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Trzy szkolne światy 
-  trzy rodzaje tożsamości

W jednej ze swoich książek, wydanej w latach trzydziestych dwudziestego wieku, 
Janusz Korczak zauważył: „nie znamy młodzieży, gorzej: znamy ją  z przesądów”. 
Podobny pogląd wyraziła przed trzema laty Hanna Świda-Ziemba, socjolog, badaczka 
młodzieży, autorka wielu książek poświęconych tej grupie społecznej, między innymi 
książki zatytułowanej Młodzież końca tysiąclecia. Obraz świata i bycia w świecie Au
torka stwierdziła, że: Nasze myślenie o młodzieży je s t pełne stereotypów  -  fałszywych, 
prawdziwych, wielokroć sprzecznych. Co mówią te stereotypy? He w nich prawdy, a ile 
pomyłek? (Świda-Ziemba 2000, s. 212).

Ze stereotypowym obrazem młodzieży próbuję się zmierzyć, prowadząc od drugiej 
połowy lat 90. badania, które dotychczas zaowocowały trzema raportami, a w grudniu 
2002 roku krakowska Oficyna W ydawnicza IMPULS wydała książkę zatytułowaną 
M łodzież -  św iat przeżywany i tożsamość, będącą próbą opisu młodych Bydgoszczan, 
ich tożsamości, poprzez zastosowanie kilku, mniej lub bardziej wyrafinowanych na
rzędzi analitycznych.

Gdy zastanaw iałem  się nad form ułą tego opracow ania, przyszedł mi na myśl 
pom ysł posłużenia się m etaforą fotografii. Przyjm ując, że w spom niana książka 
stanowi album, postanow iłem  wybrać z niego kilka obrazów, które spróbuję tu 
przybliżyć, zatrzym ując na nich uwagę Czytelnika przez chwilę. N ieprzypadkow o 
używam term inu fotografia. Dwie właściwości tej formy obrazu chciałbym  pod
kreślić:

-  pierwsza z nich to selektywność, na fotografii widać tylko to, co udało się objąć 
obiektywem aparatu wykonującemu zdjęcie. Podobnie mnie jako badaczowi udało się 
uchwycić tylko niektóre cechy nastolatków, inne pozostały poza zasięgiem mojego 
naukowego aparatu. Oznacza to, że młodzi Bydgoszczanie są tacy, jak  ich tu za
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chwilę przedstawię, ale jednocześnie są inni, posiadają właściwości, których ja  nie 
zarejestrowałem;

-  druga cecha fotografii to statyczność, unieruchamia ona rzeczywistość, zatrzy
muje jej obraz. Rzeczywistość jednak nie tyle jest, co staje się, zmienia. Podobnie 
młodzi ludzie, tak jak  całe społeczeństwo stanow ią kategorię dynamiczną. Badaczowi 
udaje się uchwycić stan eksplorowanej rzeczywistości w pewnym czasie, czyli -  mó
wiąc inaczej -  unierucham iają, czyni statyczną. Takie też będą moje obrazy.

Tekst utw orzą cztery fotografie, wybrane ze względu na tytułow ą kategorię, 
czyli tożsam ość młodzieży. Badanie, w wyniku którego te fotografie powstały, 
przeprow adziłem  wspólnie ze studentami Akademii Bydgoskiej w roku 2000. 
W zięły w nim udział trzy równoliczne grupy osiem nastolatków , uczniów liceów 
ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych. Łącznie było ich 
trzystu trzydziestu.

Zanim  przejdę do właściwej części opracowania, chciałbym  poczynić jedno  za
strzeżenie. Przystępując do badania tożsam ości młodych Bydgoszczan -  uczniów 
różnych typów szkół ponadpodstaw owych posłużyłem  się koncepcją rozw oju psy
chospołecznego Erika Eriksona (1997). Zakłada ona, że młody człowiek w okresie 
dorastania staje przed koniecznością rozwiązania kryzysu tożsam ościowego. R oz
wiązanie tego kryzysu pozwala mu znaleźć odpowiedź na pytania: „kim jestem ?” 
i „jakie je s t moje m iejsce w św iecie?” . To, o czym będzie dalej, odnosi się do tej 
koncepcji.

