




Co dzieci wiedzą 
o umyśle i myśleniu





Marta Biatecka-Pikul

Co dzieci wiedzą 
o umyśle i myśleniu
Badania i opis dziecięcej 
reprezentacji stanów mentalnych

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 



Publikacja finansowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

© Copyright by Marta Białecka-Pikul & Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego
Wydanie I, Kraków 2002
All rights reserved

RECENZENT

Dr hab. Maria Kielar-Turska, prof. UJ

PROJEKT OKŁADKI

Marcin Bruchnalski

OPRACOWANE REDAKCYJNE

Władysława Bulsza

KOREKTA

Krystyna Oliwa 1'

Książka nie może być przedrukowywana bez pisemnej zgody wydawcy. 
W sprawie zezwoleń na przedruk należy zwracać się do Wydawnictwa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISBN 83-233-1644-9

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dystrybucja: ul. Bydgoska 19 C, 30-056 Kraków
Tel. (012) 636-80-00 w. 2022, 2023, fax (012) 430-19-95
Teł. kom. 0604-414-568, e-mail: wydaw@if. uj. edu. pl 
http: //www. wuj. pl
Konto BPH PBK S. A. IV/O Kraków nr 10601389-320000478769

mailto:wydaw@if.uj.edu.pl
http://www.wuj.pl


Spis treści

WPROWADZENIE........................................................................................................ 7

CZĘŚĆ I

Rozdział 1
REPREZENTACJA STANÓW MENTALNYCH U DZIECI W WIEKU PRZED

SZKOLNYM - KONCEPCJE KLASYCZNE I WSPÓŁCZESNE........................ 11
1. 1.  Klasyczne i współczesne rozumienie pojęcia reprezentacji świata................... 11
1. 2.  Piagetowskie badania nad dziecięcą reprezentacją stanów umysłowych..........  17
1. 3.  Badania Henry’ego Wellmana jako próba obalenia poglądów Piageta............  18

Rozdział 2........................................................................................................................ 21
DZIECIĘCE TEORIE UMYSŁU JAKO FRAGMENT REPREZENTACJI ŚWIATA.  21

2. 1.  Sposoby odkrywania dziecięcych teorii umysłu................................................ 21
2. 2.  Czy dziecięce poglądy na funkcjonowanie umysłu to teorie? .......................... 23
2. 3.  Przesłanki dziecięcej psychologii...................................................................... 27

Rozdział 3
ROZWÓJ DZIECIĘCYCH TEORII UMYSŁU - PRZEGLĄD PROBLEMATYKI....  33

3. 1.  Koncepcja mechanizmu ToMM Alana M. Lesliego.......................................... 33
3. 2.  Koncepcja psychologii przekonań - pragnień Karen Bartsch i Henry’ego

Wellmana............................................................................................................ 35
3. 3.  Koncepcja pięciu warunków wiedzy o umyśle Josefa Flavella........................ 36
3. 4.  Reprezentacyjna teoria umysłu w ujęciu Johna Pemera.................................... 37
3. 5.  Koncepcja odkrywania umysłu według Janet Wilde Astington........................ 38
3. 6.  Koncepcja dziecięcego realizmu Petera Mitchella............................................ 39
3. 7.  Podsumowanie. Alternatywne wyjaśnienia dziecięcego rozumienia umysłu....  42

Rozdział 4
DZIECIĘCE TEORIE UMYSŁU A SPRAWNOŚĆ KOMUNIKACYJNA DZIECI 

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM............................................................................ 45

CZĘŚĆ II

Rozdział 5
ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE BADAŃ WŁASNYCH.............................................. 57

5. 1.  Model rozwoju reprezentacji stanów mentalnych............................................. 57
5. 2.  Pytania badawcze.............................................................................................. 59
5. 3.  Hipotezy badawcze........................................................................................... 60
5. 4.  Badana grupa...................................................................................................... 61



6

Rozdział 6
STUDIUM 1 - JAK DZIECKO W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ROZUMIE

PRZEKONANIA INNYCH OSÓB? ........................................................................ 63
6. 1.  Rozumienie przekonań w teście niespodziewanej zmiany............................... 63
6. 2.  Rozumienie przekonań w teście zwodniczego pudełka..................................... 66
6. 3.  Rozumienie przekonań bohatera historyjki obrazkowej................................... 69
6. 4.  Podsumowanie................................................................................................... 72

Rozdział 7
STUDIUM 2 - DOSTRZEGANIE METAFOR JAKO WYRAZ ROZUMIENIA

STANÓW MENTALNYCH PRZEZ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM... 75
7. 1.  Konstrukcja metody do badania dostrzegania metafor..................................... 75
7. 2.  Jak zmienia się rozumienie metafor wraz z wiekiem? ....................................... 80
7. 3.  Dostrzeganie metafor w zależności od wiedzy językowej dziecka................... 83
7. 4.  Związek między rodzajem danych zmysłowych a rozumieniem metafor.........  84
7. 5.  Podsumowanie................................................................................................... 86

Rozdział 8
STUDIUM 3 - ROZUMIENIE NARRACJI PRZEJAWEM POJMOWANIA

ŚWIATA MENTALNEGO PRZEZ PRZEDSZKOLAKA...................................... 91
8. 1.  Badanie umiejętności przyjmowania perspektywy bohatera opowiadania

realistycznego i baśniowego - test narracji...................................................... 91
8. 2.  Jak zmienia się rozumienie narracji wraz z wiekiem? ....................................... 94
8. 3.  Podsumowanie................................................................................................... 97

Rozdział 9
STUDIUM 4 - ZMIANY W ROZUMIENIU ŚWIATA MENTALNEGO PRZEZ

DZIECI W WIEKU OD 3 DO 6 LAT - PRÓBA WERYFIKACJI MODELU.......  99
9. 1.  W jaki sposób w wieku przedszkolnym rozwija się wiedza dziecka o umyśle? 99
9. 2.  Próba weryfikacji modelu rozwoju reprezentacji stanów mentalnych.............. 101

9. 2. 1.  Test sprawności komunikacyjnych Blank, Rosę i Berlin....................... 101
9. 2. 2.  Organizacja badań................................................................................... 103
9. 2. 3.  Weryfikacja modelu rozwoju reprezentacji stanów mentalnych............  104

9. 3.  Podsumowanie.................................................................................................. 106

Rozdział 10
DYSKUSJA WYNIKÓW.............................................................................................. 109

BIBLIOGRFIA............................................................................................................... 115

ANEKS............................................................................................................................ 123



WPROWADZENIE

Psychologowie rozwojowi od dawna zastanawiali się, jak dziecko poznaje 
świat, jak buduje swoją wiedzę o świecie. Wśród wielu pytań o to, jak dziecko 
buduje swój obraz świata, znalazło się także pytanie dotyczące dziecięcego ob
razu umysłu. Naukowcy badali, kiedy i w jaki sposób dziecko dochodzi do zro
zumienia faktu, że inni ludzie posiadają „świat wewnętrzny”, umysł, że mają 
uczucia i przekonania, które kierują ich zachowaniem. Pionierem tego nurtu 
badawczego był z pewnością Jean Piaget. Stąd pierwszy rozdział pracy stanowi 
historyczny przegląd badań nad dziecięcą reprezentacją świata, począwszy od 
prac Piageta, a kończąc odniesieniem do współczesnych badań Sary Meadows 
czy Anette Karmiloff-Smith. 

W rozdziale drugim staram się zaznajomić czytelnika z problematyką dzie
cięcych teorii umysłu. Rozpoczynam od wyjaśnień terminologicznych, następ
nie przedstawiam sposoby i techniki badania dziecięcej wiedzy o umyśle, aby 
kolejno rozważyć pytanie, czy rzeczywiście wiedza dziecka o myśleniu to teo
ria, czy tylko fragment reprezentacji świata, czy może fragment wiedzy, która 
nabywana jest w sposób specyficzny i jej rozwój rządzi się swoistymi regułami. 
Na zakończenie prezentuję współczesne badania nad rozwojem dziecka, które 
wskazują, że istnieją ważne i niezbędne sprawności, umożliwiające dziecku 
budowanie wiedzy o umyśle.

Kontynuację tych rozważań stanowi rozdział trzeci, gdzie przedstawiam 
przegląd teoretycznych ujęć problematyki dziecięcych teorii umysłu. Rozdział 
ten, będący efektem moich studiów literaturowych, pozwala zrozumieć, jak 
bardzo trudno opisać i wyjaśnić rozwój dziecięcej wiedzy o umyśle. Tym bar
dziej oczywiste wydaje się stwierdzenie, że badanie rozwoju dziecięcej repre
zentacji stanów umysłowych stanowi wyzwanie dla wielu psychologów rozwo
jowych.

Przedstawiana praca stanowi właśnie próbę odpowiedzi na wspomniane wy
zwanie. Aby ukazać jej teoretyczne założenia, nie można pominąć problemu 
relacji między rozwojem dziecięcej wiedzy o umyśle a zmianami w zakresie 
komunikowania się. Dlatego właśnie rozdział czwarty zatytułowano: „Dziecięce 
teorie umysłu a sprawność komunikacyjna”.

