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A b s t r a c t

Development of the emotion representation in social interaction: the role 
of emotional discourse

In the presented article the role of emotional discourse in the development of the 
emotion representation is discussed. Presented data are part of a larger longitudi- 
nal project on the development of the emotion knowledge in childhood.

73 children, aged 3;6, 4;6 and 5;6 years participated in the study. The study 
had longitudinal design, with assessment sessions each six months. The emotion 
representation was assessed using the Test of Emotion Knowledge (Stępień-Nycz,
2007), whereas the emotional discourse was assessed during a narrative task and 
puppet show play with a friend of the child. The analysis of the emotional dis
course included the number of all statements about emotions in children’s utter- 
ances.

The results confirm the role of emotional discourse in the development of 
emotion representation: in the regression analysis, emotional discourse predicted 
later emotion knowledge, explaining up to 18% of its variance. The role of emo
tional discourse in the development of emotion representation can be explained 
according to the theory of the representation redescription (Karmiloff-Smith, 
1995) and the theory of Tomasello (2002).

Key words: emotion representation, social interaction, discourse, socio-cognitive 
development.

1 Przedstawione badania zostały sfinansowane ze środków na naukę w latach 2009
2011, jako projekt badawczy nr N N106 019536 (grant promotorski prowadzony pod 
kierunkiem prof. dr hab. Marii Kielar-Turskiej).
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poznania społecznego.

Wprowadzenie

Problematyka rozwoju dziecięcej wiedzy o emocjach jest szczególnie istotna 
w kontekście funkcjonow ania dziecka w grupie rówieśniczej, na przykład 
w przedszkolu czy w szkole. W ażnym aspektem dojrzałości szkolnej jest bo
wiem nie tylko funkcjonowanie poznawcze, ale również społeczno-emocjo- 
nalne. Jednym z kontekstów, w których dziecko może nabierać kompetencji 
w tym zakresie, są interakcje społeczne, zarówno z osobami dorosłymi (rodzi
ną, osobami znajomymi, nauczycielami, ale też osobami obcymi), jak i z ró
wieśnikami. W  niniejszym artykule zostaną przedstawione analizy znaczenia 
interakcji społecznych, przede wszystkim z rówieśnikami, dla rozwoju wiedzy
0 emocjach. Rozważania te warto jednak rozpocząć od kwestii terminologicz
nych.

Reprezentacja emocji

Stosowany w niniejszej publikacji term in „reprezentacja emocji” został za
czerpnięty z koncepcji Tomasza M aruszewskiego i Elżbiety Ścigały (1998)
1 obejmuje szeroki zakres charakterystyk emocji, które są reprezentowane 
w umyśle dziecka czy osoby dorosłej. Zgodnie z tą koncepcją, w reprezentacji 
można wyróżnić trzy rodzaje kodów, za pomocą których jest zapisywana wie
dza na temat danego zjawiska. Są to kody: obrazowy, werbalny i abstrakcyjny. 
W  zakresie emocji w kodzie obrazowym zapisywane są charakterystyki emocji 
dostępne zmysłowo, takie jak ekspresja emocjonalna, odczuwane fizjologicz
ne aspekty emocji, a także sytuacje stanowiące źródła emocji oraz związane 
z nim i zachowania. Kod werbalny um ożliw ia nadawanie etykiet pewnym 
zbiorom doświadczeń, a zatem dzięki niemu możliwe jest grupowanie tych 
doświadczeń pod wspólną nazwą. Z  kolei kod abstrakcyjny umożliwia głębszą 
refleksję nad emocjami i związanymi z nim i sytuacjami, ich zaawansowane 
poznawcze opracowywanie i uogólnianie posiadanej wiedzy. W ym ienione 
trzy rodzaje kodów nie występują w izolacji, lecz wzajemnie wchodzą z sobą 
w interakcje. W  toku rozwoju zachodzi ciągły proces rekodowania, czyli prze
pisywania wiedzy zakodowanej w określony sposób na inne rodzaje kodów. 
Dzięki temu zgromadzona wiedza ma bardziej elastyczny charakter i łatwiej 
może być aktualizowana w różnych sytuacjach.

W arto zwrócić uwagę, że przyjęta konceptualizacja reprezentacji emocji 
ma ważne implikacje nie tylko metodologiczne (dla przyjętego sposobu bada
nia), ale również teoretyczne. Termin ten różni się bowiem swoim zakresem 
od powszechnie stosowanego w literaturze anglojęzycznej term inu „wiedza
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o emocjach” (emotion knowledge; Bennet, Bendersky, Lewis, 2005; Izard i in., 
2000) czy „rozumienie emocji” (emotion understanding, emotion comprehension; 
D enham , Couchoud, 1990; Pons, Harris, de Rosnay, 2004). Tak rozumiana 
reprezentacja emocji jest bowiem znacznie szersza n iż  rozumienie emocji. 
Po pierwsze, ma ona charakter nie tylko werbalny, ale również niewerbalny. 
Umiejętność rozpoznania ekspresji emocjonalnej, nawet jeśli nie towarzyszy 
jej umiejętność nazwania tej ekspresji, jest również częścią reprezentacji emo
cji. Po drugie, reprezentacja emocji ma charakter nie tylko jawny, ale również 
ukryty (implicite). Przykładem takiej niejawnej reprezentacji emocji może być 
zjawisko odniesienia społecznego -  jest to umiejętność wykorzystywania eks
presji emocjonalnej osoby znaczącej do regulacji własnego działania (przybli
żania się lub wycofywania) -  którą dzieci opanowują około 10 miesiąca życia 
(Walden, Ogan, 1988). Po trzecie, reprezentacja emocji ma charakter nie tylko 
deklaratywny, ale również proceduralny. Zatem nie tylko rozumienie emocji, 
ale także wykorzystanie wiedzy o emocjach w codziennych sytuacjach stano
wić będą elementy reprezentacji emocji.

