci, czyli czynniki których do wiadczanie wprowadza jednostki  

w przestrze  – charakterystycznego dla doby P ynnej Nowoczesno ci – 

p ynnego ycia8 (Bauman, 2007a, s. 5). Wybrano nast puj ce transmi-

tery: 

________________ 

8 Tak – w kontek cie telewizji – pisa  o tej kwestii Z. Bauman: „Miliony – nawet setki 

milionów – ludzi ogl daj  i podziwiaj  te same gwiazdy filmowe i popowe, równocze nie 

przesuwaj c uwag  od zespo ów heavymetalowych do raperów, od rozkloszonych spodni 

do ostatniego s owa w dziedzinie obuwia sportowego, wybuchaj  gniewem na tego samego 
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1. Okres dost pno ci Internetu w miejscu zamieszkania. 

2. Okres dost pno ci Internetu w szkole. 

3. Okres dost pno ci telewizji kablowej/satelitarnej w miejscu za-

mieszkania. 

4. Okres posiadania telefonu komórkowego. 

5. Okres ucz szczania do przedszkola (kontakty z rówie nikami od 

wczesnych lat ycia wprowadzaj  jednostk  szybciej w wiat aktualnych 

trendów, mody i technologii). 

6. Posiadanie starszego rodze stwa (starsze rodze stwo to osoby naj-

cz ciej wprowadzaj ce jednostk  – w okresie dzieci stwa – w wiat ak-

tualnych trendów, mody i technologii). 

7. Wiek rodziców (m odzi rodzice maj  wi ksz  wiadomo  wspó czes-

nych przeobra e  ni  rodzice w starszym wieku). 

U ci laj c, mo na okre li , i  badania mia y pozwoli  odpowiedzie  

na dwa pytania (b d ce ich g ównymi badawczymi problemami): 

1. Jakie s  profile rozwoju zainteresowa  uczniów? 

2. W jakim stopniu profile rozwoju zainteresowa  uczniów ró nicuj  

wybrane transmitery P ynnej Nowoczesno ci? 

Hipotetycznie za o ono (postawiono hipotez ), i  istniej  inne ni  sta-

e profile rozwoju zainteresowa  uczniów oraz e owe profile w istotnym 

stopniu ró nicuj  wybrane transmitery P ynnej Nowoczesno ci.  

W badaniach eksploracyjnych – jak zauwa a Krzysztof Konarzewski 

– cz sto stosuje si  „przypadkowy dobór” próby do bada . Jedn  z jego 

odmian, która zosta a zastosowana w niniejszych badaniach, jest pozy-

skiwanie ochotników (2000, s. 107-108). Taka strategia jest tak e cha-

rakterystyczna dla metody biograficznej. Polega ona na zebraniu celowo 

napisanych (przez osoby dobrowolnie zg oszone) „historii yciowych 

zgrupowanych wokó  wspólnych tematów” (Denzin, 1990, s. 67). Przy-

k adem mo e by  tu konkurs na najlepszy yciorys, kierowany do robot-

ników, który og osi  w 1921 roku najwybitniejszy propagator metody 

biograficznej – Florian Znaniecki (Szczepa ski, 1973, s. 628). Uogólnia-

nie wyników z próby ochotników jest „zawsze obarczone b dem, którego 

nie sposób oszacowa ” (Konarzewski, 2000, s. 108). Taka próba – co pod-

kre la dobitnie Jerzy Brzezi ski – nie posiada statusu „reprezentatyw-

no ci”. Wnioski z bada  przeprowadzonych na próbie przypadkowej s  

prawomocne tylko dla tej próby – nie mo na ich uogólnia  na populacj  

(1999, s. 68-69, 231, 261). 

Do stworzonego w serwisie webankieta.pl kwestionariusza otrzyma-

no link dost pu: http://webankieta.pl/ankieta/w1hptstnjgna. Link ten 

zosta  zamieszczony – wraz z komentarzem odno nie celów bada  oraz 
________________ 

(w skali globalnej) wroga publicznego, boj  si  tego samego (w skali globalnej) z oczy cy  

i oklaskuj  tego samego (wci  w skali globalnej) wybawc ” (2007b, s. 91). 
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osób, do których s  one skierowane – na m odzie owych forach interne-

towych typu: „Forum dla licealistów, maturzystów, maturalne” (http:// 

licealista.net) czy „Forum dla licealistów” (http://licealista.fora.pl) oraz 

przes any w formie wiadomo ci przez portal nasza-klasa.pl do osób  

w wieku 15 do 19 lat. Kwestionariusz zosta  opublikowany 1 lipca 2009 

roku i zamkni ty 31 sierpnia 2009 roku. cznie wype ni o go 141 ochot-

ników.  