Rozdział piąty, będący wprowadzeniem do części II, stanowi kluczową część 
pracy, gdyż prezentuje podstawowe założenia badań własnych, a w szczególno
ści dwie wersje modelu rozwoju dziecięcej wiedzy o umyśle w kontekście 
zmian w sprawności komunikacyjnej. Rozdział ten prezentuje również pytania, 
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hipotezy badawcze oraz wszystkie ważne informacje na temat badanej grupy 
dzieci przedszkolnych.

Studia empiryczne (czyli rozdziały od 6 do 9) zamieszczone w drugiej części 
pracy stanowią odpowiedź na pytania badawcze oraz hipotezy przedstawione 
w rozdziale 5. W rozdziale 6 omawiam badania nad dziecięcym rozumieniem 
przekonań innych osób. Rozdział 7 prezentuje badania nad dziecięcym dostrze
ganiem i rozumieniem metafor, przy czym skonstruowana do celów badawczych 
technika pozwala sprawdzić, czy dziecko, rozpoznając metaforę, umie określić 
stan umysłowy innej osoby i wyjaśnić jej zachowanie. Metafory są w tych bada
niach materiałem służącym do badania dziecięcego rozumienia umysłu. Studium 
trzecie (rozdział 8) dotyczy rozumienia przez dzieci narracji, tak realistycznej, 
jak i baśniowej. Tym razem materiałem służącym do badania dziecięcego poj
mowania świata mentalnego są opowiadania. Przedostatni, 9 rozdział stanowi 
kluczową część pracy, gdyż przedstawia próbę weryfikacji modelu rozwoju 
reprezentacji stanów mentalnych. Podsumowujący, 10 rozdział jest nie tylko 
dyskusją wyników, ale również próbą spojrzenia na badania nad dziecięcymi 
teoriami umysłu na tle współczesnych dociekań poznawczej psychologii roz
wojowej.

Prezentowane studia stanowią częściowo zmienioną i, mam nadzieję, ulep
szoną wersję rozprawy doktorskiej pt. „Komunikowanie się a reprezentacja 
świata w umyśle dzieci w wieku przedszkolnym. Badania nad poznawczą zło
żonością wypowiedzi dzieci i ich reprezentacją stanów umysłowych”. Dyserta
cja powstała w latach 1991-1999 pod kierunkiem i z nieocenioną pomocą Pani 
Prof, dr hab. Marii Kielar-Turskiej, której w tym miejscu jeszcze raz pragnę 
serdecznie podziękować. Podziękowania kieruję również do Pani Doc. dr hab. 
Magdaleny Smoczyńskiej, której wnikliwa recenzja spowodowała, że wiele 
zagadnień jeszcze raz przemyślałam i sprecyzowałam. Jakże ważne okazały się 
Jej uwagi dotyczące redakcji tekstu. Dziękuję także Pani Prof, dr hab. Marcie 
Bogdanowicz za ważne wskazówki dotyczące sposobu interpretowania uzyska
nych wyników. Myślę, że podziękowania powyższe nie są tylko grzecznościo
wym ukłonem wobec promotora i recenzentów. Fakt, że od nich rozpoczynam 
wprowadzanie czytelnika w świat dziecięcego „myślenia o myśleniu” sugeruje, 
że bez pomocy promotora i uwag recenzentów przedstawiane rozważania teo
retyczne, jak i analiza wyników badań byłyby z pewnością zupełnie inne (gor
sze), a praca nie mogłaby ukazać się drukiem. Możliwość pisania doktoratu pod 
kierunkiem Pani Profesor Marii Kielar-Turskiej, której prace nad dziecięcą wie
dzą o świecie stanowią już dziś ważny dorobek polskiej psychologii rozwojo
wej, stała się dla mnie prawdziwą szkołą naukowej psychologii dziecka.



Część I





Rozdział 1

REPREZENTACJA STANÓW MENTALNYCH U DZIECI 
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM - KONCEPCJE KLASYCZNE 

I WSPÓŁCZESNE

1.1. Klasyczne i współczesne rozumienie pojęcia reprezentacji 
świata

Pojęcie reprezentacji świata funkcjonuje we współczesnej psychologii, choć 
nie jest jednoznacznie zdefiniowane. Jak pisała Maria Przetacznik-Gierowska 
(1993, s. 76) „wiąże się go z używaniem różnego rodzaju symboli bądź ze spo
sobem organizowania przez jednostkę wiedzy o świecie, bądź też ze zbiorem 
reguł poznawczego ujmowania rzeczywistości”. Pojęcie to wywodzi się z pew
nością z koncepcji klasycznych, do których m.in. należy teoria Jeana Piageta 
(1929, 1966, 1977). Dla Piageta centralnym pytaniem było, jak dziecko spo
strzega i rozumie zdarzenia rozgrywające się wokół niego oraz jak zdobywa 
wiedzę o świecie.

Teorię Piageta rozwoju poznawczego można określać jako koncepcję do
chodzenia do wiedzy pełnej, uporządkowanej i logicznej. Te trzy cechy wie
dzy o świecie, którą dziecko zdobywa w toku rozwoju, kształtują się w kolej
nych uniwersalnych stadiach procesu rozwojowego. Charakteryzując okres 
przedszkolny rozwoju dziecka, Piaget wskazał, że pojawienie się inteligencji 
przedoperacyjnej, czyli reprezentacyjnej stanowi znaczący postęp w stosunku do 
funkcjonowania sensomotorycznego, opartego na schematach czynnościowych. 
Inteligencja przedoperacyjna jest z pewnością bardziej efektywna, mobilna 
i znacznie szybsza przede wszystkim dlatego, że opiera się na reprezentacji 
zdarzeń, a przez to umożliwia myślenie o przeszłości i wyobrażanie sobie przy
szłości. Myślenie dziecka posługującego się obrazami umysłowymi (images 
mentales - Piaget i Inhelder, 1970), a więc reprezentacjami zdarzeń, jest z pew
nością sprawniejsze niż myślenie poprzez działanie. Jednak Piaget opisywał je 
jako nadal pełne słabości: przedoperacyjne, egocentryczne, animistyczne, 
transdukcyjne. Jak piszę Maria Kielar-Turska (1997b), według Piageta „dziecko 
w wieku przedszkolnym wykazuje tendencje do ujmowania relacji przestrzen
nych, przyczynowych i czasowych w odniesieniu do siebie jako punktu central
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nego oraz skłonne jest nadawać cechy ludzkie wszystkim obiektom otoczenia” 
(s. 13). Stopniowy rozwój obrazów umysłowych, przejście od obrazów repro
dukcyjnych do antycypacyjnych, od obrazów statycznych do kinetycznych czy 
wreszcie pojawienie się obrazów transformacyjnych w okresie operacji konkret
nych to jakby „dorastanie” dziecka do posługiwania się w pełni logicznymi 
strukturami myślenia (operacjami), dzięki którym może ono budować również 
w pełni logiczną wiedzę. Proces budowania reprezentacji świata jako systemu 
wewnętrznych znaków i symboli, które tworzą wiedzę dziecka jest wynikiem 
jego własnej aktywności. Mechanizmy równoważenia i inwencji stanowią pod
stawę aktywności własnej dziecka jako najważniejszego czynnika rozwoju. Ta 
klasyczna już dziś koncepcja reprezentacji z pewnością zaważyła na współcze
snym podejściu do problematyki wiedzy o świecie. Zanim jednak przypomnę 
poglądy Piageta na temat dziecięcej wiedzy o umyśle, przytoczę współczesne 
definicje reprezentacji.

Obecnie, psychologowie piszący o reprezentacji stwierdzają, że pojęcie to 
wprowadził do psychologii U. Neisser w 1967 roku (Kurcz, 1992, Stemplewska- 
Żakowicz, 1996), rozumiejąc przez nie stan lub proces umysłowy, odnoszący 
się do tego, co jest reprezentowane. Jak podkreśla Ida Kurcz (1992), repre
zentacje mają charakter symboliczny, nie są więc kopią rzeczywistości, a ich 
funkcją jest gromadzenie wiedzy i korzystanie z niej. Status tego pojęcia we 
współczesnej psychologii opisuje szczegółowo Krzysztof Najder (1989, 1993), 
wskazując na podstawowe przesądzenia metateoretyczne oraz metodologiczne 
określające jego treść.

„Reprezentacja poznawcza to byt, stan lub proces umysłowy posiadający znaczenie 
referencjalne (ekstensjonalne) odnoszące się do spostrzeganego świata fizycznego” (Naj
der, 1993, s. 142).

