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Wprowadzenie

P roces uczenia się odgrywa bardzo istotną rolę w życiu każdego człowieka, 
a w szczególności w życiu dziecka. Jedną z ośmiu kompetencji kluczowych 
zalecaną do realizacji w toku edukacji jest kompetencja uczenia się i metau-

czenia się. Wielu badaczy (m.in. Uszyńska-Jarmoc, 2013; Oelszlaeger, 2007; Wood, 
2006; Białecka-Pikul, 2002) zwraca w swoich pracach uwagę na to, że warto podej-
mować problematykę dziecięcego rozumienia świata, a w szczególności dziecięcego 
uczenia się. Indywidualna wiedza dziecka, pozyskana w trakcie codziennych doświad-
czeń, jest mu niezbędna do zdobywania wiedzy naukowej, w tym także wiedzy na temat 
własnego uczenia się. Celem badań było ukazanie potocznych koncepcji dzieci w młod-
szym wieku szkolnym na temat pewnych uwarunkowań procesu uczenia się. Zgodnie 
z przyjętą na potrzeby artykułu defi nicją uczenia się (Uszyńska-Jarmoc, 2013, s. 46) jest 
ono ujmowane jako „proces gromadzenia, strukturyzacji i restrukturyzacji doświadczeń 
poznawczych, społecznych, praktycznych, które dziecko zdobywa głównie w procesie 
socjalizacji”. Badania podjęto w paradygmacie interpretatywnym (Zwiernik, 2015), by 
ukazać, w jaki sposób potoczne koncepcje dzieci w młodszym wieku szkolnym mogą 
stać się podstawą do tworzenia przez nauczyciela środowiska sprzyjającego nabywa-
niu wiedzy przez uczniów. W trakcie zdobywania wiedzy dzieci zastanawiają się nad 
poznawaną rzeczywistością, wytyczają pewne pola zainteresowań, zastanawiają się, 
dlaczego dane zjawisko ma takie cechy, a nie inne (Oelszlaeger, 2007). Jest to pewna 
„droga” prowadząca do poznania siebie, swoich możliwości, wiedzy i niewiedzy. Ucze-
nie się dziecka, na gruncie teorii konstruktywizmu, może być rozumiane jako aktywne 
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zdobywanie nowych wiadomości oraz umiejętności w toku różnych doświadczeń. Sy-
tuacje, doświadczenia w których jednostka konstruuje wiedzę są uwarunkowane pew-
nymi czynnikami, które mają wpływ na jakość nabywanej przez nią wiedzy. Stąd tak 
istotne staje się poznanie potocznych koncepcji dzieci w młodszym wieku szkolnym na 
temat uwarunkowań sprzyjających bądź utrudniających proces uczenia się. 

Konstruktywizm jest pojęciem, do którego odwołują się autorzy wielu publika-
cji naukowych (m.in. Klus-Stańska, 2010, 2018; Dernowska, 2008; Filipiak, 2008). 
Na gruncie pedagogiki konstruktywizm jest pojmowany jako fi lozofi czno-edukacyjna 
idea, która postuluje znaczącą działalność jednostki w procesie nabywania wiedzy. 
Teoria wiedzy i uczenia się, zwana konstruktywistyczną, zakłada, że wiedza ma cha-
rakter indywidualny, osobisty. Jest ona ujmowana jako obiektywna, umysłowa repre-
zentacja stworzona przez człowieka na temat rzeczywistości. Człowiek uczy się przez 
całe życie, nieprzerwanie rozbudowuje reprezentacje umysłowe, wciąż poszerza za-
soby wiedzy (Sławińska, 2010). Jak podkreślają Czesław i Małgorzata Kupisiewicz 
(2009), uczenie się można pojmować jako proces polegający na formułowaniu przez 
jednostkę subiektywnych objaśnień rzeczywistości. Według Doroty Klus-Stańskiej 
(2018) konstruktywizm jest uznawany w edukacji jako pewne narzędzie rozumienia, 
które umożliwia identyfi kację okoliczności potęgujących nabywanie wiedzy oraz 
takich, które uniemożliwiają tenże proces. Jest to również inspiracja dla praktyki, 
która stymuluje nauczyciela do „poszukiwania sposobów takiej organizacji uczenia 
się, żeby wiedza konstruowana przez ucznia była jak najbardziej dla niego znacząca, 
pogłębiona, systemowa, dynamiczna i elastyczna” (tamże, s. 137). 