W ród przebadanych uczniów 48 osób urodzi o si  w roku 1990 (19 

lat w momencie badania), 21 w 1991 (18 lat), 36 w 1992 (17 lat), 24  

w 1993 (16 lat) oraz 12 w 1994 (15 lat). Wi kszo  badanych – 108 osób – 

stanowi y dziewcz ta, a zaledwie 33 – ch opacy. Taki rezultat jest cha-

rakterystyczny dla bada  (zw aszcza psychologicznych) opartych na 

ochotnikach (por. np. Konarzewski, 2000, s. 108). 60 uczniów wi kszo  

swojego ycia mieszka o na wsi, a 54 w ma ym (do 100 tysi cy mieszka -

ców) mie cie. Jedynie 27 badanych pochodzi o z du ego (powy ej 100 

tysi cy mieszka ców) miasta. Rodzice uczniów z przebadanej grupy byli 

najcz ciej – zgodnie z przyj tymi kategoriami dla zmiennej niezale nej 

„wiek rodziców”: 1) „Rodzic przedwczesny” (ró nica wieku rodzic-dziecko 

15-20 lat), 2) „Rodzic m ody” (ró nica wieku rodzic-dziecko 21-25 lat),  

3) „Rodzic typowy” (ró nica wieku rodzic-dziecko 26-35 lat), 4) „Rodzic 

starszy” (ró nica wieku rodzic-dziecko powy ej 35 lat) – w typowym wie-

ku (75 matek i 90 ojców). M odzi rodzice stanowili drug  najliczniejsz  

kategori  – 54 matki i 27 ojców. Rodzice starsi oraz rodzice przedwcze ni 

to kategorie najmniej liczne (odpowiednio: 9 matek i 21 ojców oraz  

3 matki i 3 ojcowie). W ród badanych 72 uczniów nie mia o starszego 

rodze stwa, a 69 zadeklarowa o jego posiadanie. Wi kszo  przebada-

nych ucz szcza o do przedszkola od 3-latków (51 osób) lub 4-latków (48 

osób). 15 uczniów rozpocz o edukacj  przedszkoln  w wieku 5 lat oraz 

18 w wieku 6 lat. Co ciekawe, a  9 osób okre li o, e nie ucz szcza o do 

przedszkola. Dla zmiennej tej (Okres ucz szczania do przedszkola) przy-

j to nast puj ce kategorie: 1) Krótki lub zerowy – od 6-latków lub brak 

ucz szczania, 2) redni – od 5-latków lub 4-latków, 3) D ugi – od 3-

latków. Zró nicowanie badanej grupy pod wzgl dem okresu ucz szczania 

do przedszkola w kontek cie tych kategorii przedstawia tabela 1. 

 
Tabela 1 

Rozk ad liczebno ci badanej grupy pod wzgl dem okresu ucz szczania do przedszkola 

Okres L % 

Krótki lub zerowy 27 19,15 

redni 63 44,68 

D ugi 51 36,17 

Razem 141   100,00   

ród o: opracowanie w asne. 
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Wszystkie przebadane osoby mia y telefon komórkowy. A  81 

uczniów rozpocz o korzystanie z tego sprz tu w szkole podstawowej, 

natomiast 51 – w gimnazjum. Zaledwie 9 osób mia o telefon komórkowy 

od szko y ponadgimnazjalnej. Dla zmiennej tej (Okres posiadania telefo-

nu komórkowego) przyj to nast puj ce kategorie: 1) Krótki lub zerowy – 

od szko y ponadgimnazjalnej lub brak dost pu, 2) redni – od gimna-

zjum, 3) D ugi – od szko y podstawowej. Konieczne staje si  w tym miej-

scu dookre lenie przyj tych kategorii dotycz cych „okresów posiadania” 

lub „okresów dost pno ci”. Nie by y bowiem one rozumiane jako prze-

dzia y czasowe, ale jako perspektywy czasowe – istotny by  jedynie 

punkt rozpocz cia. Tak wi c 15-latek i 19-latek korzystaj cy z telefonu 

komórkowego od gimnazjum reprezentuj  t  sam  perspektyw  czasow  

(ten sam okres), pomimo e ten pierwszy korzysta z owego sprz tu kró-

cej. D ugo  okresu do wiadczania transmiterów P ynnej Nowoczesno ci 

jest bowiem pojmowana perspektywicznie – im wcze niej zaistnia  kon-

takt, tym okres b dzie d u szy. Terminy „okres posiadania” lub „okres 

dost pno ci” oznaczaj  zatem w niniejszym tek cie perspektyw  czasow . 

Zró nicowanie badanej grupy pod wzgl dem okresu posiadania telefonu 

komórkowego w kontek cie przyj tych kategorii przedstawia tabela 2.  

 
Tabela 2 

Rozk ad liczebno ci badanej grupy pod wzgl dem okresu posiadania telefonu komór-

kowego 

Okres L % 

Krótki lub zerowy  9   6,38 

redni 51 36,17 

D ugi 81 57,45 

Razem 141   100,00   

ród o: opracowanie w asne. 