Innym terminem jest „reprezentacja wiedzy”, która jest pojęciem nadrzęd
nym wobec reprezentacji poznawczej, gdyż oznacza wszelkie byty, stany i pro
cesy umysłowe mające również znaczenie intensjonalne (sens). Uzasadnienie 
tego rozróżnienia przywoływane przez Najdera nie stanowi podstawowego pro
blemu dla omawianej obecnie problematyki, dlatego pozostawiając na uboczu 
spór terminologiczny, warto podkreślić, że w psychologii rozwojowej używa się 
terminów reprezentacja, reprezentacja wiedzy, obraz świata czy wiedza 
potoczna o..., by opisać i wyjaśnić proces zdobywania doświadczenia indywi
dualnego (Kielar-Turska, 1997).

Jak wskazuje Jean Mandler (1983), reprezentacja jako używanie symboli, 
które przedstawiają pewne aspekty świata czy wiedzy o świecie, zawiera 
w sobie również relację między symbolem i jego odniesieniem (podobną do 
relacji mapa - teren). Pisząc o reprezentacji jako o modelu świata, należy odróż
nić rozumienie reprezentacji jako wiedzy, od rozumienia jej jako sposobu zor
ganizowania tej wiedzy. Rozróżnienie to jest niezbędne, gdyż wynika z dwóch 
różnych pytań: czy coś wiemy (czy w umyśle jest informacja) i jak ta wiedza 
jest zorganizowana (struktura wiedzy). Drugie z postawionych pytań prowadzi 
do dyskusji na temat jednostek reprezentacji świata.
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Jednostki reprezentacji mają zarówno aspekt treściowy (deklaratywny, figu
ratywny), jak i logiczno-operacyjny (proceduralny). Oba te aspekty we współ
czesnych badaniach są traktowane łącznie (Stemplewska, 1992). To ważne roz
różnienie operacyjnego i figuratywnego aspektu reprezentacji, tak wyraźne 
w teorii Piageta, w najnowszych koncepcjach bywa traktowane jako zbędne, 
gdyż przyjmuje się, że treść procesów poznawczych i ich przebieg są ze sobą 
bardzo ściśle powiązane.

Badania wskazują jednak, że rozwój polega na przechodzeniu z poziomu 
wiedzy proceduralnej (o sposobach działania i radzenia sobie w otoczeniu; wie
dza typu ,jak”) do wiedzy deklaratywnej (opartej na refleksji nad faktami i pro
cedurami; wiedza typu „że”) (Przetacznik-Gierowska, 1993). Innymi słowy

„(...) w toku rozwoju te same porcje wiedzy opanowywane są najwcześniej w formie kon
kretnej i praktycznej, a dopiero później stopniowo ulegają uwewnętrznieniu, przenosząc 
się na płaszczyznę ‘czystej myśli’. Ten aspekt rozwoju w szkole radzieckiej określano 
terminem ‘interioryzacja’, a w genewskiej ‘internalizacja’” (Stemplewska-Żakowicz, 
1996, s. 68)1.

Zwrócenie uwagi na tzw. wiedzę potoczną, pojęcia potoczne, nazwanie 
człowieka „badaczem z ulicy” (Kelly, 1955 i nurt badań nad poznaniem spo
łecznym) to zaczątki współczesnych badań nad reprezentacją (patrz: Maruszew- 
ski, 1983). Najbardziej istotnym rysem współczesnych koncepcji jest podkreśla
nie roli, jaką w procesach poznawczych odgrywa kontekst społeczny, a więc 
fakt, że przebieg oraz ostateczny efekt procesu poznawczego zależy nie tylko od 
samego podmiotu poznającego, od tego, kto poznaje, ale również od tego, z kim 
to czyni, w jakiej jest z tą osobą relacji, w jakiej sytuacji dokonuje się ten proces 
(dialogowe ujmowanie rozwoju). Czynniki te wydają się szczególnie ważne, 
gdy badamy dziecięcą reprezentację świata. Nowe, transakcyjne ujmowanie 
przedmiotu badań psychologii poznawczej podkreśla, że poznanie to proces 
dwupodmiotowy (Stemplewska-Żakowicz, 1996).

Pionierskim przykładem tego podejścia w dziedzinie psychologii rozwoju 
dziecka są badania Jerome’a Brunera dotyczące reprezentacji świata (1978, 
1986). Bruner (1978) wyróżnił trzy główne systemy reprezentacji świata ze 
względu na sposób jej wytwarzania. Są to: reprezentacja enaktywna, która uj
muje zdarzenia w kategoriach czynności, działań, które do nich prowadzą; re
prezentacja ikoniczna jako obrazowy odpowiednik rzeczy lub zdarzeń; repre
zentacja symboliczna, która, posługując się językiem jako pewnym arbitralnym 
kodem, oddaje doświadczenia jednostki poprzez pojęcia. Zdaniem Brunera, 
dziecko rozwijając się musi „przekładać” jeden sposób reprezentowania świata 
na inny i godzić sprzeczności „między tym, jak coś się robi, tym, jak to coś 
wygląda, i tym, jak się o tym mówi” (Bruner, 1978, s. 534). Już tak pobieżne 
przedstawienie wczesnej koncepcji Brunera unaocznia fakt, że jest to z pewno
ścią koncepcja konstruktywistyczna: dziecko buduje swój obraz świata, tworząc 
kolejne reprezentacje.

1 Pojęcie intemalizacji/interioryzacji szczegółowo analizuje M. Kielar-Turska (1994).
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Nowa koncepcja tego autora stanowi rozszerzenie wcześniejszych stwier
dzeń. Bruner (1986) pisał, że istnieją dwa odmienne sposoby porządkowania 
doświadczenia i konstruowania subiektywnego obrazu świata, czyli tzw. dwa 
tryby myślenia (modes ofthinking): paradygamtyczny i narracyjny. Tryby te, 
choć wzajemnie komplementarne, dotyczą innych dziedzin doświadczenia, rzą
dzą się innymi regułami i mają inny cel. Myślenie paradygmatyczne służy po
rządkowaniu doświadczeń dotyczących świata fizycznego, oparte jest na logicz
nym wnioskowaniu i pozwala opisywać rzeczywistość zewnętrzną w katego
riach obiektywnych i prawdziwych faktów. Myśleniem narracyjnym, odnoszą
cym się do świata intencji, przekonań, pragnień i emocji, posługujemy się, na
dając subiektywne interpretacje własnym doświadczeniom, aby zrozumieć świat 
podmiotowy. Ponieważ przedstawiane rozważania nad reprezentacją świata 
w umyśle dziecka w wieku przedszkolnym stanowią wprowadzenie do proble
matyki rozumienia przez dziecko stanów psychicznych, warto podkreślić, że 
koncepcja Bruñera (1986) stanowi istotny wkład w badania nad dziecięcą repre
zentacją stanów umysłowych. Koncepcję Bruñera porządkowania doświadcze
nia i konstruowania obrazu świata przedstawia tabela 1.

Tabela 1
Bruñera koncepcja porządkowania doświadczenia i konstruowania obrazu świata (1986)

Tryb myślenia Paradygmatyczny Narracyjny
Dziedzina przedmiotowa, dotyczy real

nych zdarzeń
podmiotowa, dotyczy intencji, moty
wów, celów działań (subiektywne inter
pretacje)

Reguły logicznego wnioskowania prawidłowości psychologiczne
Cel uzyskanie prawdziwych,

logicznych twierdzeń o natu
rze świata

subiektywne porządkowanie doświad
czeń, zrozumienie, nadanie sensu

Koncepcja Brunera wydaje się niezbędną do zrozumienia dziecięcego budo
wania wiedzy o stanach psychicznych. Twierdzenie autora, że myślenie o świe
cie wewnętrznym stanowi inny tryb czy rodzaj myślenia niż myślenie o świecie 
przedmiotów, uzasadnia, dlaczego w badaniach empirycznych należy poszuki
wać odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki dziedziny, która zwana jest 
dziecięcą teorią umysłu. Badania współczesne nad dziecięcą reprezentacją 
świata powoli przynoszą odpowiedzi na kolejne, ważne pytania.

Najbardziej znane koncepcje nowego nurtu badań nad wiedzą dziecka zawie
rają prace Katherine Nelson (1974, 1986), Jean M. Mandler (1983) i Anette 
Karmiloff-Smith (1979, 1995).

K. Nelson (1974,1986), badając dzieci w wieku od 4 do 17 lat, stwierdziła, 
że opowiadania nawet najmłodszych dzieci o jedzeniu posiłku w restauracji



15

wskazują na istnienie skryptopodobnych form organizacji wiedzy2. Podstawą 
przyswajania skryptów jest, zdaniem Nelson, ogólna reprezentacja zdarzeń. 
Wraz z wiekiem, a raczej wraz ze wzrostem liczby doświadczeń, obserwujemy 4 
rodzaje zmian tej reprezentacji: (1) wydłuża się generowana sekwencja zdarzeń; 
(2) ustala się porządek, w jakim są podawane; (3) maleje liczba elementów epi
zodycznych, niespecyficznych dla sytuacji; (4) powstają połączenia warunkowe 
dające podstawę do tworzenia alternatywnych ścieżek w skrypcie. Zasadnicza 
struktura, w formie uporządkowanej czasowo i przestrzennie sekwencji zdarzeń, 
zostaje jednak taka sama. Zdaniem Nelson, rozwój reprezentacji polega na two
rzeniu kategorii (tj. deklaracji, struktur wiedzy typu „że”) na bazie jednego 
skryptu. Mogą też istnieć kategorie wyprowadzane z kilku skryptów, w których 
istnieje ta sama zmienna. Są to tzw. połączenia metaskryptowe.