Jak podkreśla Klus-Stańska (2018), człowiek w różnych okolicznościach two-
rzy nowe zasoby wiedzy, a jej jakość jest uwarunkowana poprzez kontekst, w jakim 
przebiegał proces. Istotny jest także typ uczenia się dziecka, który zmienia się wraz 
z jego wiekiem. Najmłodsze dzieci preferują uczenie się typu spontanicznego. Dzieci 
w młodszym wieku szkolnym przechodzą z uczenia się typu spontaniczno-reaktyw-
nego do reaktywnego, które zachodzi pod wpływem działań nauczyciela (Wygotski, 
1971). Istotne jest, by nauczyciel wspierał ucznia w aktywnym nabywaniu wiedzy, 
stwarzając warunki sprzyjające uczniowi i jego preferencjom. Potrzeba prowadzenia 
badań i spojrzenia na proces uczenia się w duchu konstruktywizmu wynika z tego, 
że dzieci w młodszym wieku szkolnym posiadają już pewne doświadczenia, pewien 
zasób wiedzy dotyczący nabywania jej. Odnosząc się do trzech rodzajów uczenia 
się dziecka: spontanicznego, reaktywnego i spontaniczno-reaktywnego (tamże), na-
leży ujmować nauczyciela jako osobę, dzięki której możliwe jest stworzenie opty-
malnego środowiska edukacyjnego, będącego miejscem „bezpiecznego klimatu do 
autonomicznego uczenia się” (Uszyńska-Jarmoc, 2013, s. 45). Stąd znaczące staje 
się poznanie potocznych koncepcji uczniów klas I‒III szkoły podstawowej na temat 
czynników zewnętrznych warunkujących proces uczenia się. Zewnętrzne uwarunko-
wania procesu uczenia się są jednym z łatwiejszych czynników do poznania przez 
badacza. Małe dzieci są w stanie wskazać i opowiedzieć językiem potocznym o tym, 
co sprzyja albo przeszkadza im w nabywaniu wiedzy. 
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Zewnętrzne uwarunkowania procesu uczenia się

Przebieg procesu „uczenia się” jest zdeterminowany dwiema grupami czynników. 
Pierwszą kategorię stanowią czynniki wewnętrzne, które są ściśle związane z uczniem 
i jego osobowością. Druga grupa dotyczy czynników zewnętrznych, które wiążą się 
z okolicznościami procesu uczenia się, środowiskiem otaczającym ucznia w trakcie na-
bywania wiedzy (Jaroni, 2005). Zewnętrzne uwarunkowania procesu uczenia się sta-
nowią bardzo istotną rolę w trakcie nabywania wiedzy przez jednostkę, determinują 
one jej trwałość oraz jakość. W grupie zewnętrznych czynników warunkujących pro-
ces uczenia się można wyróżnić uwarunkowania, które sprzyjają przyswajaniu wiedzy 
przez ucznia – stymulatory ‒ oraz takie, które utrudniają proces uczenia się – inhibitory.