Spośród wielu profili tożsamości, opisanych m.in. przez Zbigniewa Kwiecińskiego
(2000), mój wybór padł na profil poziomy, zaproponowany w końcu lat 80. przez 
toruńskiego filozofa i pedagoga Lecha W itkowskiego (1988). Rozpocznę od jego 
przybliżenia. Profil ten można przedstawić następująco:

Schemat 1. Poziomy profil tożsamości

kompetencje —> koncepcja —> kondycja

Co oznaczają term iny opisujące elem enty (albo inaczej: części składowe) tak 
rozumianej tożsam ości? Kom petencje -  zgodnie ze słownikowym  znaczeniem  -  to 
zakres czyjejś wiedzy, um iejętności, odpowiedzialności. W tym przypadku odnoszą 
się one do działania człow ieka w świecie, obejm ują nie tylko wiedzę, lecz także -  
jak  zauw aża A utor tego profilu -  form alną strukturę m ożliwego kontaktu ze św ia
tem. K oncepcja odnosi się do świata działań człow ieka i obejm uje swoim zakresem  
wygląd św iata zew nętrznego, postrzeganie go przez jednostkę i lokowanie się 
w tym świecie. Kondycja, k tórą inaczej można określić jako  poczucie tożsam ości, 
dotyczy formy wnętrza człow ieka, jes t to najogólniejszy stan jego  jaźni. Spróbuję 
teraz przedstaw ić sposób, w jak i kategorie te znalazły odzw ierciedlenie w przepro
wadzonym przeze mnie badaniu i rezultaty, jak ie  uzyskałem.
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Fotografia pierwsza. 
Co potrafili, czyli kompetencje osiemnastolatków

Spośród wielu rodzajów kompetencji (można wymienić takie ich rodzaje, jak  na 
przykład: mówienia, słuchania, czytania, pisania, odbioru tekstów kultury -  ich sen
sów i znaczeń, matematyczne; zob.: Hejnicka-Bezwińska 2000) przedmiotem swojego 
zainteresowania uczyniłem kompetencje w zakresie czytania ze zrozumieniem. Kom 
petencje takie pozw alają nie tylko odbierać napływające do człowieka w formie pi
semnej komunikaty, ale także odczytywać zawarte w nich sensy, znaczenia, symbole, 
niedostrzegalne na poziomie tekstu. Od tego, w jakim  stopniu jednostka przyswoiła 
sobie umiejętność czytania ze zrozumieniem zależy jakość opisu i interpretacji zda
rzeń oraz możliwość włączenia ich w zakres osobistych doświadczeń.

Poznaniu analizowanej umiejętności posłużył fragment testu polonistycznego, 
przygotowanego z m yślą o egzaminach wstępnych do szkół średnich. Zadaniem bada
nych było zapoznanie się z krótkim tekstem zatytułowanym Droga do Unii Europej
skiej a następnie udzielenie odpowiedzi na dziesięć pytań związanych z treścią tego 
tekstu. Jakie kompetencje w zakresie czytania ze zrozumieniem przejawiali młodzi 
Bydgoszczanie -  osiemnastolatkowie? Uzyskane w badaniu rezultaty można przed
stawić za pom ocą następującego zestawienia:

Tabela 1. Kompetencje badanych w zakresie czytania ze zrozumieniem

T yp szkoły

Poziom
kom petencji

LO Tech. ZSZ Razem

Niski (O-ó)punktów 13 24 49 86
Średni (7-8 punktów) 32 29 40 101
Wysoki (9-10 punktów) 64 57 21 142
Razem 109 110 110 329

M ożna z niego wyczytać następujące informacje: Przeciętna liczba punktów, którą 
uzyskali badani (siedem i dwadzieścia dziewięć setnych na dziesięć możliwych) 
wskazuje na średni poziom kompetencji w zakresie czytania ze zrozumieniem. Naj
bardziej liczna (obejmująca sto czterdzieści dwie osoby) była grupa badanych przeja
wiających wysoki poziom badanej kompetencji. Wpłynął na to zapewne rodzaj zadania, 
jakie badani mieli do wykonania. Przypomnę, że test, który wypełniali osiem nastolat
kowie, przeznaczony był dla piętnastolatków. Co czwarty badany osiemnastolatek 
(łącznie 86 osób) nie rozumiał przynajmniej połowy informacji zawartych w czyta
nym tekście, wśród nich blisko jedna trzecia (24 osoby) nie odpowiedziała poprawnie 
na żadne pytanie związane z przeczytanym tekstem.
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Kompetencje badanych były związane z typem szkoły średniej, do której oni 
uczęszczali. Dobrze ilustruje to następujący wykres:

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0
LO Tech. ZSZ

Wykres 1. Średnia liczba punktów uzyskana przez badanych 
w zależności od typu szkoły

Najwyższy poziom kompetencji dotyczącej rozumienia czytanego tekstu przejawiali 
uczniowie liceów ogólnokształcących (średnio osiem i czterdzieści osiem setnych 
punktu na dziesięć możliwych). Najniższy -  uczniowie zasadniczych szkół zawodo
wych (średnio sześć punktów na dziesięć możliwych).