2
Skrypt za Schankiem i Abelsonem (1977) autorka zdefiniowała jako uporządkowaną sekwencję 

czynności, dostosowaną do specjalnego kontekstu czasowo-przestrzennego i zorganizowaną wokół 
jakiegoś celu.

Z kolei J. Mandler (1983), prowadząc badania również nad dziecięcymi 
opowiadaniami, skupiała się na umiejętności odtwarzania opowiadań przez 
dzieci. Wyniki badań Mandler całkowicie wspierają tezę Nelson o istnieniu 
wspólnej dla dzieci i dorosłych struktury reprezentacji, która leży u podstaw 
każdej interpretacji. Okazało się bowiem, że niezależnie od formy opowiadania 
(uporządkowanej naturalnie lub nie) oraz niezależnie od instrukcji (by tę formę 
w opowiadaniu odtwarzanym zachować lub niekoniecznie) zarówno dorośli, jak 
i dzieci zapamiętywali lepiej pewne fragmenty opowiadań. Według Mandler 
(1983), w rozwoju oprócz niezmienników funkcjonalnych (asymilacji i akomo- 
dacji) istnieją również niezmienniki strukturalne. Są to właśnie strukturopo- 
dobne jednostki reprezentacji, występujące u dzieci i u dorosłych. W opisie 
rozwoju tych jednostek reprezentacji Mandler (1983) podkreśla, że pewne formy 
wiedzy deklaratywnej występują już u noworodków (prosty schemat twarzy 
ludzkiej) i są niezbędną podstawą dla dalszego rozwoju reprezentacji, a szcze
gólnie wiedzy deklaratywnej. Czynnikami odgrywającymi kluczową rolę w tym 
rozwoju są: (1) przekaz werbalny (początek mowy - funkcja symboliczna wg 
Piageta) oraz (2) spowodowane sytuacją (okolicznościami) przeszukiwanie 
(searching) własnych procedur w celu wydobycia z nich wiedzy. Innymi słowy, 
używamy wiedzy typu Jak”, aby z niej wyprowadzić wiedzę typu „że”. Trzeci 
czynnik (3) to spontaniczne przekształcanie form zapisu wiedzy, gdy liczba 
procedur narasta (są redundantne i nieekonomiczne), a one same stają się auto
matyczne. Występuje wtedy tzw. gotowość do deklaratywizacji, a procedury 
stają się danymi, tj. przedmiotem poznania (następuje obiektywizacja tj. 
uprzedmiotowienie). Wtedy też zostają włączone operacje wyższego rzędu (re
fleksja).

W zasadzie bardzo podobny do opisanego przez Mandler mechanizm roz
woju reprezentacji świata przedstawia A. Karmiloff-Smith (1979,1986). Za 
każdym razem, gdy procedury rozwiną się na tyle, że funkcjonują automatycz
nie i adekwatnie, zostaje uruchomiony metaproceduralny operator, który 



16

służy koordynacji i integracji pierwotnie niepowiązanych procedur. W rozwoju 
występuje stała tendencja ku metapoznaniu, tj. przechodzeniu od reprezentacji 
ukrytych (implicit) do jawnych (explicit), czyli od takich, do których podmiot 
nie ma bezpośredniego dostępu (procedury), do tych, których podmiot może 
użyć zawsze (deklaracje).

W początkowej fazie rozwoju wiedza jest implicite wpisana w procedury 
i dlatego Karmi loff-Smith nazywa ten typ reprezentacji ukrytym. Procedury są 
podporządkowane i zorientowane na cel, a więc nawet pojedynczy element wie
dzy nie może być z nich wydobyty czy porównany z identycznym elementem 
z innej procedury. Elementy wiedzy działają tylko i wyłącznie w ramach proce
dur. Kiedy pojedyncze procedury, efektywnie funkcjonując, stają się zautomaty
zowane, zostaje uruchomiony metaproces, który wydobywa wiedzę ukrytą 
w procedurach i zapisuje ją explicite w reprezentacjach jawnych. Jest to faza 
druga i w niej autorka wyróżnia aż trzy etapy. Stopniowo jednostki reprezentacji 
organizują się w tematyczne systemy wiedzy. Przechodzenie do fazy drugiej 
wiąże się z mniej efektywnym przetwarzaniem i popełnianiem błędów, które nie 
zdarzały się dziecku, gdy posługiwało się wyłącznie procedurami. W efekcie 
rozwoju jednak każde metaproceduralne połączenie zostaje uświadomione, 
a funkcjonowanie poznawcze jest dzięki temu szybsze, bardziej sprawne i nie
zależne od treści. Dziecko, wydobywając informację w postaci jawnej repre
zentacji, jest świadome, że stanowi ona tylko pewną możliwą realizację danej 
informacji.

Można na wiele sposobów porównywać trzy przedstawione współczesne 
koncepcje rozwoju reprezentacji. Analizując, w czym omawiane koncepcje są 
odmienne, można wskazywać, że dla Mandler nieekonomiczność procedur (ich 
redundantność) jest bodźcem do deklaratywizacji, zaś u Karmiloff-Smith pełna 
automatyzacja procedur (a więc efektywne funkcjonowanie), stanowiąca zna
czący sukces w rozwoju, umożliwia przejście do fazy reprezentacji jawnych. 
Można również rozważać, jak zaprezentowane koncepcje ujmują problem świa
domości wiedzy posiadanej przez dziecko. Nie to jest jednak najistotniejsze dla 
omawianej problematyki. Dlatego, podsumowując przedstawione koncepcje 
reprezentacji, należy raczej wskazać na trzy zasadnicze podobieństwa między 
nimi.

Po pierwsze, w świetle przedstawionych rozważań najbardziej znamienny 
wydaje się fakt, że wszystkie te trzy koncepcje rozwoju reprezentacji zostały 
stworzone przez autorki, które od kilkunastu lub kilkudziesięciu lat zajmują się 
badaniami nad mową i komunikowaniem się dzieci oraz mają na tym polu zna
czące osiągnięcia. Dziecięce opowiadania, dzienniki mowy dzieci to materiał, 
który stanowił nie tylko przedmiot analiz psycholingwistycznych, lecz również 
był podstawą do zbudowania koncepcji rozwoju reprezentacji. Reprezentacja 
poznawcza ujawnia się w języku. Ten fragment wiedzy o rzeczywistości, która 
przejawia się w języku, badają psycholingwiści, gdy zajmują się tzw. słowni
kiem umysłowym (mental lexicon, internai lexicon) (Aitchison, 1987, Zagrodź- 
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ki, 1993) lub problematyką językowego obrazu świata (Bartmiński, 1990, Kie- 
lar-Turska, 1998).

Po drugie, każda z autorek w sposób mniej lub bardziej otwarty stwierdza, iż 
istotą rozwoju reprezentacji jest budowanie metapołączeń. Nelson piszę o połą
czeniach metaskryptowych, Mandler o operacjach nadrzędnych, gdy procedury 
same stają się przedmiotem poznania, a Karmiloff-Smith wspomina o metapro- 
ceduralnym operatorze umożliwiającym przechodzenie od reprezentacji ukry
tych do jawnych. Dostrzeganie w rozwoju procesów poznawczych ogólnej ten
dencji do metapoznania, gdy pewne sposoby przetwarzania informacji same 
stają się przedmiotem poznania, a więc z narzędzia zmieniają się w poznawany 
przedmiot, to najbardziej charakterystyczny rys opisanych koncepcji reprezenta
cji. Warto wspomnieć, że John Flavell (1971) był tym, który wprowadził termin 
metapoznanie, przy czym określał nim przede wszystkim dziecięce myślenie 
o zjawiskach umysłowych i psychicznych, a więc coś, co dziś nazywamy „na
iwną psychologią” czy też „dziecięcymi teoriami umysłu”.

Po trzecie, należy podkreślić, że teorie te zwracają szczególną uwagę na 
wiedzę potoczną dziecka, dotyczącą zdarzeń życia codziennego oraz naiwnych 
wyjaśnień owych zjawisk. Są to więc poszukiwania należące do nurtu badań nad 
tzw. „naiwnymi teoriami” (Carey, 1985; Wellman i Gelman, 1992), które kon
centrują się najczęściej na wybranych aspektach doświadczenia indywidualnego 
dziecka. Sara Meadows (1997) nazywa te fragmenty dziecięcego doświadczenia 
„obszarami poznania”. Autorka ta opisuje, jak dziecko konstruuje swoją wiedzę 
o zjawiskach biologicznych (naiwna biologia), fizycznych (naiwna mechanika) 
i wreszcie psychicznych (naiwna psychologia - naiwne teorie umysłu)3. Ta 
ostatnia grupa zagadnień stanowi istotę przedstawianych rozważań na temat 
rozwoju struktur i jednostek reprezentacji wiedzy, takich jak: skrypty, schematy 
(Mandler, 1983), procedury (Karmiloff-Smith, 1995), reprezentacje zdarzeń 
życia codziennego (Nelson, 1986). Krótka prezentacja poglądów współczesnych 
badaczy posłużyła do zarysowania tła dociekań oraz umożliwi w kolejnych 
rozdziałach pokazanie dziecięcych teorii umysłu jako pewnego ważnego frag
mentu reprezentacji świata.