Według Stanisława Dubisza (2003) poprzez pojęcie stymulatora należy rozumieć 
pewne uwarunkowanie, które umożliwia funkcjonowanie bądź eskalację czegoś. Na-
bywanie wiedzy przez dziecko powinno odbywać się w sprzyjających okolicznościach. 
Zabawa jest najważniejszą formą działalności poznawczej dziecka w wieku przedszkol-
nym i młodszym wieku szkolnym. Wiedza nabywana przez dzieci w trakcie zabawy jest 
wiedzą niepewną, oparta jest na naiwnych teoriach konstruowanych przez dziecko, lecz 
pozwala na stworzenie fundamentów do budowania wiedzy naukowej. Każde dziecko 
jest w stanie odnieść sukces w trakcie procesu uczenia się. Zadaniem rodziców i na-
uczycieli jest organizacja warunków sprzyjających uczeniu się „zgodnie z nowoczesną 
wiedzą, poczuciem odpowiedzialności i mądrością pedagogiczną” (Taraszkiewicz i in., 
2009, s. 8). Jak podkreśla Anna Izabela Brzezińska (2008), jednym z wiodących zadań 
nauczyciela jest poprawne zorganizowanie przestrzeni edukacyjnej, zarówno fi zycznej, 
jak i społecznej. Stworzenie przez nauczyciela sprzyjających warunków do zaistnienia 
nie tylko samego procesu uczenia się, lecz także świadomego poznawania jego istoty 
i uwarunkowań może przynieść pozytywne efekty. Wykorzystanie ciekawych środków 
dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć sprawia, że stają się one bardziej atrakcyjne. 
Skutkuje to wzrostem ciekawości dziecka oraz wzmaga jego zainteresowanie przyswa-
janymi treściami. Wykorzystanie mediów, takich jak Internet czy telewizja, w procesie 
uczenia się może nieść pozytywny i negatywny wpływ (Dylak, Skrzydlewski, 2012; Py-
żalski, 2017). Stymulatorem w edukacji może być także zewnętrzna motywacja ucznia 
do działania. Rozbudzenie w dziecku chęci do zdobywania wiedzy wpłynie korzystnie 
na jej jakość. W psychologii (Brophy, 2002) wyróżnia się trzy sposoby wytwarzania 
motywacji zewnętrznej: (1) premiowanie w formie nagrody prawidłowo wykonanego 
zadania: (2) zwrócenie uwagi uczniów na praktyczny, pożyteczny wpływ wiedzy; (3) 
okazjonalne organizowanie współzawodnictwa. W trakcie stosowania tych metod na-
leży pamięć, że celem nauczyciela nie jest skierowanie uwagi uczniów na nagrody, 
lecz ukierunkowanie motywacji w celu zintensyfi kowania trudu, który uczeń podejmuje 
w trakcie rozwiązywania zadania. 

Inhibitor (łac inhibitio ‒ powstrzymanie) w procesie nabywania wiedzy jest po-
strzegany jako czynnik dekoncentrujący uwagę dziecka, utrudniający proces uczenia 
się. Badacze Bettina Geuenich i współpracownicy (2016) twierdzą, że przez okolicz-
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ności rozpraszające uwagę dziecka w toku pozyskiwania wiedzy należy rozumieć 
szereg przeszkód zewnętrznych. Wyróżniają utrudnienia, takie jak: dokuczliwe, gło-
śne dźwięki, brak porządku w miejscu nauki, defi cyt niezbędnych przedmiotów, brak 
stałego miejsca pracy, nieprzyjemny nastrój w miejscu nauki. Istotnym czynnikiem 
zaburzającym proces nabywania wiedzy przez dziecko są złe warunki materialne, któ-
re w znacznym stopniu warunkują przebieg procesu uczenia się. Niezaspokojone pod-
stawowe potrzeby jednostki, takie jak np. brak pożywienia, wynikające ze złej sytu-
acji materialnej rodziny, udaremniają zaistnienie procesu uczenia się. Nieprawidłowe 
odżywianie negatywnie wpływa na działanie mózgu, a co się z tym wiąże, następuje 
znacznie słabsze opanowywanie nowych pojęć (Woynarowska, Oblacińska, 2014).

 Według Izabeli Breguły (2017) za czynniki utrudniające proces uczenia się można 
uznać uwarunkowania pedagogiczne. Działania nauczyciela, który wykazuje skłon-
ność do podtrzymywania nazbyt surowej dyscypliny podczas zajęć w klasie, utrud-
niają uczniom nabywanie wiedzy. Za inhibitor procesu uczenia się można uznać także 
nieodpowiedni, nieadekwatny do możliwości uczniów dobór podręczników, materia-
łów dydaktycznych i treści zadań. Są to czynniki ściśle powiązane z osobowością oraz 
działalnością nauczyciela. Badacze z Uniwersytetu Stanu Waszyngton oraz Uniwer-
sytetu Stanu Massachusetts stwierdzili, że czynnikiem spowalniającym nabywanie 
wiedzy przez dziecko oraz dekoncentrującym jego uwagę mogą być media: telewizja, 
radio (za: Łyskawińska, 2013).

Jak rozumiany jest termin potoczne koncepcje?