Tak szerokie rozumienie reprezentacji emocji implikuje zatem, że nie jest to 
konstrukt jednolity. Jak sugerują autorzy teorii (Maruszewski, Ścigała, 1997;
1998) oraz jak potwierdzają wyniki badań (Stępień-Nycz, 2012), trajektorie 
rozwoju w zakresie poszczególnych kodów są odmienne. Prawdopodobnie 
zatem również czynniki wpływające na rozwój reprezentacji emocji będą inne 
w zależności od kodu czy zakresu reprezentacji, który bierzemy pod uwagę.

czynniki rozwoju reprezentacji emocji

Wiele dotychczas prowadzonych badań dotyczyło czynników wpływających na 
rozwój różnych aspektów wiedzy o emocjach. Czynniki te można podzielić na 
trzy podstawowe grupy. Są to czynniki związane z: 1) właściwościami dziecka 
(rozwojowymi i indywidualnymi); 2) właściwościami otoczenia społecznego 
dziecka; 3) interakcjami społecznymi, w które dziecko wchodzi. Jak zaznaczo
no w poprzednim akapicie, większość dotychczasowych badań koncentrowała 
się na rozumieniu emocji, stąd też ustalenia dotyczących czynników rozwoju 
odnoszą się w większości właśnie do tego aspektu reprezentacji emocji.

1. Czynniki związane z  właściwościami rozwojowymi i indywidualnymi dziecka.
Ta grupa czynników jest w dotychczasowych badaniach reprezentowana 

najliczniej. Szczególnie istotne dla rozwoju reprezentacji emocji okazało się 
znaczenie kompetencji językowych dziecka. W  badaniach stwierdzono, że 
ważne w tym  zakresie są zarówno kompetencje gramatyczne (Pons i in., 2003; 
Ruffm an i in., 2003), jak  i semantyczne (Cutting, D unn, 1999; de Rosnay, 
Harris, 2002) oraz pragmatyczne (Slomkowski, D unn, 1996; Stępień, 2007). 
M ożna argumentować zatem, że istotna dla rozwoju reprezentacji emocji 
jest zarówno funkcja reprezentatywna języka, jak  i funkcja komunikacyjna
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(Kurcz, 1992). Posługiwanie się językiem jako narzędziem reprezentacji po
zwala na porządkowanie doświadczenia, gdyż język nakłada na te doświad
czenia określoną strukturę (Kurcz, 1987). Z  kolei posługiwanie się językiem 
jako narzędziem  komunikacji umożliwia wykorzystanie go jako narzędzia 
pośredniczenia między umysłami (Tylen i in., 2010), przez co dziecko może 
uzyskać dostęp do stanów wewnętrznych innych osób, jak również samodziel
nie komunikować własne przeżycia.

Innym czynnikiem indywidualnym branym pod uwagę w badaniach było 
funkcjonowanie poznawcze dziecka. Uzyskiwane wyniki sugerują, że dla roz
woju rozumienia emocji istotne są takie aspekty funkcjonowania poznawczego, 
jak ogólne zdolności intelektualne (Bennett, Bendersky, Lewis, 2005; Izard i in., 
2000; Leerkes i in., 2008), rozumienie fałszywych przekonań (Cutting, Dunn,
1999) czy funkcje zarządzające (Blair, Granger, Razza, 2005; Leerkes i in.,
2008). Co ciekawe, w badaniach Esther Leerkes i współpracowników (2008) 
najlepiej dopasowany do zgromadzonych danych okazał się model opisujący za
leżności pomiędzy funkcjonowaniem poznawczym i emocjonalnym dzieci pod 
postacią czterech czynników: kontroli emocjonalnej, kontroli poznawczej, ro
zumienia emocji i rozumienia poznania; co więcej -  rozumienie emocji okazało 
się czynnikiem najsilniej związanym ze wszystkimi pozostałymi.

2. Czynniki związane z  właściwościami otoczenia społecznego dziecka.
W  tej grupie czynników najwięcej uwagi poświęcono indywidualnym ce

chom osób dorosłych stanowiących środowisko społeczne dziecka, przede 
wszystkim rodziców. W yniki badań wskazują, że z rozwojem dziecięcej wie
dzy o emocjach związane są takie charakterystyki rodziców, jak ich wykształ
cenie (Cutting, D unn, 1999), status socjoekonomiczny (Izard i in., 2000), 
pozytyw ne rodzicielstwo (B ennett, Bendersky, Lewis, 2005), stosowane 
praktyki socjalizacyjne (Krevans i Gibbs, 1996), a także wrażliwość matki na 
stany umysłowe dziecka, wyrażająca się w odnoszeniu się do nich w trakcie 
interakcji z dzieckiem (Ruffman i in., 2006). Część z tych czynników wiąże 
się z rozwojem dziecięcej wiedzy o emocjach w sposób bezpośredni, inne na
tomiast (jak na przykład wykształcenie) -  w sposób pośredni. Przykładowo, 
badając stosowane przez rodziców praktyki socjalizacyjne, stwierdzono, że 
rozwojowi wiedzy o emocjach sprzyja stosowanie techniki indukcji, polega
jącej na tłumaczeniu dziecku konsekwencji jego zachowania dla innych osób, 
również w odniesieniu do ich uczuć (Krevans, Gibbs, 1996). Z  kolei odno
szenie się do stanów umysłowych, w tym  także do emocji, w trakcie rozmów 
z dziećmi może je uwrażliwiać na świat przeżyć wewnętrznych -zarów no 
własnych, jak i innych osób, pomagając im dostrzec i zrozumieć jego złożo
ność (Ruffman i in., 2006).

3. Czynniki związane z  interakcjami społecznymi.
Część z przywołanych wcześniej czynników indywidualnych jest bezpo

średnio związana również z kontekstem społecznym. Przykładowo, pragma-
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tyczne sprawności komunikacyjne dziecka w iążą się z używaniem  języka 
w specyficznych kontekstach społecznych. Z  kolei stosowane przez rodziców 
techniki socjalizacyjne czy styl rodzicielski również bezpośrednio kształtu
ją  społeczny kontekst, w którym rozwija się dziecko. M ożna także wskazać 
inne elementy społecznych interakcji, które mogą być znaczące dla rozwoju 
wiedzy o emocjach. Jednym z nich jest aktywność dzieci z ich rówieśnikami 
-  rodzeństwem i przyjaciółmi. Taką facylitującą rozwój wiedzy o emocjach 
aktywnością okazała się zabawa w udawanie (D unn, Brophy, 2005; Hughes 
i in., 2006). Specyfika tej aktywności wiąże się z możliwością odnoszenia się 
w zabawie do wewnętrznego świata bohaterów (intencji, przeżyć, emocji), do 
projektowania i wyjaśniania ich zachowania poprzez odwołanie do stanów we
wnętrznych. W  zabawie tej dzieci wspólnie konstruują narrację, w której mogą 
przypisywać bohaterom określone intencje, myśli czy emocje, w ten sposób 
razem tworząc wewnętrzny świat bohaterów.