3 Krótką analizę badań nad dziedzinami czy obszarami poznania (domains) i teoriami (theories) pro

ponuje Henry Wellman i Susan Gelman (1992). Autorzy wskazują na komplementarność tych podejść.

1.2. Piagetowskie badania nad dziecięcą reprezentacją stanów 
umysłowych

Jak dziecko w wieku przedszkolnym rozumie świat, a zwłaszcza, jak rozu
mie to, czym jest myślenie i ludzki umysł, próbował wyjaśnić Piaget (1928). 
Twierdził on, że w okresie przedoperacyjnym dziecięce myślenie charakteryzuje 
m.in. realizm. Pisał: „Dziecko jest realistą, a realistą dlatego, że nie wie nic 
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o istnieniu podmiotu i o wewnętrznym charakterze myśli” (s. 100). Myśl dla 
dziecka jest - zdaniem Piageta - ściśle związana ze swym przedmiotem, miesza 
ono sferę wewnętrzną i zewnętrzną; co więcej, dla dziecka „myśl zanurza się 
bezpośrednio w rzeczywistości, wpływa na bieg zdarzeń” (s. 171). Piaget sto
sował metodę kliniczną, która stanowi kierowaną rozmowę z dzieckiem. Pytał 
dzieci od 6 do 12 roku życia: co to jest myśl?, kto myśli?, kiedy i w jaki sposób 
myślimy?, o czym myślimy? Na podstawie uzyskanych w ten sposób wyników 
Piaget wyodrębnił trzy stadia w rozwoju dziecięcego rozumienia myślenia.

Stadium pierwsze jest charakterystyczne dla myślenia dzieci w wieku około 
6, 7 roku życia. Dzieci uważają, że myśli się ustami, uszami. Jednocześnie nie 
odróżniają wyrazów od rzeczy nazywanych i utożsamiają myśl z przedmiotem 
myśli (myśli można dotknąć).

W stadium drugim (8-10 rok życia) myśl to głos w głowie. Dzieci mówią, że 
myśli się mózgiem. Nadal jednak myśl pozostaje materialną substancją (myśl to 
powietrze, to krew), czymś umieszczonym w głowie, choć sfera zewnętrzna 
i wewnętrzna zostaje odróżniona.

Stadium trzecie następuje około 11, 12 roku życia wraz z uświadomieniem 
sobie, że myśl jest czymś niematerialnym, psychicznym, subiektywnym.

Wyróżnione trzy stadia rozwojowe sugerują, że myślenie dziecka o umyśle 
stopniowo przestaje cechować realizm. Dopiero jednak w 11 roku życia dziecko 
tak naprawdę staje się mentalistą, czyli wyraźnie rozróżnia wewnętrzne, su
biektywne stany psychiczne (myśli, uczucia, przekonania) od zachowań i reak
cji, które stanowią tylko przejawy tych wewnętrznych stanów.

1.3. Badania Henry’ego Wellmana jako próba obalenia poglądów 
Piageta

Współczesne badania nad realizmem w dziecięcym myśleniu (Wellman 
i Estes, 1986; Wellman i Estes, 1987) zaprzeczają tezom Piageta, choć nie do 
końca. I tak Henry Wellman i David Estes (1986) posłużyli się serią obrazków 
przedstawiających dwie kontrastowe sytuacje, np. chłopca, który ma rzeczywi
ste ciastko i chłopca, który myśli o ciastku. Dzieci pytano, w pierwszym, a po
tem w drugim przypadku, czy ciastko:

1) może być dotknięte, spostrzeżone, manipulowane (tzw. kryterium beha- 
wioralno-sensoryczne realności: realnie istniejące ciastko można dotknąć, posu
nąć, zaś obiekt mentalny nie jest źródłem bodźców tego typu);

2) może stać się przedmiotem manipulacji innych ludzi (kryterium publicz
nego istnienia - na realne ciastko mogą wpływać inni ludzie, zaś o istnieniu 
ciastka pomyślanego, wyobrażonego wiem tylko ja);

3) może podlegać zmianom, lub zachować pewną niezmienność, stałość 
(kryterium ciągłości istnienia - obiekty mentalne zmieniają się w czasie, a real
ne pozostają niezmienne, bez względu na stan psychiczny człowieka).
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Trzy-, czterolatki radziły sobie z oceną prezentowanych obrazków, choć zda
rzały się pomyłki, które mogłyby być interpretowane jako bliskie dziecięcemu 
realizmowi. Na przykład sytuację „chłopiec myśli o ciastku” dzieci rozumiały 
jako „chłopiec nie ma ciastka” (subtelny realizm).

W innym eksperymencie (Wellman i Estes, 1987) obrazki zostały uzupełnio
ne historyjką, która dotyczyła umieszczonego na nich obiektu i opisywała go:

1 ) jako obiekt mentalny: „Janka lubi jabłka. Ona myśli o jabłku”,
2) jako obiekt mentalny, z zaznaczeniem, że dana osoba nie posiada jakiegoś 

obiektu realnego, np. „Janka lubi jabłka. Ona nie ma jabłka. Ona myśli o jabł
ku”,

3) jako obiekt posiadany, np. „Janka lubi jabłka. Ona nie miała jabłka. 
A potem mama dała jej jabłko”,

4) jako obiekt nie posiadany, np. „Janka lubi jabłka. Ona miała jabłko i zja
dła je. Teraz nie ma jabłka”.

Dzieci po oglądnięciu obrazków i usłyszeniu historyjek oceniały je według 
poprzednich kryteriów realności. Badania potwierdziły wcześniejsze wyniki. 
I tak, realistami w sensie piagetowskim przy przyjęciu kryterium behawioralno- 
-sensorycznego, są te dzieci, które stawiają znak równości między mentalnością 
i rzeczywistością, czyli w sytuacjach 1, 2, 3 oceniają obiekty jako realne. 
W wypowiedziach dzieci trzyletnich nie obserwowano takich pomyłek, choć 
zdarzało się, że utożsamiały „nieposiadanie” z myśleniem o przedmiocie, a więc 
myliły sytuację 1 z sytuacją 2.

W kolejnym eksperymencie Wellman, Estes i Jacqueline Wooley (1989) ba
dali, w jaki stopniu dzieci potrafią ocenić nierealność własnych myśli i doznań. 
Pokazywali dzieciom jakiś przedmiot, prosili by zamknęły oczy i wyobraziły go 
sobie, a następnie pytali o te wyobrażenia, stosując trzy kryteria realności. Wy
niki potwierdziły tezę, iż trzylatki rozróżniają to, co mentalne, i to, co realne.

Z pewnością więc badania Wellmana i współpracowników wskazują, że 
dzieci dużo wcześniej - niż przypuszczał Piaget - rozróżniają byty rzeczywiste 
i mentalne, przypisując tym drugim status wewnętrzny, niematerialny i subiek
tywny. Czy jednak, zdobywając tę świadomość, konstruują własne, prywatne, 
naiwne teorie umysłu? Nim opisane zostaną te teorie należy pokazać, jak można 
badać dziecięcą wiedzę o stanach umysłowych.





Rozdział 2

DZIECIĘCE TEORIE UMYSŁU JAKO FRAGMENT 
REPRZENTACJI ŚWIATA

2.1. Sposoby odkrywania dziecięcych teorii umysłu

Terminu „teoria umysłu” jako pierwsi użyli David Premack i George 
Woodruff (1978) w swoich badaniach nad szympansami. Pisali oni:

„Mówiąc, że ktoś ma teorię umysłu stwierdzamy, że osoba ta przypisuje (imputes) 
stany umysłowe sobie lub innym. (...) System odniesień tego rodzaju można uważać za 
teorię, po pierwsze dlatego, że stany te nie są wprost obserwowalne, a po drugie, gdyż 
system ten może być używany, do przewidywania zachowań” (s. 515, cytuję za Whiten, 
1994)4.

A. Whiten (1994) prezentuje w swoim artykule przegląd terminów wyjaśniających, których zna
czenie jest bliskie, pokrewne wobec znaczenia terminu „teorie umysłu”: od Wundta „volk psychologie” 
(1916), Heidera „naiwna psychologia” (1958), „metareprezentacja” (Pylyshyn, 1978), „społeczne odnie
sienie” (Feinman, 1982), „mentalizowanie” (Morton, 1983), „umysłowa atrybucja” (Cheney i Seyfarth, 
1990) aż do „reprezentacyjnej teorii umysłu” (Pemer, 1991).