 

Dost pu do telewizji kablowej lub satelitarnej w miejscu zamieszka-

nia nie mia o – w ród badanych – jedynie 21 osób. 63 korzysta y z niej od 

przedszkola, 39 – od szko y podstawowej (9 uczniów od klas I-III, 30 od 

IV-VI). 12 przebadanych zadeklarowa o, i  ma do niej dost p od gimna-

zjum, natomiast 6 uczniów – od szko y ponadgimnazjalnej. Dla zmiennej 

tej (Okres dost pno ci telewizji kablowej/satelitarnej w miejscu zamiesz-

kania) przyj to nast puj ce kategorie: 1) Krótki lub zerowy – od szko y 

ponadgimnazjalnej lub brak dost pu, 2) redni – od gimnazjum lub od 

szko y podstawowej (klasy IV-VI), 3) D ugi – od szko y podstawowej (kla-

sy I-III) lub przedszkola. Zró nicowanie badanej grupy pod wzgl dem 

okresu dost pno ci telewizji kablowej/satelitarnej w miejscu zamieszka-

nia w kontek cie przyj tych kategorii przedstawia tabela 3. 
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Tabela 3 

Rozk ad liczebno ci badanej grupy pod wzgl dem okresu dost pno ci telewizji  

kablowej/satelitarnej w miejscu zamieszkania 

Okres L % 

Krótki lub zerowy 27 19,15 

redni 42 29,79 

D ugi 72 51,06 

Razem 141   100,00   

ród o: opracowanie w asne. 

 

Wszyscy przebadani uczniowie mieli dost p do Internetu w miejscu 

zamieszkania. Wi kszo  sta o si  domowymi u ytkownikami b d c  

w szkole podstawowej (51 osób w klasach IV-V, 21 w I-III), natomiast  

48 uczniów – w gimnazjum. Zaledwie 21 badanych rozpocz o korzysta-

nie z Internetu (w domu) ucz szczaj c do szko y ponadgimnazjalnej. Dla 

zmiennej tej (Okres dost pno ci Internetu w miejscu zamieszkania) 

przyj to nast puj ce kategorie: 1) Krótki lub zerowy – od szko y ponad-

gimnazjalnej lub brak dost pu, 2) redni – od gimnazjum lub od szko y 

podstawowej (klasy IV-VI), 3) D ugi – od szko y podstawowej (klasy  

I-III). Zró nicowanie badanej grupy pod wzgl dem okresu posiadania 

dost pu do Internetu w miejscu zamieszkania w kontek cie przyj tych 

kategorii przedstawia tabela 4. 

 
Tabela 4 

Rozk ad liczebno ci badanej grupy pod wzgl dem okresu posiadania dost pu do  

Internetu w miejscu zamieszkania 

Okres L % 

Krótki lub zerowy 21 14,89 

redni 99 70,22 

D ugi 21 14,89 

Razem 141   100,00   

ród o: opracowanie w asne. 

 

Wszyscy przebadani uczniowie mieli tak e dost p do Internetu  

w szkole. A  99 z nich zadeklarowa o, i  by  on dost pny ju  w szkole 

podstawowej, natomiast 36 – e dopiero w gimnazjum. Co ciekawe,  

6 osób manifestowa o, e z Internetem w szkole spotka o si  dopiero  

w placówce pondgimnazjalnej. Dla zmiennej tej (Okres dost pno ci In-

ternetu w szkole) przyj to nast puj ce kategorie: 1) Krótki lub zerowy – 

od szko y ponadgimnazjalnej lub brak dost pu, 2) redni – od gimna-

zjum, 3) D ugi – od szko y podstawowej. Zró nicowanie badanej grupy 

pod wzgl dem okresu posiadania dost pu do Internetu w szkole w kon-

tek cie przyj tych kategorii przedstawia tabela 5. 
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Tabela 5 

Rozk ad liczebno ci badanej grupy pod wzgl dem okresu posiadania dost pu do  

Internetu w szkole 

Okres L % 

Krótki lub zerowy 6   4,26 

redni 36 25,53 

D ugi 99 70,21 

Razem 141   100,00   

ród o: opracowanie w asne. 

 

W wietle przedstawionej charakterystyki przebadanej próby mo na 

okre li , i  wyst powa y w niej wszystkie przyj te w pracy kategorie 

zmiennych niezale nych. 
 

 

Wyniki bada  
 

Istnieje wiele definicji zainteresowa  oraz zjawisk im paralelnych. 