Uwagę Czytelnika chciałbym zatrzymać na osobach, które przejawiały niski po
ziom kompetencji w zakresie czytania ze zrozumieniem. Przypomnę, że wśród ogółu 
badanych osiemnastolatków osoby te stanowiły dwadzieścia sześć i trzynaście set
nych procent. Przywołując w tym miejscu kategorię analfabetyzmu funkcjonalnego, 
który wyraża się poprzez brak umiejętności czytania ze zrozumieniem, można stwier
dzić, że nastolatkowie z tej grupy to analfabeci lub półanalfabeci.

Czy stwierdzony w tym badaniu procent funkcjonalnego analfabetyzmu jest wyso
ki? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba znaleźć jakiś punkt odniesienia, w tym 
przypadku inne badanie, w którym ten rodzaj kompetencji był diagnozowany. Dla 
mnie takim punktem odniesienia będzie badanie Zbigniewa Kwiecińskiego (2002), 
w którym -  za pom ocą testu cichego czytania ze zrozumieniem -  diagnozował on 
toruńskich piętnastolatków. W roku 1998 analfabetów i półanalfabetów było wśród 
nich dwadzieścia dwa i trzy dziesiąte procent. Zbigniew Kwieciński, komentując ten 
rezultat, zauważył :

szkoła podstawowa trwale nie spełnia swych elementarnych zadań wobec niemal 
czwartej części dzieci, a tylko mniej niż połowie dzieci i młodzieży zapewnia ona
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opanowanie kompetencji podstawowej, kluczowej dla uczestnictwa w kulturze, 
w działaniach pracowniczych i obywatelskich. Bowiem rozumienie tekstów czyta
nych je s t właśnie taką kompetencją (Kwieciński 2002, s. 21).

Ze swej strony mogę dodać, że szkoła średnia nie zmienia tego stanu, a wręcz go 
utrwala. W ynika z tego, że jedna czwarta nastolatków nie ma szans ani możliwości 
ukształtowania własnej tożsamości.

Fotografia druga. 
Kim chcieli być, czyli koncepcja 

własnej przyszłości młodych u progu dorosłości

Koncepcja siebie (traktowana jako podstawa tożsamości) obejmuje -  zgodnie 
z profilem  poziomym -  wygląd świata zewnętrznego. Mówi ona, jak  jednostka po
strzega świat i lokuje się w nim, jakiego typu identyfikacje i umiejscowienia określają 
jej sposób bycia. Dzięki jej badaniu uzyskuje się wiedzę pozw alającą na wnioskowa
nie o działaniu człowieka w świecie, o obecności norm moralnych w sensie kierowa
nia się nimi w działaniu, o odnoszeniu zachowań do wartości.

M oje zainteresowanie koncepcją siebie posiadaną przez badanych nastolatków 
u progu dorosłego życia dotyczyło ich wyobrażeń o swojej przyszłości. Interesowało 
mnie, jakim i ludźmi chcą być młodzi Bydgoszczanie -  uczniowie liceów, techników 
i zasadniczych szkół zawodowych jako osoby dorosłe, jakie rodzaje aktywności chcą 
podejmować, jakie role społeczne pełnić. Poznaniu tego elementu tożsamości posłu
żyło proste, otwarte pytanie, które brzmiało: „kim chcesz być jako człowiek doro
sły?” . Jak osiemnastolatkowie poradzili sobie z tym pytaniem? Odpowiedź przedsta
wiono w tabeli 2.

Tabela 2. Liczby kategorii wymienionych w odpowiedzi na pytanie: 
„kim chcesz być jako człowiek dorosły?”

W artości

Typ szkoły

Liczba osób  
które udzieliły  

odpowiedzi

Liczba
wym ienionych

kategorii

Średnia  
liczba kategorii 
na jedną osobę

LO 106 258 2,43
Tech. 91 207 2,27
ZSZ 85 150 1,76
Razem 282 615 2,18

Bez odpowiedzi na pytanie o własną przyszłość pozostawiło 47 respondentów, 
czyli niecałe piętnaście procent. Najczęściej byli to uczniowie zasadniczych szkół
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zawodowych -  25 osób z tej grupy nie wskazało żadnej kategorii dotyczącej wyobra
żeń związanych z byciem dorosłym. W śród licealistów to pytanie bez odpowiedzi 
pozostawiły zaledwie trzy osoby.

Na podstawie samego badania trudno wnioskować o przyczynach braku odpowie
dzi na to nieskomplikowane pytanie. Można jedynie stwierdzić, że co szósty nastola
tek nie posiadał żadnego wyobrażenia odnoszącego się do okresu, gdy będzie dorosły 
lub nie potrafił (albo nie chciał) własnych wyobrażeń zwerbalizować.