Jednym z elementów takiej zabawy w udawanie jest dyskurs, w którym dzie
ci wspólnie ustalają znaczenia danej sytuacji, jak również konfrontują z sobą 
własne perspektywy w odniesieniu do tej sytuacji (Harris, 2005). Badania wy
kazały, że uczestnictwo w takim  dyskursie na tem at emocji, zarówno aktual
nych (Laible, Thompson, 2002), jak i przeszłych (Lagattuta, W ellman, 2002), 
w którym wraz z dzieckiem uczestniczą rówieśnicy (Cutting, D unn, 2006), 
rodzeństwo (Cutting, D unn, 2006; Hughes i in., 2006) bądź rodzice (Laible, 
Thompson, 2002), wiąże się z lepszym rozwojem różnych aspektów dziecięcej 
wiedzy o emocjach. W arto zatem przyjrzeć się możliwym sposobom, w jakie 
dyskurs emocjonalny oddziałuje na rozwój wiedzy o emocjach u dzieci.

Rola dyskursu emocjonalnego w rozwoju reprezentacji emocji

W  dyskursie m ożna wyróżnić jego podstawowe elementy: uczestników dys
kursu (dwóch lub więcej) oraz interakcję pomiędzy nimi. W szystkie te ele
menty odgrywają znaczącą rolę w dyskursie oraz wyznaczają sposoby, w jakie 
dyskurs wpływa na rozwój poznania społecznego, w tym  wiedzy o emocjach 
(zob. De Rosnay, Hughes, 2006; Stępień-Nycz, 2009).

Analizując wkład dziecka do dyskursu, można wziąć pod uwagę, po pierw
sze, stosowanie term inów nazywających stany emocjonalne. Badania wskazu
ją, że dzieci, które w rozmowach częściej nazywają emocje, mają bardziej roz
winiętą wiedzę na ich temat (Dunn, Brown, Bearsdall, 1991; Ensor, Hughes, 
2008; Symons i in., 2005). Poprzez udział w rozmowach na tem at emocji 
dziecko ma możliwość podjęcia nad nim i refleksji, co prowadzi do rozwoju 
jego wiedzy o stanach emocjonalnych. Ponadto, odnosząc się w rozmowie do 
świata przeżyć wewnętrznych i używając określonych słów, dzieci mają moż
liwość ustalenia znaczenia stosowanych terminów, zwłaszcza jeśli uczestniczą 
w rozmowie z bardziej kom petentną osobą (Turnbull, Carpendale, 1999), 
dzięki czemu lepiej rozumieją nie tylko stosowane terminy, ale również rze
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czywistość, którą one opisują. Podobnie stosowanie terminów nazywających 
i opisujących emocje przez partnera interakcji okazuje się czynnikiem promu
jącym rozwój dziecięcej wiedzy o świecie emocji (Dunn, Brown, Slomkowski 
i in., 1991) -  partner interakcji może bowiem stać się przewodnikiem dziecka 
w świecie przeżyć wewnętrznych, pomagając w zrozumieniu zachodzących 
w nim zjawisk.

Oprócz prostego nazywania emocji, istotne okazuje się również bardziej 
złożone poznawcze ich opracowywanie, poprzez wyjaśnianie przyczyn emo
cji oraz ich konsekwencji dla zachowania, czy też dokładne opisywanie ich 
przejawów (D unn, Brown, Slomkowski i in., 1991; Brown, D unn, 1996). 
W  dotychczasowych badaniach częściej brano pod uwagę opracowywanie 
emocji przez partnera interakcji, natomiast w mniejszym stopniu sprawdza
no, na ile same dzieci angażują się w poznawczą analizę emocji w czasie 
dyskursu. Tymczasem takie próby zrozum ienia emocji, jak  również próby 
ich wyjaśniania rówieśnikowi, także mogą stanowić istotny czynnik wspie
rający rozwój wiedzy o emocjach. W ydaje się to jeszcze bardziej istotne 
w kontekście tego, co może mieć miejsce w interakcji pomiędzy dzieckiem 
i partnerem  dyskursu, mianowicie konfrontow ania perspektyw  (H arris, 
2005). Jak podkreśla Paul H arris, w sytuacji, gdy dwie osoby angażują się 
w rozmowę na tem at emocji, mają możliwość spostrzec, że ta  sama sytu
acja może być inaczej rozum iana przez różne osoby. Ponadto konfrontacja 
z odm ienną perspektywą może stwarzać konieczność wspólnego uzgadnia
nia znaczenia danej sytuacji, aby możliwe było osiągnięcie porozum ienia 
(Tomasello, 2002). Sytuacje takiej wzajemnej wymiany również mogą stano
wić kontekst wspierający rozwój reprezentacji emocji uczestników dyskursu. 
Podsumowując, można stwierdzić, że w wielu badaniach wykazano istnienie 
związku pom iędzy uczestnictw em  w dyskursie emocjonalnym i rozwojem 
poznania społecznego, w tym  również rozwoju wiedzy o emocjach. Jednakże 
w niewielu badaniach uwzględniano zarówno udział w dyskursie emocjonal
nym, jak  i indywidualne cechy dziecka i analizowano ich wzajemne relacje 
oraz ich wspólny, jak również niezależny wpływ na rozwój reprezentacji emo
cji. Z  tego względu celem badań własnych była analiza roli zarówno interak
cji społecznych, jak  i indywidualnych cech dziecka w rozwoju reprezentacji 
emocji. Dodatkowym celem badań była analiza znaczenia różnych elementów 
dyskursu dla rozwoju dziecięcej wiedzy o emocjach.