Jak twierdzi John Flavell i in. (1993), terminu „teorie umysłu” badacze uży
wają w szerszym i węższym znaczeniu. Znaczenie szersze odnosi się do wiedzy 
na temat umysłu - każdej naiwnej psychologii - której początki można zauwa
żyć już u bardzo małych dzieci (np. „wymuszanie” przez dzieci za pomocą pła
czu oczekiwanych zachowań dorosłych). Węższe znaczenie odnosi się do abs
trakcyjnych, spójnych, systemów przyczynowo-wyjaśniających, które pozwalają 
dziecku przewidywać i wyjaśniać zachowania poprzez odnoszenie się do nieob- 
serwowalnych stanów umysłu, takich jak: przekonania, pragnienia, emocje czy 
wrażenia (Flavell, Miller i Miller, 1993). Z kolei Karmiloff-Smith (1995) twier
dzi, że „dzieci są spontanicznymi psychologami”, a więc interpretują zachowa
nia, gesty, wyrazy twarzy i stwierdzenia innych ludzi, posługując się określe
niami intencji, przekonań, pragnień. Już samo posługiwanie się określeniami 
stanów mentalnych („myśleć”, „chcieć” itd.) stanowi przejaw teorii umysłu 
explicite (Bretherton i Beegly, 1982).

Dla badaczy dziecięcych teorii umysłu rozumienie fałszywych przekonań in
nych osób jest najbardziej adekwatnym sposobem na sprawdzenie tego, czy 



22

dzieci są świadome, że to właśnie czyjeś myślenie o sytuacji, czyjeś przekonanie 
o stanie rzeczywistości, nie zaś bezpośrednio ta właśnie rzeczywistość, przesą
dza o tym, jak zachowuje się dana osoba. Założenie to leży u podstaw konstru
owania metod badania dziecięcych teorii umysłu, a mianowicie testów fałszy
wych przekonań.

Istnieją dwa najbardziej znane w literaturze rodzaje testu fałszywego przeko
nania: test niespodziewanej zmiany {Unexpected Transfer Test), skonstruowany 
przez Wimmera i Pernera (1983) oraz test zwodniczego pudełka {Deceptive Box 
Test), stworzony przez Pernera i współpracowników, 4 lata później (Pemer, 
Leekman i Wimmer, 1987). W pierwszym z nich, tj. teście niespodziewanej 
zmiany (TNZ), zadaniem dziecka jest opisanie, jak postąpi osoba (np. laleczka) 
w pewnej sytuacji, która pod jej nieobecność zmieniła się, np. gdzie będzie szu
kała książki, którą pod jej nieobecność przeniesiono z szafki do komody. 
W teście zwodniczego pudełka (TZP) dziecko ma natomiast powiedzieć, co ktoś 
inny (kolega, koleżanka, który/która tu zaraz przyjdzie) pomyśli na temat za
wartości pudełka, gdy je zobaczy zamknięte. Wcześniej dziecko samo poznało 
zawartość pudełka i wie, że pudełko, które, np. zwykle zawiera cukierki, oka
zuje się pełne czegoś innego, np. kredek.

Oba opisane testy fałszywych przekonań stosują badacze w wielu różnych 
wersjach, zmieniając rekwizyty czy postacie w inscenizacji. Proponują dziecku 
np. historyjkę w postaci inscenizacji lub w serii obrazków, włączają do rozmo
wy z dzieckiem drugiego eksperymentatora czy też znaną dziecku maskotkę, 
która odpowiada na pytania eksperymentatora. Jednakże sens zadania polegają
cego na odkryciu myśli bohatera historyjki, czy też kolegi, który nie widział 
jeszcze „zwodniczego przedmiotu”, pozostaje zawsze ten sam. Celem wszelkich 
modyfikacji jest zwykle zweryfikowanie bardziej szczegółowych hipotez na 
temat tego kiedy, dlaczego i w jaki sposób dziecko buduje swoją wiedzę 
o stanach mentalnych (patrz: Flavell, Green i Flavell, 1995; Białecka-Pikul, 
1996). Zdarza się również proponowanie jednemu dziecku dwóch lub trzech 
prób czy testów fałszywego przekonania, aby potwierdzić, że konsekwentnie 
udziela ono tej samej odpowiedzi (patrz: Flavell, Mumme, Green i Flavell, 
1992).

Trzeci rodzaj zadań, który bywa proponowany dzieciom, aby stwierdzić, czy 
mają one teorię umysłu, to tzw. test pozór-rzeczywistość {Appearance-Reality 
Test). W teście pozór-rzeczywistość (TPR) pokazywano dzieciom pewien 
przedmiot, który wyglądał jak znana im rzecz, ale w rzeczywistości był czymś 
innym. Na przykład była to gąbka pomalowana, tak by wyglądała jak kamień 
czy jabłko zrobione z wosku. Po dłuższym treningu, który miał na celu upew
nienie się, że dzieci rozumieją stawiane im pytania, proszono je by powiedziały: 
jak ta rzecz wygląda i co to naprawdę jest. Sprawdzano, czy dzieci są świadome 
różnicy między sposobem przejawiania się obiektu, wyglądem rzeczy („to wy
gląda jak kamień”), a rzeczywistością („to naprawdę jest gąbka”). Trzylatki 
odpowiadały, że przedmiot wygląda jak gąbka i jest gąbką. Flavell i jego współ
pracownicy (1993) tak modyfikowali te zadania, aby upewnić się, że dziecięce 
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błędy mają rzeczywiście charakter poznawczy, a nie językowy. Na przykład 
pokazywali dzieciom biały papierowy kwiat przez niebieski filtr. Filtr umiesz
czony był nad kwiatkiem na tyle wysoko, aby dziecko, patrząc pod filtrem, wi
działo, że kwiatek jest biały, a patrząc z góry, przez filtr, że kolor niebieski jest 
tylko efektem filtra. Dzieci jednak odpowiadały, że kwiatek wygląda na niebie
ski i jest niebieski. Następnie dzieci widziały ten sam kwiatek przez filtr, poło
żony na kwiatku, tak, że zasłaniał tylko jego szczyt. Eksperymentator odcinał 
pozostałą, niezasłoniętą filtrem część i pokazywał dzieciom ten biały fragment 
oraz drugi fragment przez filtr. Wtedy pytano dzieci, która część to fragment 
kwiatka, który poprzednio widziały. Nawet wtedy, mimo że pytanie nie doty
czyło bezpośrednio pozorów lub rzeczywistości, a wymagało jedynie wskazania 
obu fragmentów, które były częściami kwiatka, dzieci popełniały błędy, wybie
rając tylko fragment, który był przesłonięty filtrem. Alison Gopnik i Janet 
Astington (1988) stwierdziły, że dzieci które popełniają błąd w teście zwodni
czego pudełka, mylą się również w teście niespodziewanej zmiany oraz w teście 
pozór-rzeczywistość, a dzieci, które nie mylą się w jednym z tych testów, mają 
również tendencję do podawania prawidłowych odpowiedzi w pozostałych 
dwóch. Co więcej Gopnik i Astington (1988) wskazały na korelację w wynikach 
uzyskiwanych przez dzieci w opisanych trzech rodzajach zadań, niezależnie od 
wieku dzieci.

2.2. Czy dziecięce poglądy na funkcjonowanie umysłu to teorie?

Rozumienie zachowań innych osób, uświadamianie sobie, że określone 
przekonania (wewnętrzne reprezentacje świata) prowadzą do określonych za
chowań oraz świadomość źródeł przekonań prowadzi nie tylko do zrozumienia 
przyczyn zachowań, ale umożliwia również ich adekwatne przewidywanie. 
Badacze dziecięcych teorii umysłu tacy jak: John Flavell, Henry Wellman, Alan 
M. Leslie, Alison Gopnik, Janet Astington nazywają dziecięcą wiedzę o umyśle 
teorią oraz badają, jak dziecko nabywa czy konstruuje ową teorię. Stworzony 
przez tych badaczy zestaw prób i zadań umożliwił zbadanie dziecięcych repre
zentacji i pozwolił na zbudowanie tego, co Gopnik i Wellman (1994) określają 
mianem „teorii teorii” (theory theory}. Celem „teorii teorii” jest użycie poglą
dów naukowych jako kryterium do scharakteryzowania ważnych aspektów roz
woju poznawczego. Ma to prowadzić do pokazania, że dziecięce rozumienie 
umysłu ma cechy teorii naukowej, a więc dziecięcy sposób organizowania do
świadczenia stanowi ciąg naiwnych teorii (naiwnych psychologii). Innymi sło
wy, badacze tacy jak Wellman czy Gopnik starają się udowodnić tezę, że struk
tura poznawcza leżąca u podłoża dziecięcych teorii posiada wiele cech podob
nych do teorii naukowych i nazywanie dziecięcej wiedzy o stanach mentalnych 
teorią nie jest wyłącznie kwestią wprowadzenia nowej terminologii.
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Gopnik i Wellman (1994), dokonując przeglądu dotychczasowych badań nad 
dziecięcymi teoriami umysłu, twierdzą, że rozwój rozumienia umysłu przez 
dzieci to ciąg następujących po sobie naiwnych teorii, które w odróżnieniu od 
teorii naukowych charakteryzuje z pewnością mniejszy stopień ogólności, spój
ności, stałości i systematyczności. Można wskazać wiele podobnych cech, które 
charakteryzują zarówno teorie dziecięce, jak i naukowe.