D wustu osiem dziesięciu  dwóch badanych, którzy odpow iedzieli na pytanie, 
w skazało sześćset p iętnaście kategorii ulokow anych w okresie, gdy będą  oni do 
rośli. O znacza to, że każdy z osiem nastolatków  wskazał średnio nieco ponad dwa 
w yobrażenia. N ajw iększą ich liczbę -  dw ieście p ięćdziesiąt osiem  -  w ym ienili 
licealiści, nieco m niejszą -  dw ieście siedem  -  uczniow ie techników , najm niejszą 
-  sto p ięćdziesiąt -  uczniow ie zasadniczych szkół zaw odow ych. Jeżeli porów nać 
średnią liczbę odpow iedzi udzielonych przez licealistów  i uczniów  szkół zasadni
czych to okazuje się, że różnica pom iędzy nimi była znacząca -  w ynosiła sześć
dziesiąt siedem  setnych (0,67).

Tabela 3. Oczekiwania badanych związane z dorosłością

Częstotliwość

Kategorie
LO Tech. ZSZ Razem

Zawód i praca 84 70 52 206
Rodzina 37 43 35 115
Cechy osobowości 44 40 24 108
Wykształcenie 29 20 17 66
Inni ludzie 14 12 4 30
Dobra sytuacja materialna 11 7 5 23
Stosunek do życia 13 3 2 18
Eksponowane role 3 2 5 10
Świat, kraj 4 1 2 7
Zainteresowania 8 1 1 10
Inne 11 8 3 22
Razem 258 207 150 615

Jak badani osiemnastolatkowie wyobrażali sobie swoją przyszłość, kim chcieli być? 
Analizując ich odpowiedzi na otwarte pytanie wyłoniłem dziesięć kategorii, które posłu
żyły mi następnie jako kryterium typologii wyobrażeń dotyczących dorosłości.

Kategorie te oraz częstość ich występowania przedstawia tabela 3.
Swoje zainteresowanie ograniczę tutaj do pierwszej kategorii -  zawodu i pracy 

zawodowej. Ona pojawiała się najczęściej w wypowiedziach młodych Bydgoszczan. 
Pozostałe kategorie uczynię jedynie przedmiotem krótkiego komentarza.
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Zestawienie 1. Zawody, jakie zamierzali wykonywać badani

LO Tech. ZSZ

Aktor (2) Cukiernik Architekt
Archeolog Dyrektor Biznesmen
Architekt Lryzjer Ciastkarz
Biolog (3) Grafik komputerowy Cukiernik
Chemik Hotelarz (3) Dekorator wnętrz
Dowódca wojskowy Informatyk Kierowca (3)
Dziennikarz (3) Kolejarz (2) Księgowa (2)
Ekonomista Krawcowa (3) Kucharz (2)
Geodeta Piekarz-ciastkarz Lekarz
Historyk Pielęgniarka Motorniczy tramwaju
Informatyk (2) Pilot wycieczek Pilot wycieczek
Kierowca Policjant Projektant
Księgowy (5) Polityk Przedszkolanka
Lekarz Pracownik administracji (2) Rolnik
Leśnik Prawnik (4) Technik (różne branże) (3)
Lingwista Projektant mody Szef kuchni
Makler giełdowy Przedszkolanka
Menadżer Psycholog
Muzyk (2) Sekretarka
Nauczyciel (5) Stewardesa
Naukowiec Szkoleniowiec
Pedagog szkolny Technolog żywienia
Pilot wycieczek Weterynarz
Prawnik (4)
Programista
Psychiatra
Psycholog (3)
Policjant (2)
Scenarzysta
Sekretarka (2)
Sportowiec
Stewardesa
Rehabilitant
Tłumacz
Trener koszykówki
Wokalista
Żołnierz

Najczęściej dorosłość kojarzyła się badanym z zawodem i pracą zawodową. Tę katego
rię wymieniło w swoich wypowiedziach trzy czwarte osiemnastolatków. Wielu z nich 
wskazywało konkretne zawody, które chcieliby wykonywać w przyszłości. Listę zawodów 
przedstawiono w zestawieniu 1.
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Jaki obraz przyszłej pracy zawodowej wyłania się z wypowiedzi badanych? Za
wody wymieniane przez licealistów wymagają w większości wyższego wykształcenia, 
często także długotrwałego wysiłku, umożliwiającego uzyskanie pozycji zawodowej, 
na przykład w przypadku architekta, lekarza, naukowca. Pula zawodów wymienia
nych przez uczniów techników była o połowę mniejsza, niż w przypadku licealistów, 
często były to zawody do wykonywania których uczniowie byli przygotowywani 
w trakcie nauki w technikum, na przykład cukiernik, krawcowa, hotelarz. Zawody, 
które wymieniali uczniowie szkół zasadniczych wymagają zróżnicowanego wykształ
cenia, poczynając od zasadniczego zawodowego, na przykład kucharz, kierowca aż po 
wyższe -  architekt, lekarz. Stąd poziom wykształcenia, jaki zamierzali uzyskać badani 
z tej grupy był najbardziej zróżnicowany.