Konieczne staje si  zatem – przed podj ciem analiz profili rozwoju zain-

teresowa  – przestudiowanie znacze , jakie jednostki badane nadaj  

omawianemu zagadnieniu. W pracy przyj te zosta y cztery kategorie 

definicyjne zainteresowa : (1) emocjonalna, (2) intelektualna, (3) inklina-

cyjna oraz (4) eklektyczna. W ka dej z nich przewa a inny komponent 

definicyjny: (1) emocjonalny (lubi  co  robi ), (2) intelektualny (chce co  

poznawa ), (3) inklinacyjny (mam do czego  wyj tkowe predyspozycje), (4) 

emocjonalny, intelektualny, inklinacyjny. Kategoria eklektyczna ujmuje 

zainteresowania w sposób holistyczny i – jak si  zdaje – najw a ciwszy. 

Jednak ka de nadane przez jednostk  znaczenie jest rzeczywiste i – w jej 

subiektywnym os dzie – w a ciwe (por. np. Melosik, Szkudlarek, 2009, s. 

42, 63). W ród badanych osób dominowa a eklektyczna interpretacja zain-

teresowa  (73,91%), w której akcentowane s  wszystkie trzy komponenty. 

W wielu eklektycznych definicjach zainteresowa  mo na by o odnale  

uwypuklone relacje pomi dzy poszczególnymi komponentami. Najcz ciej 

badani akcentowali zwi zek komponentu intelektualnego z emocjonalnym 

lub inklinacyjnym (czasem tak e wrodzonych inklinacji i prze ycia emo-

cjonalnego). adna ze stworzonych przez uczniów definicji nie korelowa a 

wy cznie z interpretacj  inklinacyjn . Zaledwie 3 osoby postrzega y za-

interesowania jedynie w wymiarze intelektualnym. Pozostali 24 przeba-

dani (17,39%) definiowali zainteresowania w kontek cie emocjonalnym. 

9 uczniów z przebadanych 1389 nie wypowiedzia o si  w tej kwestii. Po-
________________ 

9 3 uczniów zadeklarowa o, e nie interesuje si  niczym, dlatego wype nione przez 

nich kwestionariusze zosta y wy czone z analiz – tym samym próba zmniejszy a si  ze 

141 do 138. 
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nadto, badani cz sto uto samiali zainteresowania ze zjawiskami im pa-

ralelnymi, jak pasje czy hobby. Zró nicowanie badanej grupy pod wzgl -

dem obranej kategorii definicyjnej zainteresowa  przedstawia tabela 6. 

 
Tabela 6 

Rozk ad liczebno ci badanej grupy pod wzgl dem kategorii definicyjnej zainteresowa  

Kategoria definicyjna zainteresowa  L % 

Emocjonalna  24 17,39 

Intelektualna    3   2,18 

Inklinacyjna – – 

Eklektyczna 102 73,91 

Brak odpowiedzi    9   6,52 

Razem 138 100,00   

ród o: opracowanie w asne. 

 

W badanej próbie dominowa  p ynny profil rozwoju zainteresowa  

(69,57%). Zaledwie 30,43% badanych przejawia o w rekonstrukcjach 

autobiograficznych sta y jego profil. Jednostki o p ynnym profilu rozwoju 

zainteresowa  – co wydaje si  logicznym nast pstwem – zakre la y  

w swoich wypowiedziach jego dalsz  p ynn  perspektyw . Niektórzy 

reprezentanci p ynnego profilu deklarowali jednak – paradoksalnie – 

sta  jego perspektyw . Eksploracja zebranego materia u sk oni a zatem 

do rozbudowania omówionych kategorii o nowe – hipotetyczne – profile: 

p ynny z p ynn  perspektyw  oraz p ynny ze sta  perspektyw . Ich re-

prezentacje w badanej próbie by y nieliczne, jednak – zgodnie z funkcj  

rozwijaj cej si  matrycy – istotne jest zaakcentowanie ich wyst pienia.  

Analizuj c rozwój zainteresowa  badanych pod wzgl dem wielo ci 

zainteresowa , mo na okre li , e w próbie dominowa  profil interferen-

cyjny (71,74%). Jedynie 28,26% badanych przejawia o profil jednotorowy.  

 
Tabela 7 

Rozk ad liczebno ci badanej grupy pod wzgl dem profili rozwoju zainteresowa  

Profil rozwoju zainteresowa  L % 

Sta y jednotorowy 24 17,39 

Sta y interferencyjny 18 13,04 

P ynny jednotorowy 15 10,87 

P ynny interferencyjny 81 58,70 

Razem 138   100,00   

ród o: opracowanie w asne. 

 

Okazuje si  zatem, e w badanej grupie przewa a  p ynny interferen-

cyjny profil rozwoju zainteresowa  (58,70%). Antagonistyczny wzgl dem 

niego profil, sta y jednotorowy, by  kolejnym z najcz ciej wyst puj cych 
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w ród badanych (17,39%). Profile po rednie, sta y interferencyjny oraz 

p ynny jednotorowy, przejawiane by y w badanej próbie najrzadziej, od-

powiednio 13,04% oraz 10,87%. Zró nicowanie badanej grupy pod wzgl -

dem profili rozwoju zainteresowa  przedstawia tabela 7.  