Po pierwsze, tak teorie naukowe, jak i dziecięce koncepcje są produktem 
ludzkiego umysłu, który próbuje zrozumieć otaczający świat i przewidywać 
nowe zdarzenia. Dziecięce teorie zawierają twierdzenia dotyczące ontologii oraz 
reguły wyjaśniające. Oba rodzaje teorii posiadają pewne teoretyczne konstrukty, 
które nie służą jedynie do klasyfikowania i uogólniania, ale dostarczają przy
czynowych wyjaśnień zjawisk.

Po drugie, oba rodzaje teorii posiadają specyficzne słownictwo, a odpowia
dające terminom znaczenia mogą być interpretowane tylko w ramach odpo
wiedniej teorii.

Po trzecie, charakterystyczną cechą teorii jest tzw. spójność, wyrażająca się 
tym, że teoretyczne konstrukty, współpracując, tworzą określoną strukturę. 
Zmiany w jednej części teorii mają swoje konsekwencje w innych jej częściach.

Po czwarte, dziecięce teorie umysłu zmieniają się w toku rozwoju. Zmiany te 
zachodzą w znacznie krótszym czasie niż zmiany w teoriach naukowych. Tym 
niemniej rozwój dziecięcych teorii przebiega zgodnie z fazami, które charakte
ryzują zmiany w teoriach naukowych, czyli: opór wobec niezgodnych informa
cji, reinterpretacja faktów, które przemawiają przeciwko posiadanej teorii (tzw. 
przeciwdowodów), tworzenie hipotez pomocniczych, ograniczone stosowanie 
nowej idei, aż w końcu stanie się ona dominująca w nowej teorii.

Przedstawionych poglądów Wellmana i Gopnik nie można z pewnością 
traktować jako jedynych czy nawet najbardziej reprezentatywnych dla nurtu 
badań nad dziecięcymi teoriami umysłu. Przeciwnie, uważam, że inni badacze 
(np. Paul Harris czy Peter Mitchell) zajmujący się dziecięcą reprezentacją sta
nów mentalnych używają terminu „teoria” w sposób dużo bardziej swobodny, 
mając na myśli dziecięcą wiedzę o umyśle, która służy do wyjaśniania zacho
wań (Moore, 1996). Aby pokazać, że ich poglądy nie są jednak w pełni spójne 
czy sprecyzowane, w kolejnym rozdziale przedstawię główne tezy badaczy 
dziecięcej reprezentacji stanów mentalnych. Na zakończenie warto jednak pod
kreślić, że zasadniczy spór wśród badaczy dotyczy tego: kiedy i w jaki sposób 
dziecko buduje model umysłu o charakterze reprezentacji. Zwolennicy „teorii 
teorii” czy też szerzej ścisłego używania terminu „teoria umysłu” przytaczają 
argumenty wskazujące na występowanie przełomów, czyli nagłych skokowych 
zmian w rozwoju dziecięcej wiedzy o umyśle. Pojawiają się tu trzy rodzaje do
wodów. Po pierwsze, trzylatki nie radzą sobie w testach fałszywych przekonań, 
a czterolatki rozwiązują je bez problemów; po drugie, dzieci, które raz rozwią
zały takie zadanie nie tracą zdobytej sprawności i zawsze już radzą sobie z błęd
nymi przekonaniami; po trzecie, jeśli dzieci rozwiązują test niespodziewanej 
zmiany, potrafią także odpowiedzieć prawidłowo w teście zwodniczego pudełka 
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i w teście pozór-rzeczywistość. Te trzy argumenty można jednak obalić, co 
uczynił np. Mitchell (1997) wskazując, że ocenianie odpowiedzi dzieci w te
stach jako poprawnych lub błędnych (zero-jedynkowo) będzie zawsze sprzyjać 
rozpoznawaniu skokowej zmiany. Koncepcja Mitchella (patrz rozdział 3) jest 
wsparciem dla tezy o rozwojowej ciągłości w zakresie zmian reprezentacji sta
nów umysłowych.

Z przedstawionych rozważań wynika, że różnorodność w używaniu terminu 
„teoria” sprowadza się do rozumienia pojęcia reprezentacji poznawczej oraz 
kwestii: ciągłość-skokowość rozwoju. Pojęcie reprezentacji w odniesieniu do 
stanów umysłowych należy więc jeszcze raz precyzyjnie zdefiniować.

Reprezentacyjny model umysłu zakłada, że całe psychologiczne funkcjono
wanie dziecka zostaje w końcu upośrednione przez reprezentacje. Pragnienia, 
percepcje, przekonania, role i marzenia posiadają tę samą podstawową strukturę, 
czyli strukturę reprezentacji. Wszystkie te stany psychiczne mają charakter ob
razu czy przedstawienia rzeczywistości, a nie stanowią bezpośredniej relacji 
o tej rzeczywistości. Spostrzeżenia, pragnienia i przekonania stają się „spostrze
żeniami o”, „pragnieniami, żeby” i „przekonaniami, że”. Dziecko mające teorie 
umysłu rozumie, że przekonania mogą pochodzić z różnych źródeł, że mogą być 
w różnym stopniu dostępne dla danej osoby, że pośredniczą między umysłem 
a światem, że mogą być prawdziwe lub fałszywe oraz że mogą się zmieniać.

Upośredniający charakter reprezentacji rzeczywistości stanowi jej istotę. 
Stąd, gdy badacze piszą o dziecięcej wiedzy o umyśle jako o teorii (np. Pemer, 
1991), podkreślają, że dziecięce rozumienie stanów mentalnych dopiero na 
pewnym etapie rozwoju świadczy o tym, że dziecko jest świadome, iż to nasze 
przekonania o rzeczywistości, a nie rzeczywistość bezpośrednio, wpływają na 
nasze zachowanie. Rodzi się więc pytanie: kiedy następuje ten moment, i dalej 
czy jest to moment, czy raczej stopniowe uświadamianie. Bez względu jednak 
na to, od jakiego momentu dziecko posiada już teorię o charakterze reprezenta
cji, istotne wydaje się, co tak naprawdę zmienia się w jego rozumieniu stanów 
umysłowych. Najlepiej zmianę tę wyjaśnia uświadomienie sobie, jak funkcjo
nują tzw. czasowniki mentalne (np. chcieć, myśleć, pamiętać, uważać, być prze
konanym), które faktycznie opisują nasze stany wewnętrzne. Wszelkie stwier
dzenia zawierające czasowniki mentalne zbudowane są z dwóch podstawowych 
składników. W literaturze określa się je jako: propositional content i propositio
nal attitude. Chodzi tu o treść twierdzenia, jego odniesienie czy zawartość, 
opisującą fragment rzeczywistości (np. książka jest w szafce) oraz ustosunko
wanie wobec tej treści, wyrażone czasownikiem mentalnym i opisujące pewną 
postawę wobec twierdzenia, czy też sam akt lub proces stwierdzania (jestem 
przekonana, że książka jest w szafce). Czasownik mentalny umożliwia wyra
żenie pewnej postawy wobec rzeczywistości, a prawdziwość twierdzenia zawie
rającego taki czasownik może zostać określona bez względu na stan rzeczywi
stości. Bez względu na fakt, czy książka w szafce jest, czy też jej tam nie ma, 
mogę być o tym przekonana i to właśnie moje przekonanie (a nie rzeczywistość) 
powoduje, że zachowuję się w określony sposób. Uświadomienie sobie, że lu
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dzie postępują w danej sytuacji w pewien sposób, gdyż kierują się swoim obra
zem rzeczywistości, stanowi istotę teorii umysłu. Jest to zarazem dostrzeżenie, 
jak ważna jest relacja między treścią twierdzenia i ustosunkowaniem wobec 
niej.