W literaturze naukowej stosuje się zamiennie wiele różnych określeń potocznych 
koncepcji. Jak podkreśla Kinga Lachowicz-Tabaczek (2004), stosuje się pojęcia takie 
jak: ukryte lub intuicyjne przekonania, naiwne teorie bądź zdroworozsądkowe sądy. 
Wszystkie przytoczone terminy określają wiedzę potoczną, która jest tworzona w trak-
cie codziennych doświadczeń bądź obserwowanych przez jednostkę wydarzeń. Potocz-
ne koncepcje mogą stanowić eksplikację pewnego spostrzeganego albo doznawanego 
przez jednostkę wydarzenia lub mogą powstać podczas interakcji społecznych. Czło-
wiek odczuwa potrzebę oraz chęć poznania otaczającego go świata (tamże). Tworząc 
naiwne teorie, jednostka jest w stanie w sposób łatwy, prosty udzielić objaśnień do-
tyczących zastanego przez nią świata. Według Lachowicz-Tabaczek (tamże) potoczne 
koncepcje tworzą podstawę wiedzy człowieka o otaczającej go rzeczywistości.

Istotną cechą naiwnych teorii jest to, że nie są one konstruowane na podbudowie 
wiedzy naukowej, lecz są określane w trakcie subiektywnego poznania przez jednost-
kę otaczającego ją świata. Według Stanisława Dylaka (2013) wiedza potoczna nie po-
siada stanowczych fundamentów w formie logicznych, naukowych uzasadnień. Stąd 
wniosek, że może być uznawana jako wiedza fragmentarycznie pewna. Należy zwrócić 
uwagę na fakt, że badając wiedzę potoczną uczniów w młodszym wieku szkolnym na 
temat zewnętrznych uwarunkowań procesu uczenia się, dążono do poznania osobistych, 
subiektywnych przekonań i sądów, a nie naukowego rozumienia i defi niowania.
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Cel i metoda badań

W badaniach przyjęto, że w trakcie codziennych doświadczeń dzieci tworzą naiwne, 
potoczne koncepcje na temat rzeczywistości. Wiedza pozyskana w toku doświadcza-
nia stanowi fundament wiedzy naukowej zdobywanej systematycznie, metodycznie 
podczas współpracy z nauczycielem w szkole. Uznano, że dzieci w dużym stopniu są 
świadome tego, co stymuluje nabywanie przez nie wiedzy oraz tego, co utrudnia ten-
że proces. Dane zostały pozyskane w trakcie wywiadu fokusowego (Lisek-Michalska, 
2013; Kvale, 2010). Istotą wywiadu fokusowego jest poprowadzenie rozmowy przez 
badacza w taki sposób, by osoby badane aktywnie brały w nim udział, wyrażając różne 
opinie dotyczące danej kwestii (Kvale, 2010). Jak podkreślają Magdalena Ciechowska 
i Maria Szymańska (2018, s. 146): „istota wywiadu grupowego tkwi w skupieniu się ba-
danych nad danym problemem, czemu towarzyszą efekty grupowe”. Występujący efekt 
kuli śnieżnej polega na możliwości dodawania do wypowiedzi innych badanych swoich 
własnych poglądów (tamże). W ten sposób, poprzez znaczną aktywność osób biorą-
cych udział w badaniu staje się możliwe rozbudowanie wiodącego tematu wywiadu. We 
wszystkich wywiadach wzięło udział łącznie 135 uczniów, uczęszczających do różnych 
(miejskich, wiejskich) szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa 
podlaskiego. Wywiad fokusowy został przeprowadzony w kilkunastu zespołach dzieci, 
tzw. mini groups (tamże), obejmujących czworo lub pięcioro badanych. Wywiady były 
nagrywane, a następnie dokonano ich transkrypcji. W kwestionariuszu wywiadu zawar-
to wiele możliwych pytań dotyczących ośmiu kategorii tematycznych. Poszczególne 
kategorie dotyczyły tego, czym jest uczenie się według dzieci, jakie czynniki ich zda-
niem wpływają na proces uczenia się oraz tego kto, gdzie, kiedy, w jaki sposób i w ja-
kim celu się uczy. W każdej kategorii badacz mógł zadać pytania z listy, adekwatnie do 
toku rozmowy z dziećmi. Pytania miały charakter otwarty, by dać dzieciom sposobność 
samodzielnej, nieograniczonej wypowiedzi. Były sformułowane językiem przystępnym 
dla dziecka, co umożliwiło poznanie potocznych koncepcji uczniów. Celem badacza 
było skupienie uwagi badanych wokół procesu uczenia się. Każdy uczestnik badania 
współuczestniczył w wywiadzie dobrowolnie, w swobodny sposób wypowiadał się na 
zadane pytania (Lisek-Michalska, 2013). 