W wyniku eksploracji zebranych rekonstrukcji spostrze ony zosta  

kolejny nowy profil rozwoju zainteresowa  uczniów: p ynny interferen-

cyjny oscyluj cy wokó  sta ej osi. W swojej strukturze profil ten sk ada 

si  z deklarowanych p ynnych i interferencyjnych zainteresowa , jednak 

– na marginesach rekonstrukcji – zauwa y  mo na wyst powanie pew-

nego sta ego zainteresowania, stanowi cego o  oscylacji tych p ynnych  

i interferencyjnych. Zainteresowanie to wymieniane jest jako dodatkowe, 

jednak wyst puje na wszystkich analizowanych etapach. Mo na zatem 

postawi  hipotez , e jest to sta e zainteresowanie, t umione pewn  fa-

sad  zainteresowa , aktualnie modnymi zainteresowaniami. W subiek-

tywnych rekonstrukcjach takie zainteresowanie jest zatem marginalizo-

wane, jednak nie pomijane. W recepcji spo ecznej przybiera  b dzie ono 

tak e posta  pobocznego – skoro jednostka deklaruje z wielkim zaanga-

owaniem inne zainteresowania, a o tym zaledwie wspomina, to ma ono 

dla niej niewielkie znaczenie. Jego si  ujawnia jednak genetyczna histo-

ria zainteresowa , uwypuklaj c ci g o  jego egzystencji. P ynny interfe-

rencyjny, oscyluj cy wokó  sta ej osi profil rozwoju zainteresowa  

uczniów jawi si  zatem jako konsensus dyskursu sta o ci zainteresowa . 

Z jednej strony zak ada bowiem dominacje jednego – ca o yciowego – 

zainteresowania (sta a o ), z drugiej natomiast uwzgl dnia wp yw spo-

eczny na kszta towanie si  zainteresowa  – medialnie uformowana fa-

sada zainteresowa  oscyluje wokó  sta ego zainteresowania, nie dopusz-

czaj c do jego recepcji. Reprezentacje opisanego profilu w badanej próbie 

by y nieliczne lub niejednoznaczne, jednak wydaje si , e staje si  on 

wa n  hipotez  dla rozwa a  dotycz cych rozwoju zainteresowa . 

Eksploracja zebranego materia u doprowadzi a zatem do stworzenia 

rozbudowanej matrycy profili rozwoju zainteresowa . Zawiera ona – 

oprócz czterech fundamentalnych – trzy nowe profile (ryc. 1). 

Podsumowuj c ten fragment bada , warto podkre li  raz jeszcze, i  z 

przeanalizowanych 138 uczniowskich rekonstrukcji wy oni y si , odbie-

gaj ce od modernistycznej i uznanej za „prawd  uniwersaln ” koncepcji 

rozwoju zainteresowa , profile ich rozwoju. Wydaje si  zatem, i  repro-

dukowanie i bazowanie na profilu zainteresowa  sta ych, tak cz ste we 

wspó czesnych publikacjach i sytuacjach edukacyjnych, staje si  przed-

si wzi ciem niewskazanym i deprecjonuj cym istot  rozwoju zaintere-

sowa . 
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Rycina 1. Rozbudowana matryca profili rozwoju zainteresowa  uczniów (opracowa-

nie w asne) 

 

W badanej grupie uczniów ponad jedna trzecia dziewcz t przejawia a 

sta y profil rozwoju zainteresowa  (jednotorowy – 19,44%, interferencyj-

ny – 16,67%). W ród ch opców wyst powa  on zdecydowanie rzadziej (co 

dziesi ty badany). 90,00% badanych ch opców reprezentowa o p ynny 

profil rozwoju zainteresowa  (jednotorowy – 20,00%, interferencyjny – 

70,00%). W grupie dziewcz t ujawni  si  on mniej licznie – 63,89% (jed-

notorowy – 8,33%, interferencyjny – 55,56%). Wynik ten jest istotny sta-

tystycznie – otrzymana warto  2 (9,979) jest wi ksza od warto ci 2 

wymaganej dla istotno ci na poziomie 5%10 przy 3 stopniach swobody 

(7,82). Daje to podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej i uznania, i  

istnieje korelacja pomi dzy profilami rozwoju zainteresowa  uczniów  

a ich p ci . Badani dostrzegali tak e siln  ich relacj  ze statusem eko-

nomicznym rodziny. Jeden z badanych zauwa y  na przek ad11: 
 

Status ekonomiczny ma bardzo du y wp yw na rozwój moich zainteresowa . Ro-

dzice nigdy nie powiedzieli mi, e mam zmieni  zainteresowanie, bo co  co wybra-

am jest za drogie. Pewnie nigdy nie zainteresowa abym si  je dziectwem, gdyby 

nie to, e tata zaproponowa  mi zakup konia, bo tak to si  zacz o (LP/90). 