Istotne wydaje mi się niedostrzeganie przez badanych faktu, że przyszło im żyć 
i wchodzić w dorosłe życie w okresie, gdy -  używając określenia J'eremy’ego Rifkina
(2001) -  ma miejsce koniec pracy, następuje na świecie schyłek siły roboczej i p o 
czątek ery postrynkowej. Przyszło im rozpoczynać pracę zawodową w społeczeństwie 
ryzyka -  mówiąc słowami Ulricha Becka (2002) -  w którym nie da się zaplanować 
własnej kariery zawodowej, a młody człowiek wchodzący na rynek pracy stanie przed 
koniecznością przynajmniej kilkakrotnego przekwalifikowania się.

Powracając do wyobrażeń badanych, dotyczących przyszłej pracy zawodowej, 
można stwierdzić, że:

Badani licealiści dzielili się na dwie grupy. Jedna z tych grup wiązała z przyszłą 
pracą zawodową oczekiwania materialne, prestiżowe i możliwość samorealizacji, 
druga ograniczała swoje oczekiwania do tego, aby przyszła praca zawodowa dawała 
im satysfakcję i możliwość robienia tego, co się lubi. Formułując to spostrzeżenie 
inaczej można stwierdzić, że wśród licealistów w yłaniają się dwie, niemal równolicz- 
ne grupy, jedna -  która myśląc o przyszłej pracy zawodowej jest skoncentrowana na 
sobie, druga -  która poprzez wykonywaną pracę chce służyć i pomagać innym. Być 
może to właśnie z tej grupy wywodzą się tak liczne dzisiaj wśród młodych ludzi za
stępy wolontariuszy?

O czekiw ania dotyczące pracy polegającej na pomaganiu innym ludziom nie wy
stąpiły w wypowiedziach uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych. 
Pojaw iły się natom iast stw ierdzenia typu: chcę być szefową mafii, w łaścicielką ho
teli, chcę zostać mafią przy kasie, kilerem. M łodzi ludzie, obserwując naszą rze
czywistość doszli praw dopodobnie do wniosku, że osiągnięcie dobrej sytuacji m ate
rialnej niekoniecznie musi się w iązać z wykonywaniem  zajęć akceptowanych 
społecznie.

W wypowiedziach uczniów szkół zasadniczych wystąpiły sprzeczności, które nie 
ujawniły się w przypadku dwóch pozostałych grup. Z jednej strony uczniowie ci aspi
rowali do wyższego wykształcenia, z drugiej planowali wykonywać zawód, do które
go przygotowywała ich szkoła zasadnicza. Tę sprzeczność dobrze ilustruje następują
ca wypowiedź jednej z uczennic: Po zawodowej szkole idę do technikum, potem chcę
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zdać maturą i jeśli mi się uda, to iść na studia. Bym chciała być z zawodu ciastka- 
rzem, robić piękne torty, ciastka piec.

Gdy chodzi o pozostałe wyłonione kategorie, to chciałbym  sform ułować dwie 
uwagi. Po pierwsze, moje badanie po raz kolejny potwierdza, że młodzi ludzie 
w sferze deklaracji niskie znaczenie przypisują wartościom  m aterialnym , dobra 
sytuacja m aterialna pojaw iła się zaledwie 23 razy w wypowiedziach badanych, 
mówiąc inaczej wskazało ją  mniej niż dziesięć procent osiem nastolatków. Po dru
gie, nieobecna w wyobrażeniach młodych Bydgoszczan była kategoria świat, kraj. 
Przywołało ją  zaledwie 7 nastolatków. Na tej podstawie można sform ułować przy
puszczenie, że mamy tu do czynienia z kontynuacją zarejestrow anej przez S te
fana Nowaka (1989) w okresie PRL-u „próżni socjologicznej” . Czyżby był to prze
jaw  rejestrowanej współcześnie „kultury cynizm u” , wyrażającej się zanikiem  
wspólnot innych niż grupy pierw otne, rozluźnieniem  bliskich więzi, syndrom em  
braku zaufania?

Fotografia trzecia. 
Jak spostrzegali siebie, czyli zadowolenie młodych

Trzeci element poziomego profilu tożsamości to kondycja, bez której niemożliwe 
byłoby określenie własnej istoty ani też wyodrębnienie siebie ze środowiska. Swoje 
zainteresowanie kondycją osiemnastolatków ograniczyłem do odczuwanego przez 
nich zadowolenia lub niezadowolenia z siebie oraz powodów, dla których odczuwali 
oni taki stan. Zainteresowanie odczuwanym przez nastolatków zadowoleniem z siebie 
można kojarzyć z cebulow ą teorią szczęścia, autorstwa Janusza Czapińskiego (1994). 
Teoria ta postuluje traktowanie szczęścia jako konstruktu złożonego z trzech warstw 
czy poziomów o zróżnicowanym stopniu wrażliwości na czynniki zewnętrzne i na 
zmienne koleje losu człowieka.