Konieczność przeprowadzenia wywiadu w grupie zawężonej była spowodowana chę-
cią jak największego zaangażowania dzieci w proces badania, w przyjaznej atmosferze 
w znanym dzieciom miejscu (Lisek-Michalska, 2012). Jak podkreśla Dariusz Kubinow-
ski (2010), życzliwa atmosfera w trakcie wywiadu fokusowego jest niezwykle ważna. 
Umożliwia ona poznanie subiektywnych opinii osób badanych, ponieważ dialog pomię-
dzy uczestnikami wywiadu a badaczem jest oparty na naturalności, szczerości, otwartości. 
Badania przedstawione w tym artykule są pewnym wycinkiem całości. Analizy przedsta-
wiają potoczne koncepcje dzieci na temat zewnętrznych uwarunkowań procesu uczenia 
się. W trakcie przeprowadzania badań w paradygmacie jakościowym własne wyobrażenia 
oraz oceny badacza zostały odrzucone na rzecz poznania naiwnych teorii konstruowanych 
przez dzieci w trakcie subiektywnego poznawania rzeczywistości. 
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Analiza wyników badań

Według Brzezińskiej (2008) możemy wyróżnić trzy wiodące źródła wiedzy o sobie, ota-
czającym nas świecie oraz pozyskiwania i kształtowania się umiejętności: (1) osobiste 
doświadczanie, (2) przekaz społeczny – wiedza pochodząca od innych ludzi, z mediów, 
(3) refl eksja. Na tej podstawie została zaplanowana analiza wyników badań.

Doświadczanie należy rozumieć nie tylko jako wynik osobistych manipulacji na 
przedmiotach, lecz także obserwację poczynań innych, otaczających dziecko ludzi. 
W okresie dzieciństwa doświadczanie jest najważniejszą formą odkrywania rzeczy-
wistości (tamże).

Wiodącą aktywnością dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkol-
nym jest zabawa. Zabawa jest pewnym sposobem na poznanie, doświadczanie rzeczy-
wistości przez dzieci. Stąd w toku badań zapytano: A czy kiedy bawicie się wspólnie, 
to skupiacie się tylko na zabawie? Jak myślicie, czy zabawa pomaga komuś w uczeniu 
się? Większość badanych dzieci w swoich wypowiedziach podkreślała istotną konek-
sję pomiędzy nauką a zabawą: Bawimy się i możemy się uczyć; Nauka przez zabawę 
jest najlepsza, niż takie siedzenie i patrzenie w książkę. Dzieci w młodszym wieku 
szkolnym postrzegają zabawę jako naukę, która umożliwia im wchodzenie w inną 
rolę społeczną. Chętnie naśladują dorosłych w trakcie zabawy, co przyczynia się do 
poszerzenia wiedzy o otaczającym ich świecie: Zabawa pozwala nam uczyć się tego, 
co będziemy robić za kilka lat. Dzieci traktują zabawę jako pewną formę doświadcza-
nia „dorosłości”. Tworzą pewną wizję tego, jak będzie wygląda ich rola społeczna 
w przyszłości: Zabawa w sklep z koleżankami lub w nauczycielkę, możemy się poczuć 
jak dorośli.