________________ 

10 W analizach wybrany zosta  poziom istotno ci równy 0,05, co jest – jak zauwa aj  

Chava Frankfort-Nachmias i David Nachmias – charakterystyczne dla bada  nauk spo-

ecznych (2001, s. 513).  
11 Fragmenty materia ów autobiograficznych przytaczane s  zgodnie z zapisem, bo-

wiem konstrukcje zdaniowe (sk adnia), forma wypowiedzi (styl) i cz ste b dy mog  sta  

si  ród em wiedzy o badanej grupie oraz przestrzeni  refleksji. Symbol w nawiasie ozna-

cza liczb  porz dkow  kwestionariusza, z którego dana wypowied  pochodzi.  

Profil rozwoju 
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uczniów

Sta y
jednotorowy

interferencyjny

P ynny

jednotorowy
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oscyluj cy 
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z p ynn  
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Statystyczne obliczenia pokaza y tak e, e nie ma korelacji pomi dzy 

profilami rozwoju zainteresowa  uczniów a ich miejscem zamieszkania. 

W kontek cie transmiterów P ynnej Nowoczesno ci okaza o si , i  

istnieje korelacja pomi dzy profilami rozwoju zainteresowa  uczniów a: 

1. Wiekiem ich rodziców ( 2 = 68,912, d  = 15) – wszyscy przebadani 

uczniowie, których rodzice zostali skategoryzowani jako przedwcze ni, 

przejawiali sta y jednotorowy profil rozwoju zainteresowa . Zdecydowa-

nie wi ksze zró nicowanie profili zauwa y  mo na by o w ród przebada-

nych dzieci rodziców m odych i typowych. Dominowa  tam profil p ynny 

interferencyjny (odpowiednio 55,56% i 60,00%). Wyj tkiem by a sytu-

acja, gdy matka by a m oda a ojciec typowy – najcz ciej wyst powa  tam 

profil sta y jednotorowy (44,45%). Co ciekawe, wszyscy przebadani 

uczniowie, których rodzice byli starsi, reprezentowali profil p ynny inter-

ferencyjny. 

2. Posiadaniem przez nich starszego rodze stwa ( 2 = 21,991, d  = 3) 

– przebadane osoby, które mia y starsze rodze stwo przejawia y najcz -

ciej p ynny profil rozwoju zainteresowa  (72,73%). Zaledwie 4,54%  

z nich reprezentowa o profil sta y jednotorowy. Natomiast, w ród 

uczniów nie posiadaj cych starszego rodze stwa warto  ta wzros a do 

29,17%. Pomimo to, w grupie tej tak e dominowa  profil p ynny, jednak-

e z mniejszym nat eniem (66,66%). 

3. Okresem ucz szczania przez nich do przedszkola ( 2 = 19,442,  

d  = 6) – w ród osób ucz szczaj cych przez d ugi okres do przedszkola, w 

badanej próbie, jedynie 17,65% przejawia o sta y profil rozwoju zaintere-

sowa  (jednotorowy – 5,89%, interferencyjny – 11,76%). Cz ciej wyst -

powa  on w gronie uczniów, których okres ucz szczania do przedszkola 

by  krótki lub zerowy (25,00%). Zaskakuj ce wydaje si , e profil p ynny 

interferencyjny dominowa  we wszystkich trzech grupach oraz e w tych 

skrajnych (krótki lub zerowy oraz d ugi) wyst powa  z bardzo podobnym 

nasileniem. 

4. Okresem posiadania przez nich telefonu komórkowego ( 2 = 12,788, 

d  = 6) – w ród przebadanych uczniów, którzy posiadali telefon komór-

kowy najd u ej, rozk ad profili rozwoju zainteresowa  by  zbli ony do 

rozk adu w próbie. Zupe nie odmienny by  on natomiast w grupie osób, 

które mia y ten sprz t najkrócej – nie wyst powa y tam profile po red-

nie: sta y interferencyjny oraz p ynny jednotorowy. Ciekawe wydaje si , 

i  profile skrajne (sta y jednotorowy i p ynny interferencyjny) wyst po-

wa y w antagonistycznych kategoriach (okres krótki lub zerowy oraz 

d ugi) w podobnej – cho  niejednakowej – proporcji. 

5. Okresem dost pno ci Internetu w ich miejscu zamieszkania ( 2 = 

22,31, d  = 6) – wi kszo  przebadanych uczniów, którzy z Internetu  

w miejscu zamieszkania korzystali od d ugiego czasu, przejawia o p ynny 
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profil rozwoju zainteresowa  (jednotorowy – 33,33%, interferencyjny – 

50,00%). Zaledwie 16,67% osób z tej grupy reprezentowa o profil sta y. 