Poziom  najgłębszy, najbardziej stabilny i najmniej podatny na oddziaływanie 
czynników zewnętrznych stanowi wola życia. W arstwa pośrednia to różne aspekty 
zadowolenia z w łasnego życia jako  całości. Poziom  najściślej przylegający do 
obiektywnych warunków życia tw orzą sądy i odczucia odnoszące się do poszcze
gólnych dziedzin życia człowieka: jego  rodziny, zarobków, przyjaciół, zdrowia, 
kraju czy miasta, w którym m ieszka i tak dalej -  jes t to warstwa satysfakcji cząst
kowych.

Badane przeze mnie zadowolenie z siebie odnosi się do pośredniej warstwy szczę
ścia, dotyczącej różnych aspektów zadowolenia z własnego życia jako całości. Poszu
kując odpowiedzi na pytanie: czy badani osiemnastolatkowie byli z siebie zadowoleni 
oraz jak  uzasadniali wyrażone samooceny? posłużyłem się prostym pytaniem: czy 
jesteś z siebie zadowolony?
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Pytaniu temu towarzyszyła dziesięciopunktowa skala, której bieguny oznaczały 
kolejno:

1 -  nie, nie jestem  z siebie zadowolony, czyli całkowite niezadowolenie;
10 -  tak, jestem  z siebie zadowolony, czyli całkowite zadowolenie.

Badani po zakreśleniu odpowiedniej liczby na skali byli następnie proszeni o uza
sadnienie swojej odpowiedzi. Poziom zadowolenia z siebie młodych Bydgoszczan 
przedstawiono w tabeli 4. Wynika z niej, że blisko połowa badanych (dokładnie 146 
osób) była z siebie wyraźnie zadowolona, czyli przypisała sobie na dziesięciopunktowej 
skali 8 punktów i więcej. Dominowali wśród nich uczniowie zasadniczych szkół zawodo
wych, było ich w tej grupie 61, najmniej było tu licealistów, ci dominowali w grupie 
umiarkowanie zadowolonych z siebie. Różnice pomiędzy uczniami poszczególnych szkół 
dobrze ilustruje wykres 2. Średnia liczba punktów przypisana sobie przez uczniów 
szkół zasadniczych była o dziewięćdziesiąt dwie setne (0,92) wyższa niż w przypadku 
licealistów.

Tabela 4. Poziom zadowolenia z siebie badanych osiemnastolatków

Poziom

T yp s z k o t y " \_

W yraźne
niezadowolenie

Um iarkowane
niezadowolenie

U m iarkowane
zadow olenie

W yraźne
zadowolenie

Razem

Zawód i praca 6 13 27 61 107
Rodzina 7 22 28 49 106
Cechy osobowości 7 22 42 36 107
Razem 20 57 97 146 320

7,51

LO Tech. ZSZ

Wykres 2. Średnie liczby punktów przypisane sobie przez badanych 
w poszczególnych typach szkół
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W jak i sposób uzasadniali sw oje zadow olenie bądź niezadow olenie osiem na- 
stolatkow ie? Do jak ich  argum entów  się odw oływ ali? Podane przez nich uzasad
nienia poddałem  -  podobnie jak  w przypadku koncepcji -  analizie, w yłaniając na 
je j podstaw ie najczęściej pow tarzające się kategorie. Ich pełną  listę p rzedstaw ia 
tabela 5. W ynika z niej, że najważniejsze powody uzasadniające zadowolenie lub 
niezadowolenie z siebie to: szkoła i pełniona w niej rola ucznia, aktywność własna 
oraz aspiracje, marzenia i oczekiwania.

Tabela 5. Uzasadnienia powodów zadowolenia -  niezadowolenia z siebie 
podane przez osiemnastolatków

K ierunek  
^ ч .  uzasadnień  

\? Г у р  szkoły
Pozytyw ne N egatyw ne

Razem

Treść uzasadnień LO 'Г ech. ZSZ Razem LO Tech. ZSZ Razem

Szkolą, uczenie się 15 12 9 36 20 8 9 37 73
Aktywność własna 18 13 15 46 13 6 0 19 65
Aspiracje, marzenia 
oczekiwania