Na pytanie: Wyobraźcie sobie, że jesteście na bardzo zatłoczonym placu zabaw. 
Musicie skończyć czytać lekturę. Jak myślicie, czy czytając ją w takim miejscu, uda 
się wam zrozumieć, o co w niej chodziło? większość dzieci odpowiedziała przecząco. 
Zwracały one uwagę na to, że hałas, którego doświadczają będąc na placu zabaw, 
jest czynnikiem spowalniającym, zaburzającym proces uczenia się. Nie da się czytać 
książki w takim miejscu, ani odrabiać pracy domowej. Plac zabaw to najgorsze miej-
sce do czytania książek, bo jest za głośno i wszędzie chodzą dzieci i ludzie. Zewnętrz-
nym czynnikiem procesu uczenia się towarzyszącym dzieciom w trakcie codziennego 
pobytu w szkole jest muzyka. W swoich wypowiedziach na temat roli muzyki w pro-
cesie uczenia się badani zwrócili dużą uwagę na rodzaj muzyki. Muzyka klasyczna 
może pomóc. Może pomagać relaksująca. Duża część osób badanych wskazała, że 
hałaśliwa, głośna muzyka zakłóca proces uczenia się: Przeszkadza nam w nauce, bo 
wtedy nie możemy odrabiać lekcji […]; Nigdy nie uczę się przy muzyce, bo wtedy 
musiałabym zatykać uszy. Kilkoro z dzieci wskazało, że słuchanie muzyki w trakcie 
samodzielnego uczenia się w domu umożliwia im zapewnienie poczucia bezpieczeń-
stwa: Czasem lubię włączyć sobie spokojną muzykę do nauki, bo gdy jest cisza, to aż 
nieprzyjemnie. Kiedy uczę się w domu, to lubię nawet jak coś gra […], bo wtedy nie 
jest tak dziwnie.
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Wśród wypowiedzi dzieci na temat czynników stymulujących nabywanie wiedzy 
można dostrzec uczenie się poprzez interakcje z innymi. Uczenie się jest procesem, 
w którym to często zachodzi interakcja z innymi. Stąd też dzieci podkreślały istotną 
rolę osobistych kontaktów z innymi członkami rodziny w nabywaniu wiedzy. Szuka-
my pomocy u zaufanych osób (rodzice, nauczyciel, przyjaciele, starsze rodzeństwo, 
dziadkowie). Obecność bliskich osób w trakcie nabywania wiedzy jest dla dzieci waż-
na, sprzyja pozytywnej atmosferze. Zaskakuje fakt, że badani podkreślają pozytywny 
wpływ, jaki wywiera na nich pobyt zwierzęcia domowego w ich otoczeniu w trakcie 
nauki: Mój chomik mi pomaga. Mój piesek. Pytania zadane dzieciom w trakcie wy-
wiadu odwoływały się także do miejsc, które ułatwiają bądź utrudniają nabywanie 
wiedzy. Większość badanych przyznała, że szkoła jest najlepszym miejscem sprzy-
jającym uczeniu się: Samemu ciężko, bo tutaj pani w szkole tłumaczy wszystko i do-
kładnie, a w domu samemu to ciężko; W szkole są koledzy i koleżanki, można poga-
dać, nauczyć się czegoś nowego […]. W toku badań odwoływano się do codziennych 
doświadczeń badanych, stąd w trakcie wywiadu zapytano: Czy będąc na zakupach, 
moglibyście się szybko i dobrze czegoś nauczyć?. Zdaniem dzieci nabywanie nowych 
wiadomości w trakcie zakupów czy innych codziennych czynności jest utrudnione ze 
względu na hałas pochodzący z otoczenia. Nie jest to możliwe, żeby uczyć się w skle-
pie, to nie jest miejsce do tego; W sklepie jest strasznie głośno, a to nie jest fajne, 
ucząc się. Jednakże kilkoro uczniów wskazało w swoich wypowiedziach na fakt, że 
nauka jest możliwa nawet w takim miejscu. Sam pobyt w sklepie traktują jako swego 
rodzaju okazję edukacyjną, choć wyrażają to językiem potocznym: […] można się 
nauczyć liczyć. Dodawać banknoty. Ile nam wyjdzie za zakupy. 

W trakcie codziennych doświadczeń dzieci biorą udział w różnych interakcjach. 
Przekaz społeczny dotyczy wiedzy, która została przekazana dziecku podczas inte-
rakcji z innymi ludzi: rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami. Jest to także droga 
poznawania świata wiodąca poprzez informacje pochodzące z tekstów pisanych oraz 
środków masowego przekazu, takich jak telewizja czy Internet.