Badania własne

Postawiono następujące hipotezy:
1. Rozwój reprezentacji emocji jest pozytywnie związany ze sprawnościami 

językowymi dziecka.
2. Udział dziecka w dyskursie emocjonalnym z rówieśnikiem stanowi istotny 

czynnik rozwoju reprezentacji emocji.
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3. W śród różnych elementów dyskursu emocjonalnego z rozwojem reprezen
tacji emocji pozytywnie związane są zarówno proste, jak i złożone odnie
sienia do emocji, zarówno spontaniczne, jak i sprowokowane przez partnera
interakcji.

Osoby badane i schemat organizacji badań.
W  badaniach wzięło udział 120 dzieci uczęszczających do krakowskich przed
szkoli. W  pierwszym etapie badania średni wiek wynosił 4 lata i 6 miesięcy 
(odchylenie standardowe równe 9,6 miesiąca). Dzieci pochodziły z trzech grup 
wiekowych (3;6, 4;6 i 5;6), jednakże prezentowane poniżej analizy wykonano 
dla całej grupy.

Badanie miało charakter longitudinalny i trw ało dwa lata. W  tym  okresie 
dzieci były badane pięciokrotnie, jednakże w artykule przedstawiono tylko 
analizy dotyczące dwóch skrajnych etapów -  pierwszego i ostatniego. Czas 
pom iędzy tym i etapami wynosił 24 miesiące. Jedynie 73 dzieci (35 dziew
czynek, 38 chłopców) uczestniczyło we wszystkich etapach badania, a zatem 
prezentowane w yniki dotyczą jedynie tej grupy. Z  pozostałych 47 dzieci 
część z nich opuściła jeden lub kilka etapów badania (na przykład z powodu 
dłuższej choroby), część natomiast nie uczestniczyła w późniejszych etapach 
badania z uwagi na utratę kontaktu (wyprowadzkę, zakończenie edukacji 
przedszkolnej i brak informacji dotyczącej szkoły, i tym  podobnych).

Narzędzia badawcze.
Do badania wiedzy o emocjach wykorzystano Test W iedzy o Emocjach wła
snego autorstwa (Stępień-Nycz, 2012), oparty na koncepcji reprezentacji emo
cji Maruszewskiego i Ścigały (1998). Test składa się z trzech części. Pierwsza 
część (T W E _N W E R B ) jest przeznaczona do badania wiedzy zakodowanej 
obrazowo i zawiera zadania do pomiaru umiejętności niewerbalnego wyraża
nia emocji, różnicowania emocji pozytywnych i negatywnych, rozpoznawania 
emocji na podstawie ekspresji mimicznej oraz rozpoznawania przyczyn emocji 
i ich behawioralnych konsekwencji. Część ta ma charakter niewerbalny i nie 
wymaga od dziecka słownego udzielania odpowiedzi. D ruga część (T W E _  
W ER B ) zawiera zadania do pomiaru wiedzy zakodowanej językowo; badają 
one umiejętność werbalnego wyrażania emocji, nazywania emocji, rozumienia 
przyczyn emocji i sposobów ich regulacji, rozumienia emocji mieszanych oraz 
możliwości ukryw ania prawdziwych emocji. Z  kolei część trzecia (T W E _  
DEKL) bada wiedzę zakodowaną w sposób abstrakcyjny i ma charakter roz
mowy na tem at definicji emocji, ich przejawów, przyczyn i związanych z nimi 
zachowań.

Sprawności językowe badano w trzech aspektach. Do pomiaru sprawności 
gramatycznych wykorzystano Test Sprawności Gramatycznych Magdaleny 
Smoczyńskiej (2008). W  teście tym sprawdzane są kompetencje dziecka w za
kresie prostych sprawności gramatycznych, takich jak tworzenie liczby m no
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giej czy odmiana liczebników i rzeczowników. W  zakresie sprawności seman
tycznych badano bierny zasób słownictwa, wykorzystując Polski Obrazkowy 
T est R ozum ienia Słów w wersji eksperym entalnej (H am an, Fronczyk, 
Miękisz 2010). Trzeci aspekt to  sprawności pragmatyczne, w ramach których 
badano komunikację referencjalną, opartą na zadaniu Roberta Kraussa i Sama 
Glucksberga (1969). W  próbie tej dzieci uczestniczyły w grze interakcyjnej, 
w trakcie której zadaniem jednego dziecka było wytłum aczenie drugiemu, 
w jaki sposób należy rozłożyć na planszy określone elementy. Analizowano 
zarówno kompetencje dziecka jako nadawcy komunikatów, jak i -  po zamianie 
ról -  jako ich odbiorcy (szczegółowo zadanie to  opisano w pracy Stępień-Nycz, 
2012).

Dyskurs emocjonalny badano z wykorzystaniem dwóch zadań. Pierwsze 
zadanie (Narracja) nie miało charakteru interakcyjnego i polegało na opo
wiadaniu obejrzanej bajki. Dzieciom prezentowano na ekranie laptopa wy
brany pięciominutowy odcinek bajki animowanej nasycony emocjami (Krecik 
i grzyby). W  trakcie oglądania bajki przez dziecko osoba badająca obecna była 
w pomieszczeniu, jednak nie oglądała bajki wspólnie z dzieckiem. Następnie 
dziecko było proszone o opowiedzenie bajki osobie badającej. W  trakcie opo
wiadania nie zadawano dziecku żadnych pytań dotyczących emocji; w razie 
trudności dziecka zadawano jedynie pytania ogólne (np. „A co było potem?”). 
Opowiadania dzieci analizowano następnie pod kątem odniesień do emo
cji czynionych przez dziecko -  zarówno absolutnych (liczba odniesień), jak 
i względnych w stosunku do całkowitej liczby słów wykorzystanych w opo
wiadaniu.