Cz ciej wyst powa  on w gronie osób redniego okresu dost pu 

(36,36%). Co ciekawe, najrzadziej manifestowa y go osoby deklaruj ce 

najkrótszy z okresów (14,29%). W gronie tym zaskoczy a tak e domina-

cja profilu p ynnego interferencyjnego (85,71%). 

Korelacji nie wykryto natomiast z okresem dost pno ci Internetu  

w szkole oraz okresem dost pno ci do telewizji kablowej/satelitarnej  

w miejscu zamieszkania. Potwierdzenie hipotezy zerowej w pierwszym 

przypadku t umaczy  mo na akcydentalno ci  – pomimo istnienia do-

st pu – kontaktu uczniów z Internetem w polskiej rzeczywisto ci eduka-

cyjnej (por. np. Hojnacki, 2006), w drugim natomiast – brakiem weryfi-

kacji cz stotliwo ci kontaktu w danym okresie.  

 

 

Dyskusja 
 

Poruszanie tematyki zwi zanej z zainteresowaniami uczniów przez 

pedagogów wydaje si  wa ne, gdy  – jak pokazuj  liczne badania – 

uczniowie ucz szczaj cy do szko y, w której nie zwraca si  uwagi na ich 

zainteresowania „maj  ma  szans , by wytrwa  przy nauce” oraz osi -

gn  poziom motywacji umo liwiaj cy „samospe nienie i samorealizacj ” 

(Ornstein, Hunkins, 1998, s. 107, 124-127; por. tak e: Edwards, 2006,  

s. 28). Pedagog powinien zatem posiada  wiedz  i umiej tno ci pozwala-

j ce na dokonanie „wgl du” w uczniowskie zainteresowania (Sztobryn, 

2008a, s. 357). Jednak e, dotychczasowy dorobek pedagogiki – w kontek-

cie wspó czesnych warunków kulturowych – nie daje podstaw do reali-

zacji tego zadania. Jak podkre la Z. Melosik  

potencja  edukacyjny tradycyjnych pedagogik wydaje si  by  „wyczerpany”. S  to 

bowiem pedagogiki dla wiata, który – niezale nie od tego, czy to akceptujemy, 

czy nie – odchodzi w przesz o  (2008, s. 462).  

Pedagogika zainteresowa  oparta na modernistycznej idei „sta o ci” 

w czasach P ynnej Nowoczesno ci pozbawiona jest zatem prawa wycho-

wawczej aplikacji i podlega – trawestuj c s owa Lecha Witkowskiego – 

„radykalnie innej” interpretacji (1988, s. 41). Taka interpretacja powin-

na by  otwarta na „nieuniknion  ju  dzisiaj” wieloznaczno  sytuacji 

pedagogicznych oraz wspó czesn  dynamik  zmian spo eczno-kulturo-

wych ( liwerski, 2005, s. 371).  

Celem podj tych bada  by o – uzasadnione manifestem Z. Baumana 

– „ponowne, bo zakorzenione w kontek cie P ynnej Nowoczesno ci, 

przemy lenie dynamiki rozwoju zainteresowa ” uczniów, a wi c zinter-

pretowanie go w perspektywie owych wspó czesnych zmian spo eczno-
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kulturowych. Zastosowanie techniki genetycznych historii zaintereso-

wa  opartych na retrospekcjach badanych oraz wykorzystanie Internetu 

jako przestrzeni prowadzenia bada , pozwoli o na pozyskanie 138 re-

konstrukcji rozwoju zainteresowa . Z ich analiz – do których zastosowa-

no technik  rozwijaj cej si  matrycy R.V. Padilla – wynika, i  w badanej 

próbie, sta e, jednotorowe i znane z rozpraw epoki „twardej nowoczesno-

ci”, profile rozwoju zainteresowa , wyst powa y sporadycznie, nato-

miast dominowa y – jawi ce si  jako konceptualna egzemplifikacja 

Baumanowskiego p ynnego ycia – profile p ynne i interferencyjne. Oka-

zuje si  zatem, e wiele profili zainteresowa  „nie pasuje do tradycyj-

nych, powszechnie akceptowanych i trwa ych wzorów yciowych, zgodnie 

z którymi (…) ycie powinno sk ada  si  ze sztywno u o onej sekwencji” 

(Bovone, cyt. za: Przyszczypkowski, 1999, s. 45).  