8 5 2 15 26 5 5 36 51

Cechy charakteru 8 6 6 20 14 5 4 23 43
Stosunek do siebie 18 8 4 30 5 2 0 7 37
Inne osoby (przyjaciele) 13 8 2 23 8 3 0 11 34
Atrakcyjność fizyczna 3 5 6 14 6 6 0 12 26
Cechy negatywne 
(ich brak)

4 7 4 15 9 0 0 9 24

Określenie siebie 
(kim jestem)

6 6 0 12 2 3 3 8 20

Rodzina 8 2 2 12 4 0 0 4 20
Przeszłość 
-  jej konsekwencje

3 5 3 11 1 2 2 5 16

Razem 104 77 53 234 108 40 23 171 405

Najczęściej swoje wybory uzasadniali licealiści -  uczyniło tak 98 badanych, 
najrzadziej uczniow ie zasadniczych szkół zawodowych -  tylko 64 osoby. Licealiści 
podali także najw iększą liczbę uzasadnień -  dw ieście dwanaście, zarówno pozy
tywnych (104) jak  i negatyw nych (108). Szczególnie istotną różnicę zauważyć 
można w przypadku uzasadnień o negatywnym  zabarwieniu. O ile przeciętny lice
alista podał jedno  i jed n ą  dziesiątą (1,10) takiego uzasadnienia, to uczeń technikum  
ju ż  zaledw ie połowę tej wielkości (0,55), a uczeń szkoły zasadniczej jed n ą  trzecią 
(0,36).

Zróżnicowanie sposobu uzasadniania przypisanych sobie ocen najlepiej zilustrują 
następujące cytaty.
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Typowe uzasadnienia licealistów były formułowane następująco:
Pozytywne: Jestem zadowolony z siebie, ponieważ dostałem się do dobrej szkoły 

średniej, specjalnie nie mam problemów z nauką, mam nadzieję, że dostanę się na dobre 
studia. Mam obu rodziców wykształconych w stopniu wyższym, radzę sobie w szkole, nie 
potrzebuję ich pomocy.

Negatywne: nie jestem  w pełni z siebie zadowolona, wiem, że dużo potrafię i dużo 
mogę, ale czasami jestem  bardzo leniwa. Wiem, że mogę sporo osiągnąć w życiu, 
tylko muszę się postarać, zakumulować wszystkie siły.

Co ciekawe, oboje licealiści przypisali sobie na dziesięciopunktowej skali taką 
sam ą wartość (siedem).

Wśród uczniów techników najczęściej występowały uzasadnienia typu:
Pozytywne: Wykorzystałem swój czas. Nie mam poważnych problemów.
Negatywne: Nie jestem  pewien, co chcę w życiu osiągnąć.
W przypadku uczniów zasadniczych szkół zawodowych dominowały lakoniczne 

stwierdzenia typu:
Pozytywne: bo jestem  z siebie zadowolony.
Negatywne: bo nie idzie mi z matematyki.

Różnicę, którą sygnalizują te uzasadnienia można opisać posługując się koncepcją 
kodu językowego (Bernstein 1990). Analiza podanych przez młodych Bydgoszczan 
uzasadnień pozwala na stwierdzenie, że licealiści najczęściej posługiwali się kodem 
rozwiniętym, pozostali kodem ograniczonym.

Resume, 
czyli fotografia czwarta

Najpierw chciałbym zestawić ze sobą obrazy przedstawione na fotografii pierw
szej, pokazującej kompetencje badanych i na fotografii trzeciej, odnoszącej się do 
zadowolenia z siebie. Efekt tego zestawienia stanowi fotografia czwarta, łącząca oba 
elementy tożsamości badanych osiemnastolatków. Oto ona.

Dane zawarte w tabeli 6 upoważniają do stwierdzenia, że im niższy poziom kom
petencji przejawiali nastolatkowie, tym wyższy był ich poziom zadowolenia 
z siebie. Szczególnie rozbieżność tę ujawnili uczniowie zasadniczych szkół zawodo
wych. Z czterdziestu pięciu badanych, którzy nie rozumieli czytanego tekstu dwudzie
stu sześciu wyraziło wysoki poziom zadowolenia z siebie. Znalazła w ten sposób 
potwierdzenie znana od wielu lat prawidłowość, zgodnie z którą młodzież reprezen
tująca najniższy poziom wykształcenia jednocześnie bywa najmniej krytyczna wobec 
własnych kompetencji, a nawet miewa wręcz dobre samopoczucie (zob.: Kwieciński 
1995).
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Tabela 6. Zależność między poziomem kompetencji 
w zakresie czytania ze zrozumieniem a poziomem zadowolenia z siebie