D rugie zadanie (Teatrzyk) dzieci wykonywały w parach, z wybranym 
przez siebie rówieśnikiem. Dzieci otrzym ały do zabawy cztery laleczki-pa- 
cynki (dwie dziewczynki, dwóch chłopców), z których każda posiadała dwie 
tw arze przedstawiające różne ekspresje emocjonalne. Zadaniem  dzieci było 
wspólne wykonanie krótkiego przedstawienia z wykorzystaniem wybranych 
laleczek. Zabawę dzieci nagrywano przez pięć minut, a następnie spisywano 
i analizowano pod kątem odniesień do emocji. Szczegółowe kategorie analizy 
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Kategorie analizy wypowiedzi dzieci w zadaniu Teatrzyk wraz ze statysty
kami opisowymi.

Kategoria Przykłady Średnia liczba 
wystąpień

Zakres
wyników

Proste odwołania do 
emocji, na przykład 
nazywanie ekspresji 
emocjonalnej

Naprawdę jest jej smutno; 
też byłoby ci przykro; ja 
jestem dzisiaj wesoły.

5,32 (SD = 
5,69) 0-22
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Złożone odwołania do 
emocji, na przykład 
wyjaśnienia przyczyn 
emocji lub ich konse
kwencji dla zachowania, 
opis sposobów regulacji 
emocji, próba zrozumie
nia emocji

Mój brat też jest smutny, 
bo nie znalazł ju ż  dwa 
dni swojego auta; jedna 
dziewczynka go uderzyła 
i miał smutną minkę; 
płakał i płakał, a dzieci 
się z niego śmiały.

0,64 (SD = 
1,58) 0-9

„Wymiana emocjonalna” 
-  wypowiedzi dotyczą
ce emocji, stanowiące 
reakcję na poprzedzającą 
wypowiedź rówieśnika

Ja cię kocham. Ja też cię 
kocham; Ty jesteś dla mnie 
kolegą niedobrym. I  ja  
wtedy jestem smutna, a ty 
złośliwa.

0,89 (SD = 
1,89) 0-14

W arto zwrócić uwagę z jednej strony na bardzo duże zróżnicowanie indy
widualne w zakresie odniesień do emocji, a z drugiej -  na niską średnią liczbę 
odwołań do emocji, zwłaszcza odwołań złożonych. M ożna zatem sądzić, że 
badane dzieci w tylko niewielkim stopniu odwoływały się do emocjonalnych 
ekspresji zaproponowanych lalek i w niewielkim stopniu podejmowały emo
cjonalny dyskurs z rówieśnikiem.

Wyniki

Aby odpowiedzieć na pytanie o związek pomiędzy uczestniczeniem w dyskur
sie emocjonalnym oraz indywidualnymi właściwościami dziecka a jego wiedzą 
o emocjach, przeprowadzono analizy korelacji. W  tabeli 2 przedstawiono 
w yniki korelacji w układzie poprzecznym -  analizowano relację pomiędzy 
wszystkimi zmiennymi, mierzonymi w pierwszym etapie badania.

Tabela 2. Współczynniki korelacji cząstkowej r-Pearsona (kontrolowano wiek) 
pomiędzy wiedzą o emocjach, sprawnościami językowymi i uczestnictwem 
w dyskursie emocjonalnym w pierwszym etapie badań

Zmienne Wskaźniki TWE
NWERB_1

TWE
WERB_1

TWE
DEKL_1

Sp
ra

w
no

śc
i

ję
zy

ko
w

e

GRAM_1 0,24* 0,38*** 0,37***

SŁOWNIK_1 0,22* 0 4*** 0,25*

PRAGM_NAD_1 n.i. 0,28** 0,24*

PRAGM_ODB_1 0,27** 0,21* n.i.

Dyskurs NARRACJA_1 0,28** 0,25* 0,21*

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Adnotacja. W tabeli zamieszczono tylko istotne współczynniki korelacji.
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Jak wskazuje analiza danych zawartych w tabeli 2, w pierwszym etapie 
badania stwierdzono istotne, choć niezbyt wysokie korelacje pomiędzy spraw
nościami językowymi a wszystkimi elementami wiedzy o emocjach. Korelacje 
te występowały w odniesieniu do wszystkich trzech badanych sprawności 
językowych: gramatycznych, semantycznych i pragmatycznych. Stwierdzono 
również istotne pozytywne korelacje pom iędzy liczbą odwołań do emocji 
w trakcie narracji a wiedzą o emocjach. Co ciekawe, brak takich korelacji 
w odniesieniu do uczestnictwa w dyskursie emocjonalnym z rówieśnikiem. 
M ożna zatem stwierdzić, że w pierwszym etapie badań wyższy poziom wiedzy 
o emocjach współwystępował z wyższym poziomem sprawności językowych 
oraz częstszym mówieniem o emocjach w trakcie opowiadania bajki osobie 
dorosłej, nie był natomiast związany z mówieniem o emocjach w trakcie inte
rakcji z rówieśnikiem.

W  tabeli 3 przedstawiono wyniki korelacji w układzie podłużnym -  ana
lizowano zw iązek pom iędzy sprawnościami językowymi i uczestnictw em  
w dyskursie emocjonalnym w etapie pierwszym a wiedzą o emocjach w etapie 
ostatnim (a więc po upływie dwóch lat).

Tabela 3. Współczynniki korelacji cząstkowych r-Pearsona (kontrolowano wiek) 
pomiędzy wyjściowym poziomem sprawności językowych i uczestnictwa w dyskur
sie emocjonalnym a poziomem rozwoju wiedzy o emocjach po upływie dwóch lat

Zmien
ne Wskaźniki TWE

NWERB_5
TWE

WERB_5
TWE

DEKL_5

Sp
ra

w
no

śc
i

ję
zy

ko
w

e SŁOWNIK_1 0,32** 0,34** n.i.

PRAGM_NAD_1 n.i. 0,28* n.i.

PRAGM_ODB_1 n.i. 0,29* n.i.

D
ys

ku
rrs

NARRACJA_1 n.i. n.i. n.i.

PROSTE_ODW_1 n.i. n.i. 0,26*

ZŁOŻONE_ODW_1 n.i. 0,25* 0,39**

WYMIANA_1 n.i. n.i. 0,34**

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Adnotacja. W tabeli zamieszczono tylko istotne współczynniki korelacji.