Dzieci wytypowały szereg czynników stymulujących lub zaburzających proces 
uczenia się, związanych z przekazem społecznym. Przekaz społeczny następuje m.in. 
poprzez media masowego przekazu, takie jak Internet czy telewizja. Badanym za-
dano pytanie: Czy oglądanie telewizji pomaga w uczeniu się? – dzieci w większości 
wskazywały na pozytywny wpływ oglądania telewizji w procesie nabywania wiedzy. 
Według badanych obszerny repertuar kanałów telewizyjnych umożliwia im dokona-
nie takiego wyboru, który korzystnie wpłynie na rozwój ich intelektu. W telewizji są 
różne kanały dla dzieci i dorosłych, z których można się nauczyć dużo o życiu. Warto 
wspomnieć, że część badanych podkreśliła istotny fakt, iż rodzice w dużej mierze de-
cydują o czasie, w którym wolno oglądać dziecku telewizję: Rodzice nie pozwalają mi 
uczyć się przy telewizorze i słuchając muzyki; Rodzice krzyczą jak oglądam w salonie 
bajki, podczas robienia pracy domowej; Zawsze rodzice sprawdzają, czy nie oglądam 
telewizji, zamiast odrabiać lekcji; Rodzice mówią, że albo oglądam bajkę, albo robię 
pracę domową. 
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Internet jest postrzegany przez dzieci jako cyberprzestrzeń, dzięki której nabywają 
wiedzę oraz poznają świat. Internet bardzo pomaga w uczeniu się, bo tam wszystko 
można znaleźć szybko i łatwo. W swoich wypowiedziach dzieci podkreślają, że kom-
puter jest urządzeniem do utrwalania posiadanej już wiedzy za pomocą zróżnicowa-
nych quizów i gier. Na Internecie można pouczyć się tabliczki mnożenia, ortografi i, 
zrobić różne ćwiczenia. Niektórzy badani dostrzegają, że Internet może zostać wy-
korzystany nie tylko w celu edukacyjnych, lecz także rozrywkowym. Może pomóc, 
a czasem i przeszkodzić, bo wciąga Internet na wiele godzin. 

Wśród wypowiedzi dzieci na temat czynników stymulujących nabywanie wie-
dzy za pośrednictwem przekazu społecznego pojawiło się wskazanie na otoczenie 
społeczne. Osobą, która często pojawiała się w wypowiedziach osób badanych, był 
nauczyciel. No ja nie wiem, co to byłoby, gdyby nauczycielka nie przyszła do szkoły 
i cały dzień siedzielibyśmy w klasie. Badani uczniowie postrzegają nauczyciela jako 
osobę pozostającą w ścisłej koneksji z instytucją szkoły. Wypowiedzi dzieci wskazy-
wały, że są świadome tego, iż nauczyciel nie jest jedynym źródłem wiedzy, lecz oso-
bą, która konstruuje proces uczenia się w szkole na miarę możliwości każdego ucznia. 
Nauczyciel ma ważną rolę w klasie, dlatego powinien pomóc każdemu dziecku. Dzieci 
podkreślały, jak ważne w trakcie projektowania działań edukacyjnych są kompetencje 
nauczyciela. Dobry nauczyciel potrafi  pomóc dziecku, które jest słabe w nauce.

Refl eksja jako trzecia droga poznawania świata odwołuje się do przemyśleń dziec-
ka, jego poglądów oraz własnych teorii. Pojawia się około 10.‒12. roku życia, lecz 
już w wieku przedszkolnym należy doszukiwać się początków samodzielnej refl eksji 
(Brzezińska, 2008). Dzieci poddały głębszej refl eksji pytanie odnoszące się do oglą-
dania przez nie telewizji i związanych z tym możliwości uczenia się. W trakcie wy-
wiadu dzieci szczególnie podkreślały pozytywny charakter bajek, które mają okazję 
oglądać w telewizji. W swoich wypowiedziach zwróciły uwagę, że są świadome, iż 
przedstawione w bajkach wartościowe zachowania są warte naśladowania: Uczymy 
się na bajkach, żeby być dobrym człowiekiem. Uczymy się sztucznego oddychania. 
Kilkoro dzieci wskazało na dokładny rodzaj programu telewizyjnego, jaki ich zda-
niem warto obejrzeć: […] jak są takie programy o przyrodzie, to pomaga. 