Pedagogiczn  implikacj  zaobserwowanej tendencji staje si  – b d ca 

trawestacj  enuncjacji Edmunda J. Kinga – konstatacja, i  „predykcje”  

w pedagogice zainteresowa  „trac  wszelki sens ze wzgl du na dyna-

miczn  istot  kultury przejawiaj cej si  w niesko czenie ró nych forma-

tach, tym bardziej w czasach szybkich zmian” (cyt. za: Pachoci ski, 

1995, s. 26). Prognozowanie przysz ego zawodu, orzekanie o predyspozy-

cjach do danego profilu klasy na podstawie aktualnie zdiagnozowanych 

zainteresowa  jawi si  zatem jako dzia anie w istocie kuriozalne. Dyna-

mika rozwoju zainteresowa  uczniów jest bowiem zbyt wysoka, by mo -

liwe by o, na bazie stanu zainteresowa , przewidywanie dalszych ten-

dencji rozwojowych. Ponadto, potwierdzenie hipotezy zak adaj cej, i  

dynamik  rozwoju zainteresowa  przebadanych uczniów w istotnym 

stopniu ró nicuj  wybrane transmitery P ynnej Nowoczesno ci, pozwala 

na stwierdzenie, e zdiagnozowane aktualne zainteresowania ucznia nie 

posiadaj  mocy predykcyjnej, gdy  kierunki ich dalszego rozwoju zde-

terminowane s  wieloma – uwik anymi we wspó czesne zmiany kultu-

rowe i spo eczne – czynnikami. 

Eksploracja zebranego materia u sk ania tak e do zaakcentowania 

konieczno ci podj cia bada  nad sposobami aktywizacji uczniowskich 

zainteresowa  w sytuacjach edukacyjnych oraz nad relacj  tych zainte-

resowa  z programem szkolnym. Egzemplifikacj  tego zapotrzebowania 

mo e by  fragment rekonstrukcji autobiograficznej jednej z przebada-

nych szesnastolatek: 
 

(...) W trakcie, gdy ucz szcza am do szko y podstawowej moi rodzice budowali dom  

i nie by o ich sta  na to, by zafundowa  mi instrument i lekcje gry, wi c musia am 

z tym poczeka . Za niektóre warsztaty teatralne te  trzeba p aci . Pochodz  ze wsi, 

nie ma tu domu kultury, gdzie mog abym za darmo ucz szcza  na zaj cia teatral-

ne, czy lekcje gitary. Wsz dzie trzeba doje d a  i dodatkowo to op aca , a ja nie 

chc  obci a  rodziców moimi marzeniami, bo wiem, e i tak bardzo si  staraj . 

Nale ymy do tzw. „klasy redniej”, wi c adne socjalne stypendium nigdy mi si  
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nie nale a o, chyba e chodzi o jednorazowe gminne stypendium w nagrod  za 

nauk  w kwocie 112 z  na semestr. Cho  i je nie atwo zdoby , bo minimalna 

rednia do zdobycia stypendium to 5,21. Na szcz cie mi si  to uda o ju  4 razy. 

Uwa am, e jest to mieszne by m ody cz owiek, taki jak ja, nie móg  si  realizowa  

tylko dlatego, e gmina woli inwestowa  w kanalizacje i drogi, cho  to równie  bar-

dzo wa ne, a nie pomy li o m odzie y siedz cej pod sklepem i pij cej piwo. Gdyby ci 

m odzi, zirytowani ludzie mieli zagospodarowany czas, mieli miejsce, gdzie mogliby 

si  wykaza , rodki na to, by spe nia  marzenia i rozwija  zainteresowania, nie sie-

dzieli by na tej awce i pili piwa (LP/117). 

 

Wydaje si , i  takim miejscem powinna by  szko a. Jednak – jak 

podkre laj  respondenci – tak nie jest: 
 

(...) Nauczyciele, starali si  wmówi  mi, e jednak nie potrafi  rysowa . Podkre-

lam nie byli to nauczyciele od rysunku. Czasami na miewali si , e adna ze 

mnie perkusistka, cho  sami nie potrafili gra . Nauczyciele nie byli wa ni, wa ne 

by o to co ja lubi  i czym si  interesuj . Byli mi oni oboj tni, nie mieli swoich zain-

teresowa , wi c chcieli ukra  i moje w asne. Denerwowa o ich to, e ja potrafi  

d y  do swoich marze  i zainteresowa  (LP/132). 

 

(...) Gdy dosz o do wyboru liceum, nauczyciele odradzali mi pój cie do szko y pla-

stycznej („jeste  z ma ej wioski, nie pasujesz tam” itp.) (LP/141). 

 

(...) Nauczyciele zawsze maj  co  przeciwko zainteresowaniom m odych ludzi 

(LP/126). 

 

Potrzebne s  zatem szeroko zakrojone badania, poprzez które mo li-

we stanie si  – powracaj c do s ów H. Krauze-Sikorskiej i uzupe niaj c je 

o wnioski z niniejszych bada  – oparcie edukacji na wysoce zdynamizo-

wanych zainteresowaniach uczniów.  
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