W  analizie danych longitudinalnych stwierdzono odmienny układ zależno
ści niż w analizie danych poprzecznych. Okazało się, że zarówno wyjściowy 
poziom sprawności językowych, jak i uczestnictwa w dyskursie emocjonalnym 
pozostaje w istotnej relacji z poziomem rozwoju wiedzy o emocjach mierzo
nym dwa lata później, jednakże relacje te różnią się w zależności od elementu 
reprezentacji emocji. W  układzie podłużnym w najmniejszym stopniu z funk
cjonowaniem językowym i dyskursem emocjonalnym związane są niewerbalne
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aspekty reprezentacji emocji. Element werbalny reprezentacji emocji pozostaje 
w najsilniejszym związku z poziomem sprawności językowych, natom iast 
element deklaratywny -  z uczestnictwem w dyskursie emocjonalnym z rówie
śnikiem.

Podobny obraz zależności wyłania się z analiz regresji, w których zmienną 
zależną stanowił końcowy poziom rozwoju poszczególnych elementów re
prezentacji emocji, natomiast predyktorami były wiek, płeć oraz sprawności 
językowe i uczestnictwo w dyskursie emocjonalnym mierzone w pierwszym 
etapie badania. W yniki tych analiz zamieszczono w tabeli 4.

Tabela 4. Wyniki wielorakiej analizy regresji metodą krokową postępującą

Zmienna
zależna Predyktory Beta AR2 F P

Całko
wite R2

TWE
WERB_5

TWE_DEKL_1 0,33 0,38 37,68 <0,001

0,59

TWE_WERB_1 0,39 0,06 6,35 0,014

Płeć 0,2 0,04 4,36 0,04

PRAGM_ODB_1 0,36 0,03 3,91 0,05

TWE_NWERB_1 -0,37 0,05 7,35 0,009

PROSTE_ODW_1 0,19 0,03 4,43 0,04

TWE
DEKL_5

Wiek 0,37 0,30 26,32 <0,001

0,56

ZŁOŻONE
ODW_1 0,21 0,10 10,72 0,002

TWE_NWERB_1 -0,34 0,04 4,43 0,04

TWE_DEKL_1 0,31 0,04 5,05 0,03

WYMIANA_1 0,25 0,04 5,31 0,025

NARRACJA_1 0,21 0,03 4,31 0,04

Otrzymane wyniki analizy regresji wskazują, że spośród indywidualnych 
właściwości dziecka istotnym predyktorem rozwoju werbalnej wiedzy o emo
cjach jest przede wszystkim wyjściowy poziom tej wiedzy (w sumie 49% wy
jaśnianej wariancji), a w dalszej kolejności płeć dziecka (dziewczynki radziły 
sobie lepiej) oraz poziom jego językowych sprawności pragmatycznych. A ni 
sprawności gramatyczne, ani semantyczne nie stanowiły istotnego predyktora 
rozwoju werbalnej wiedzy o emocjach. Z  kolei spośród różnych wskaźników 
uczestnictw a w dyskursie emocjonalnym jedynie liczba prostych odwołań 
do emocji czynionych w trakcie interakcji z rówieśnikiem stanowiła istotny 
predyktor rozwoju werbalnej reprezentacji emocji, choć czynnik ten wyjaśniał 
jedynie 3% wariancji tej zmiennej. M ożna zatem stwierdzić, że w przypadku 
rozwoju werbalnej reprezentacji emocji uczestnictwo w dyskursie emocjonal
nym z rówieśnikiem nie ma istotnego znaczenia.
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Sytuacja przedstawia się jednak nieco odmiennie, gdy zmienną zależną jest 
deklaratywna wiedza o emocjach. W  tym bowiem przypadku uczestnictwo 
w dyskursie emocjonalnym wydaje się ważnym predyktorem rozwoju -  róż
ne wskaźniki tego uczestnictwa wyjaśniają w sumie 17% wariancji zmiennej 
zależnej. Istotne znaczenie mają tu  złożone odwołania do emocji czynione 
w trakcie interakcji z rówieśnikiem, wymiana emocjonalna pomiędzy dziec
kiem a partnerem  interakcji oraz odwołania do emocji czynione w trakcie 
opowiadania bajki osobie dorosłej. Ponadto istotnymi predyktorami rozwoju 
deklaratywnej reprezentacji emocji okazały się wiek oraz wyjściowy poziom 
wiedzy o emocjach. M ożna zatem stwierdzić, że mówienie o emocjach, za
równo w interakcji z dorosłym, jak i z rówieśnikiem, a zwłaszcza próby wy
jaśniania emocji w trakcie takiego dyskursu wspierają rozwój deklaratywnej 
wiedzy na temat świata emocji.

Na zakończenie prezentacji wyników warto wrócić jeszcze do kwestii indy
widualnego zróżnicowania w zakresie stopnia uczestnictwa w dyskursie emo
cjonalnym. Jak wynika ze statystyk opisowych (por. tabela 1), większość dzieci 
w niewielkim stopniu angażowała się w dyskurs emocjonalny, zwłaszcza na 
zaawansowanym, złożonym poziomie2. W  kontekście uzyskanych istotnych 
zależności pomiędzy uczestnictwem w takim  dyskursie a rozwojem reprezen
tacji emocji warto zadać pytanie o źródło tak dużego zróżnicowania indywi
dualnego. Analiza korelacji pomiędzy uczestnictwem w dyskursie a funkcjo
nowaniem językowym wykazała brak zależności pomiędzy funkcjonowaniem 
językowym a poszczególnymi wskaźnikami uczestnictwa w dyskursie (żaden 
ze współczynników korelacji nie osiągnął istotności statystycznej). Ponadto, 
jak wskazują wyniki analizy korelacji przedstawione w tabeli 2 , uczestnictwo 
w dyskursie nie było związane także z aktualnym poziomem wiedzy o emo
cjach. Zatem  ani aktualna wiedza o emocjach, ani poziom funkcjonowania 
językowego nie wyjaśniają różnic indywidualnych w tym zakresie.