W trakcie wywiadu dzieci próbowały określić, czy uwarunkowania pogodowe 
wpływają na efekty procesu uczenia się. Badani zwrócili uwagę, że pogoda może 
oddziaływać na nastrój każdego człowieka: Pogoda wpływa na nastrój; Od pogody 
zależy, jak się czujemy. Dzieci zostały poproszone o wyrażenie swojej opinii na temat 
wpływu pogody, jaka panowała w trakcie przeprowadzenia wywiadu: Powiedzcie, 
jak myślicie, czy dzisiejsza pogoda pomaga Wam się uczyć? Dlaczego tak sądzicie?. 
Wywiad był przeprowadzony zimą, podczas mglistego dnia. Dzieci po krótkiej obser-
wacji pogody poczyniły następujące refl eksje: Taka pogoda w ogóle nie zachęca nas 
do nauki, bo nie ma słońca. W ogóle nie pomaga się uczyć, w taką pogodę można by-
łoby tylko spać i odpoczywać. Pogoda za oknem w ogóle nie zachęca do nauki, bo nie 
ma słońca, które by grzało. Uczniowie twierdzili, że nieatrakcyjna pogoda utrudnia 
proces uczenia się, wpływając negatywnie na nastrój człowieka.
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Zakończenie

Analiza wypowiedzi dzieci w młodszym wieku szkolnym na temat zewnętrznych 
uwarunkowań uczenia się pozwala na stwierdzenie, że wiedza osób badanych jest 
bogata, dotyczy wielu obszarów tematycznych związanych z procesem uczenia się. 
W trakcie wywiadów dzieci swobodnie wypowiadały się na temat czynników warun-
kujących ich własny proces uczenia się. Odnosząc się do wyróżnionych przez Brze-
zińską źródeł wiedzy: osobistych doświadczeń, przekazu społecznego, mediów oraz 
refl eksji, należy zauważyć, że stanowiły one pewne ramy, na które zostały naniesione 
odpowiedzi badanych. Dzięki tak ukazanej analizie danych można zaobserwować, że 
dzieci, zdobywając wiedzę z różnych źródeł, napotykają na zróżnicowane czynniki 
warunkujące proces uczenia się. Istotny jest także fakt, że nie jest możliwe dokonanie 
klasyfi kacji na stymulatory i inhibitory procesu uczenia się, ponieważ, jak wynika 
z analizy danych, poszczególne czynniki mające wpływ na proces uczenia się mogą 
być różnie interpretowane przez dzieci. Podczas wywiadu dzieci sformułowały wnio-
sek, że czynniki, takie jak media, mogą zarówno ułatwiać, jak i utrudniać proces na-
bywania wiedzy. Słuchanie muzyki np. jest uregulowane pewnymi warunkami; cicha, 
spokojna muzyka jest postrzegana jako stymulator procesu uczenia się, lecz hałaśliwa 
staje się inhibitorem. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że uczniowie w młodszym wieku szkolnym są chęt-
ni do dzielenia się subiektywnymi przemyśleniami z innymi. Zatem warto rozważyć 
w przyszłości możliwość przeprowadzenia wywiadów pogłębionych oraz opracowa-
nia i przeprowadzenia programu zajęć, dzięki którym uczniowie będą mogli rozwijać 
kompetencje metauczenia się; doświadczać różnych czynników zewnętrznych wa-
runkujących proces uczenia się, a następnie dokonywać samodzielnej klasyfi kacji na 
czynniki zaburzające oraz ułatwiające zdobywanie wiedzy. Wart uwagi jest również 
fakt, że dzieci skupiły się na osobie nauczyciela jako kreatorze środowiska eduka-
cyjnego. Takie postrzeganie nauczyciela przez dzieci w młodszym wieku szkolnym 
pozwala na stwierdzenie, że dzieci powinny odkrywać świat, konstruować wiedzę 
– jak głoszą założenia konstruktywizmu, a nie biernie przyjmować narzucone przez 
nauczyciela treści. 
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COMMON CONCEPTIONS OF THE YOUNGER SCHOOL-AGE CHILDREN ABOUT 
THE FACTORS AFFECTING THE LEARNING PROCESS

Abstract

The article touches upon the issues of the conditions of learning which play a signifi cant role in 
acquiring and developing knowledge by younger school-age children. The aim of the research was 
to recognize the common concepts of younger school-age children about the factors which facilitate 
or hinder the learning process. The article presents the assumptions of qualitative research carried 
out on several focus groups consisting of 135 younger school-age children. The analysis of data ac-
quired during the focus interview shows that the knowledge of the younger school-age children on 
the conditions of learning process is really extensive and touches upon numerous aspects pertaining 
to the process itself. Children are able to recognize and name, in a colloquial language, the factors 
which either hinder or support their learning process. The presented analysis is the basis to form the 
conclusions in the fi nal part of the article.

Keywords: learning, learning conditions, common concepts, early childhood education, focus 
groups interview 