N . Poziom  
^ ^ z a d o w o le n ia

Typ
kom petencji

W yraźne
niezadowolenie

Um iarkowane
niezadowolenie

Um iarkowane
zadowolenie

W yraźne
zadow olenie

Razem

Niski LO 2 6 3 2 13

Tech. 2 4 1 15 22

ZSZ 6 4 9 26 45

Średni LO 2 5 14 11 32

Tech. 2 7 8 11 28

ZSZ 0 8 10 20 38

Wysoki LO 4 11 26 23 64

Tech. 3 10 19 23 55

ZSZ 0 0 7 14 21

Razem 21 55 97 145 318

Z rezultatów  zaprezentow anego badania wynika, że im gorsze kom petencje 
nastolatków , tym  lepsze m ają  oni sam opoczucie, tym bardziej są  z siebie zado
woleni, tym  większe je s t ich poczucie szczęścia. Ta konkluzja skłania mnie do 
przyw ołania spotykanej w literaturze prow okacyjnej tezy głoszącej, że to my, 
dorośli jesteśm y  źródłem  tożsam ościow ych problem ów  m łodych (zob.: Jastrzęb
ski 2000).

M ożna spytać: czy i w jak im  zakresie dorośli m ogą być pom ocni m łodym 
w rozw iązyw aniu przypadającego na naste lata kryzysu tożsam ościow ego? Czy 
w dalszym  ciągu m ogą pełnić rolę przew odników  po kulturze, skoro -  n ieko
niecznie z w łasnej winy -  utracili n iezbędny w takiej sytuacji kredyt w iarygodno
ści i kom petencji? N ietrudni zauw ażyć, że w zw iązku ze zw iększającą się szybko
śc ią  zm ian starsze pokolenie przeżyw a coraz w iększy stres, ma coraz w iększe 
trudności z adaptacją, czuje się coraz bardziej w yalienow ane, nieprzystosow ane, 
narażone na skutki długotrw ałej anom ii, zastraszone i zdezorientow ane. K rótko 
m ówiąc -  sam o potrzebuje pom ocy. Od kogo jednak  i skąd ma się je j spodzie
w ać? Czyżby od m łodych?

Pytania te przyw ołują na myśl typologię kultur zaproponowaną kilkadziesiąt lat 
temu przez M argaret M ead (1978) w jej głośnej książce zatytułowanej Kultura i toż
samość. W yjątkowość obecnej sytuacji polega -  według M. M ead -  na tym, że

dzieci żyją  w świecie, o którym starsi nie mają pojęcia, nie ma dziś nigdzie na 
świecie takiego pokolenia starszych, które wie to, co wiedzą ich dzieci. A więc to 
nie tylko rodzice nie są dziś dobrymi przewodnikami. Nie ma ju ż  w ogóle prze
wodników ani we własnej kulturze, ani poza nią.
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Pytając zatem o tożsamość młodych, spójrzmy my -  dorośli -  w lustro. Co 
w nim widać?

W ynikające z przedstaw ionych wyżej szczegółowych analiz zróżnicow anie 
prowadzi jednocześnie do konkluzji, iż mamy do czynienia z „trzem a szkolnymi 
św iatam i” . Jeden z nich, świat licealistów, określanych mianem „książąt szkolnego 
św iata” (Côte-Jallade 1995) przygotowuje młodych ludzi do radzenia sobie z zada
niami, staw iania czoła wyzwaniom, przeciwnościom , określania siebie poprzez 
odwołanie się do bogatej palety ról, cech, identyfikacji. Drugi z tych światów, 
„zam ieszkiwany” przez uczniów zasadniczych szkół zawodowych, m ożna -  za 
Z. Kwiecińskim  (2002) -  określić mianem „świata wykluczonych” . Autor W yklu
czania, opisując dynam ikę struktury szkolnictwa ponadpodstaw ow ego w ostatnich 
dziesięcioleciach, zauważył:

Przy końcu lat dziewięćdziesiątych stało się potoczną prawdą, że „zawodówki” nie 
tylko wyprowadzają młodzież na ulice i czynią klientami biur pośrednictwa pracy, 
ale i że wyprowadzają ją  z kultury, także kultury pożądanej i lansowanej konsumpcji 
(Kwieciński 2002, s. 12).

Gdzieś pom iędzy „książętam i szkolnego św iata” a „w ykluczonym i (w ykluczany
m i?)” lokują się uczniow ie techników . W arto jednak  zauw ażyć i to, że w osta t
nich latach św iat „zam ieszkiw any” przez licealistów  rozrasta się ponad m iarę 
(w 2002 roku 45%  absolw entów  gim nazjów  znalazło się w liceach ogólnokształ
cących), św iat „w ykluczanych” natom iast pustoszeje (w tym sam ym  roku trafiło  
do niego zaledw ie 15% absolw entów  gim nazjów ). Interesujące w ydaje mi się śle
dzenie konsekw encji ow ego przem ieszczenia, a zw łaszcza różnicow anie p ierw 
szego ze światów.
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