Dyskusja

Przeprowadzone badania ukazują złożony obraz zależności pomiędzy spraw
nościam i językowymi i uczestnictwem  w dyskursie emocjonalnym a roz
wojem reprezentacji emocji u dzieci w wieku przedszkolnym. W  układzie 
poprzecznym istotne okazały się korelacje pom iędzy sprawnościami języ
kowymi (zarówno gramatycznymi, semantycznymi, jak  i pragmatycznymi) 
a poszczególnymi aspektami reprezentacji emocji -  niewerbalnym, werbalnym 
i deklaratywnym. M ożna przypuszczać, że dzieci bardziej kompetentne pod

2 Na niskie wyniki mógł mieć wpływ krótki czas zabawy -  analizowano jedynie pięć 
minut interakcji; dla części dzieci czas ten mógł być zbyt krótki, by rozwinąć bardziej 
złożony dyskurs; niemniej, nawet w przypadku dzieci, które od razu wchodziły w kon
wencję zabawy w teatrzyk, część zupełnie nie zwracała uwagi na ekspresje emocjonalne 
pacynek, podczas gdy inne właśnie wokół nich budowały swoje wypowiedzi.
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względem językowym mają większe możliwości wyrażania posiadanej wiedzy 
oraz zdobywania nowej -  zwłaszcza w odniesieniu do wiedzy zapisanej w ko
dzie werbalnym i abstrakcyjnym. Jest to istotne w odniesieniu do wszystkich 
aspektów sprawności językowych.

W  zakresie gramatyki przyswojenie określonych form gramatycznych, ta
kich jak zaznaczanie relacji, posiadania, lokacji i tym podobnych, umożliwia 
dziecku oznaczanie informacji percepcyjnych oraz ich analizę i dostrzeganie 
relacji pomiędzy bodźcam i percepcyjnymi (Blank, Franklin, 1980). Z  kolei 
w odniesieniu do aspektu semantycznego warto zwrócić uwagę, że znajo
mość słowa oznacza, iż dziecko ujmuje związki tego słowa z innymi, a za
tem tworzy siatkę pojęć (Barrett, 1978). W  toku rozwoju dziecko wplata w tę 
siatkę coraz to nowe powiązania, dzięki czemu rozbudowuje swój słownik 
umysłowy i opartą na nim  wiedzę językową. W iedza ta umożliwia dziecku 
pod koniec okresu średniego dzieciństwa nie tylko opisywanie zdobywanych 
doświadczeń, ale również sterowanie procesami poznawczymi poprzez sta
wianie w różnych sytuacjach hipotez opartych na wiedzy językowej (Łuria, 
1967; Blank, Franklin, 1980). Zatem rozwinięty słownik umysłowy może sta
nowić swoisty motor rozwoju poznawczego dziecka w wieku przedszkolnym, 
co często jest podkreślane w działaniach praktycznych, ukierunkowanych na 
wzbogacanie słownictwa dzieci w celu stymulowania ich rozwoju poznaw
czego (Neuman, Newman, Dwyer, 2011). Wreszcie sprawności pragmatyczne 
łączą się z umiejętnością przyjmowania perspektywy drugiej osoby -  jej wie
dzy, możliwości percepcji i rozumienia, stopnia zrozumienia komunikatów, 
wspólnie podzielanej rzeczywistości (Cummings, 2009; Krauss, Fussell, 1991). 
Zatem  u podłoża relacji sprawności pragmatycznych i reprezentacji emocji 
może leżeć wspólna zdolność przyjmowania perspektywy, która wyrażać się 
może w różnych aspektach -  poznawczym, językowym, społecznym czy afek- 
tywnym (por. Perner, 2000; Stępień-Nycz, 2011). Być może ta umiejętność, 
konieczna do opanowania kompetencji pragmatycznych, sprzyja również do
strzeganiu emocji innych osób i budowaniu wiedzy o emocjach. Jest to tym 
bardziej prawdopodobne, że kompetencje pragmatyczne okazały się również 
jedynym -  spośród sprawności językowych -  istotnym predyktorem repre
zentacji emocji w układzie podłużnym, choć wyjaśniały jedynie 3% wariancji 
werbalnej reprezentacji emocji po upływie dwóch lat.

Nieco inny obraz zależności wyłania się z analiz związku rozwoju repre
zentacji emocji i uczestnictwa w dyskursie emocjonalnym. W  układzie po
przecznym stwierdzono jedynie związek pomiędzy odwołaniami do emocji 
w trakcie narracji a reprezentacją emocji. Oczywiście związek korelacyjny 
nie pozwala na wnioskowanie przyczynowo-skutkowe, zatem równie praw
dopodobne wydają się dwie możliwości: z jednej strony dzieci, które zwracają 
większą uwagę na sferę uczuć (a zatem częściej dostrzegają je w oglądanej 
bajce), a ponadto dysponują słownictwem nazywającym emocje, mają większe 
możliwości rozwoju reprezentacji emocji (Symons i in., 2005); z drugiej strony 
być może to wyższy poziom rozwoju wiedzy o emocjach uwrażliwia dzieci na
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świat emocji i dostarcza im niezbędnych narzędzi (zarówno poznawczych, jak 
i językowych), aby je dostrzegać i o nich mówić.

Ta pierwsza możliwość wydaje się prawdopodobna rów nież w świetle 
wyników korelacji w układzie podłużnym, a także wyników analiz regresji. 
Kiedy rozpatrujemy bowiem zależności pomiędzy sprawnościami językowymi 
i uczestnictwem w dyskursie emocjonalnym mierzonymi na początku badań 
a reprezentacją emocji mierzoną dwa lata później, ich obraz jest odmienny. 
Po pierwsze, znacząco niższe są korelacje pomiędzy sprawnościami językowy
mi a reprezentacją emocji. Po drugie, znacznie silniejsze stały się zależności 
pomiędzy reprezentacją emocji a uczestnictwem w dyskursie emocjonalnym. 
Ten sam obraz zależności wyłania się z analiz regresji: nawet gdy w analizie 
uwzględnimy wyjściowy poziom rozwoju reprezentacji emocji, uczestnictwo 
w dyskursie nadal pozostaje istotnym predyktorem poziomu rozwoju werbal
nej i deklaratywnej reprezentacji emocji w odstępie dwóch lat, wyjaśniając aż 
17% wariancji tej zmiennej. M ożna zatem stwierdzić, że dzieci, które w więk
szym stopniu angażowały się w dyskurs emocjonalny z rówieśnikiem i doros
łym -  nazywały emocje, podejmowały próby ich wyjaśniania, a także częściej 
wchodziły w interakcje „wymiany emocjonalnej” z rówieśnikiem (a więc były 
bardziej wrażliwe na jego wypowiedzi dotyczące emocji) -  dwa lata później 
charakteryzowały się wyższym poziomem reprezentacji emocji niż dzieci, któ
re w takim dyskursie uczestniczyły rzadziej.

W yjaśniając znaczenie dyskursu emocjonalnego dla rozwoju reprezenta
cji emocji, warto odnieść się do koncepcji A nette Karm iloff-Sm ith (1995). 
Zgodnie z jej teorią, rozwój reprezentacji jest możliwy poprzez proces rede- 
skrypcji reprezentacji -  a więc ciągłego „przepisywania” wiedzy zawartej w re
prezentacji, w różnych formatach i na różnych poziomach. Najwyższy poziom 
rozwoju reprezentacji to właśnie poziom deklaratywny, na którym wiedza ma 
charakter jawny i jest dostępna werbalizacji. Ten proces przepisywania można 
odnieść także do propozycji Maruszewskiego i Ścigały (1998), zgodnie z którą 
w rozwoju reprezentacji emocji zachodzą procesy rekodowania, a więc przeno
szenia wiedzy zapisanej w jednym kodzie na inne. Proces redeskrypcji może 
być uruchomiony, gdy jednostka poddaje jakiś problem refleksji i stara się go 
poznawczo opracować (Karmiloff-Smith, 1995). Bodziec do dokonania proce
su redeskrypcji może mieć jednak również charakter zewnętrzny, a szczegól
nym jego kontekstem są społeczne interakcje, w których jednostka jest niejako 
„zmuszona” do podjęcia refleksji, na przykład kiedy konfrontuje się z różnymi 
perspektywami (por. H arris, 2005), co staje się źródłem konfliktu poznaw
czego i wyzwala aktywność poznawczą, zmierzającą do jego rozwiązania. Ta 
argumentacja pozostaje również w zgodzie z poglądem M ichaela Tomasella 
(2002), który twierdzi, że prezentowanie w dyskursie własnej perspektywy, 
podobnie jak  konfrontacja z perspektywami innych osób, daje uczestnikom 
dyskursu możliwość wspólnego konstruowania znaczenia sytuacji i wspólnego 
jej opracowania; takie opracowanie i wspólna konstrukcja nie tylko wzboga
cają wiedzę dziecka w odniesieniu do dyskutowanego problemu (czy to odno
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szącego się do emocji, czy też do innych zagadnień), ale również pozwalają 
dziecku na uzyskanie wglądu w świat umysłu partnera dyskursu.

W  prezentowanych badaniach obydwie drogi wzbogacania wiedzy dziec
ka wydają się prawdopodobne: zarówno poprzez poznawcze opracowywanie 
sytuacji i zdarzeń związanych z emocjami, prowadzące do zrozumienia ich 
przyczyn, przejawów i konsekwencji (jako że złożone odniesienia do emocji, 
świadczące o zaistnieniu takiego poznawczego opracowywania, okazały się 
istotnym predyktorem rozwoju reprezentacji emocji), jak i poprzez współtwo
rzenie znaczenia i uzyskiwanie wglądu w świat umysłu partnera interakcji. 
Ten drugi rodzaj wpływu potwierdza istotne znaczenie „wymiany emocjonal
nej” -  a więc wrażliwości na wypowiedzi partnera interakcji, odnoszące się 
do emocji -  dla rozwoju reprezentacji emocji. Także rozwinięte sprawności 
pragm atyczne w iążą się z um iejętnością uw zględniania punktu  w idzenia 
drugiej osoby w interakcji, z wrażliwością na jej perspektywę i stan umysłu 
-  a sprawności te, jako jedyne spośród kompetencji językowych, stanowiły 
niezależny predyktor rozwoju reprezentacji emocji w układzie podłużnym.

Na zakończenie warto się jeszcze odnieść do zagadnienia różnic indywi
dualnych w zakresie uczestnictwa w dyskursie emocjonalnym. W yniki badań 
sugerują, że dzieci, które w większym stopniu angażują się w taki dyskurs, 
dwa lata później charakteryzują się wyższym poziomem rozwoju reprezentacji 
emocji. Co jednak powoduje, że niektóre dzieci intensywnie wchodzą w taki 
dyskurs, inne natom iast nie robią tego wcale? A naliza korelacji pomiędzy 
różnymi indywidualnymi właściwościami dzieci mierzonymi w pierwszym 
etapie badania wykazała, że poziom zaangażowania w dyskurs emocjonalny 
z rówieśnikiem nie był związany ani z aktualnym poziomem rozwoju wiedzy 
o emocjach, ani ze sprawnościami językowymi, ani też z funkcjonowaniem 
poznawczym (zob. Stępień-Nycz, 2012). Wydaje się zatem, że źródło tych 
różnic może tkwić niejako „na zew nątrz” dziecka. Być może są nim  jego 
doświadczenia społeczne, w szczególności styl konwersacji i tendencja do an
gażowania się w taki dyskurs w rodzinie dziecka (D unn, Brown, Beardsall, 
1991). Na znaczenie takich wzorców dyskursu wskazują badania, w których 
stwierdzano związek pomiędzy tym, jak  często matki odnosiły się do emo
cji i innych stanów umysłowych w trakcie rozmowy z dziećmi, a podobnym 
zachowaniem u dzieci (np. Ruffman i in., 2006). Niewątpliwie zatem w przy
szłych badaniach warto rozszerzyć analizę interakcji społecznych także na 
obszar relacji rodzinnych.

Podsumowując, m ożna zatem  stwierdzić, że uczestnictw o w dyskursie 
emocjonalnym okazało się istotnie związane z rozwojem reprezentacji emocji. 
Zarówno wkład, jaki w dyskurs wnosi samo dziecko (zwłaszcza złożone próby 
wyjaśniania emocji), jak i interakcyjna wymiana emocjonalna, w której uczest
niczą oboje partnerzy dyskursu, stanowią ważny czynnik wspierający rozwój 
wiedzy o emocjach.
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