W podsumowaniu rozważań nad tym, czy dziecięce teorie umysłu to teorie, 
warto wskazać, że współczesne badania nad dziecięcym rozumieniem stanów 
umysłowych w swej istocie są nadal bliskie konstruktywistycznemu stanowisku 
Piageta. Jednakże niektóre z koncepcji wyjaśniających rozwój dziecięcych teorii 
umysłu (np. teoria Lesliego), bliższe są natywistycznemu stanowisku Jerry’ego 
Fodora (1983) i podkreślają rolę wrodzonych właściwości mózgu, niezbędnych 
dla rozwoju dziecięcych teorii umysłu. Tak więc na gruncie rozważań dotyczą
cych tego, jak dziecko rozumie stany umysłowe, pojawia się współczesna wersja 
sporu natywizm-konstruktywizm. Jak wspomniano, często spór dotyczy tego, 
czy rozwój przebiega w sposób ciągły, czy może sposób skokowy z wyraźnie 
rozróżnialnymi stadiami, wreszcie, czy dotyczy wszelkich aspektów poznania 
równocześnie (domain-general) czy też raczej przebiega niezależnie od siebie 
w różnych sferach poznania (domain-specific). Karmiloff-Smith (1995) propo
nuje bardzo ciekawe rozwiązanie przedstawianych sprzeczności, które, jej zda
niem, stanowią tylko z pozoru przeciwstawne poglądy. Zestawiając koncepcję 
Piageta i Brunera, a więc konstruktywistyczne podejścia do rozwoju, z propozy
cją Fodora (1983), jako współczesną koncepcją natywistyczną (niezależne, wro
dzone, anatomicznie zlokalizowane moduły) proponuje wprowadzenie pojęcia 
ponownego określania reprezentacji w innym formacie (representational rede- 
scription), czyli redyskrypcji reprezentacji5. Pisze:

5 Pojęcie to można również tłumaczyć bezpośrednio i nazywać reprezentacyjną redyskrypcją, jak to 

uczynił Adam Putko (1998), ale, moim zdaniem, bardziej adekwatnie jest pisać o ponownym określaniu 
reprezentacji w innym formacie, czyli o redyskrypcji reprezentacji.

„Specyficznie ludzkim sposobem zdobywania wiedzy przez umysł jest użytkowanie 
informacji, które już posiada (zarówno wrodzonych, jak i nabytych) poprzez ponowne 
określenie ich reprezentacji, lub precyzyjniej, poprzez wielokrotne re - reprezentowanie 
w różnych reprezentacyjnych formatach, tego, co przedstawiają wewnętrzne reprezentacje 
(1995, s. 15)”.

Częściowo podzielając poglądy natywistów, że prawdopodobnie istnieją 
predyspozycje specyficzne dla dziedziny wiedzy o umyśle, Karmiloff-Smith 
twierdzi, że automatycznie nie wyklucza to „epigenetycznych wpływów środo
wiska socjokulturowego” na rozwój dziecięcych teorii umysłu. Przypominając 
ważne rozróżnienie między treścią twierdzenia a ustosunkowaniem wobec 
twierdzenia, uważa, że rozumowanie z zakresu teorii umysłu ma szczególny 
charakter właśnie dlatego, że bardzo trudno jest odnaleźć inną dziedzinę ludz
kiego poznania, w której rozróżnienie między treścią twierdzeń a ustosunkowa
niem wobec niej stanowiłoby tak istotny element.
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,,Mechanizmy teorii umysłu i typy reprezentacji, które są przez nie generowane, mogą 
w najwyższym stopniu, w caiym tego słowa znaczeniu, okazać się specyficzne dla tej 
dziedziny (tamże, s. 127)”.

Tak więc, aby dziecko mogło zrozumieć fałszywe przekonania, musi przede 
wszystkim różnicować ustosunkowanie wobec twierdzenia o rzeczywistości 
(„On jest przekonany, że książka jest w szafce”) od treści twierdzenia („Książka 
jest w szafce”). Przypomnijmy, że dostrzeżenie tej subtelnej różnicy wymaga 
rozumienia czasowników mentalnych, a więc ściśle związane jest z rozumie
niem mowy.

2.3. Przesłanki dziecięcej psychologii

Pozostawiając na uboczu metateoretyczne spory na temat tego, co w naszej 
wiedzy o umyśle jest wrodzone, co zaś nabyte, warto przedstawić teraz prze
słanki tej wiedzy. Dyskusja nad tym, co stanowi przesłanki, prerekwizyty czy 
podstawy dziecięcych teorii umysłu rozpoczęła się wraz z wprowadzeniem sa
mego pojęcia. Z pewnością zdolność do rozumienia umysłu czy też stanów 
umysłowych nie pojawia się znikąd, musi mieć jakiś początek. Rozważając 
problem korzeni teorii umysłu, wskazać należy, które zachowania małych dzieci 
świadczą o tym, że odnoszą się one do innych osób jako do istot posiadających 
myśli, pragnienia, intencje. Charlie Lewis i Peter Mitchell (1994) zaproponowa
li, aby wyróżnić 3 grupy przesłanek: 1) percepcyjno-poznawcze, 2) związane 
z umiejętnością udawania, 3) komunikacyjno-społeczne. Podział ten ma oczywi
ście jedynie charakter porządkujący, pozwala jednak zebrać i przedstawić liczne 
badania psychologów rozwojowych zajmujących się badaniem dziecięcego 
poznawania świata.

W pierwszej grupie przesłanek znajdują się te wszystkie badania nad nie
mowlętami, które wskazują, że dzieci już od urodzenia ze szczególnym zaintere
sowaniem odnoszą się do innych ludzi, a więc innych przedstawicieli swojego 
gatunku. Noworodki preferują patrzenie na twarze (eksperyment Johnsona 
i Mortona, 1991), chętnie słuchają głosu matki, odróżniają jej zapach, a więc 
darzą szczególnym zainteresowaniem zachowania innych ludzi. Astington 
(1993) stwierdza, że podstawą teorii umysłu jest umiejętność odróżniania ludzi 
i przedmiotów.

Z kolei Gopnik, Slaughter i Meltzoff (1994) stawiają tezę, że rozumienie 
percepcji wzrokowej stanowi prekursor rozumienia przekonań. Autorzy powo
łują się na badania Georga Butterwortha (1991) i Simona Baron-Cohena (1991), 
którzy twierdzą że między 9 a 12 miesiącem życia dziecko zaczyna rozumieć 
rolę spojrzenia innej osoby czy gestu wskazywania w akcie komunikowaniu się. 
Tak więc wydaje się, że dziecko zdaje sobie sprawę nie tylko z tego, że inni 
ludzie widzą przedmioty, ale również z faktu istnienia relacji między spojrzę- 
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niem a zewnętrznym światem. Później, około 18 miesiąca życia dziecko rozu
mie już stałość przedmiotu, a więc wie, że może go nie spostrzegać, a przedmiot 
nadal istnieje. Innymi słowy, dziecko zaczyna być świadome relacji między 
fizyczną lokalizacją przedmiotu a możliwością jego dostrzeżenia. Rozumienie 
tej relacji stanie się z pewnością bazą dla uświadomienia sobie przez dziecko, że 
tylko wtedy, gdy ktoś ma percepcyjny dostęp do jakiegoś przedmiotu może 
zdobyć wiedzę na jego temat (tzw. relacja seeing-knowing).

Następne osiągnięcia w zakresie rozumienia percepcji opisał Flavell (Flavell, 
Everett, Croft i Flavell, 1981) i stwierdził, że 2,5-letnie dzieci rozumieją już, iż 
choć one same widzą przedmiot, ktoś inny może go nie widzieć (i odwrotnie). 
Flavell nazywa to poziomem 1 umiejętności przyjmowania perspektywy (level-l 
perspective-taking). Poziom 2 umiejętności przyjmowania perspektywy wymaga 
bardziej złożonej wiedzy, gdyż dzieci muszą ocenić, jak ktoś spostrzeże dany 
przedmiot, który przedstawiony jest tak, że z perspektywy dziecka wygląda 
inaczej niż z perspektywy drugiej osoby. Dziecko musi więc nie tylko być świa
dome, że ktoś widzi daną rzecz inaczej niż ono (np. siedząc po drugiej stronie 
stołu czyli naprzeciw dziecka i patrząc z nim na obrazek), ale również, jak ta 
rzecz jest spostrzegana (w tym przykładzie „do góry nogami”). Zadanie to, choć 
bardzo podobne do proponowanego dzieciom w tzw. teście pozór-rzeczywistość 
(appearance-reality), było jednak dla dzieci łatwiejsze niż wspomniany test 
i nawet młodsze dzieci (3, 4-letnie) prawidłowo odpowiadały na pytanie ekpe- 
rymentatora. Wynik ten można wyjaśnić, wskazując, że test badający umiejęt
ność przyjmowania perspektywy percepcyjnej, nie wymaga równoczesnego 
odnoszenia się do aktualnej i wcześniejszej reprezentacji lub dwóch reprezenta
cji tego samego obiektu równocześnie (takie wymagania stawia test pozór-rze
czywistość), lecz dziecko musi tylko przyjąć na chwilę perspektywę percepcyjną 
innej osoby. Zdaniem Gopnik i współpracowników (1994), można więc przy
puszczać, że rozumienie percepcji stanowi prerekwizyt rozumienia przekonań. 
Aby udowodnić tę tezę, autorka pokazuje, że dzieci nie tylko wcześniej rozu
mieją błędy percepcyjne niż błędne przekonania, ale również, iż trenowanie 
dostrzegania błędnych spostrzeżeń (w tzw. zadaniach percepcyjnych - percep
tual tasks), polegających na wyraźnym pytaniu o to, co ktoś inny spostrzega 
w danej sytuacji, przyspiesza rozumienie fałszywych przekonań. Można twier
dzić, że związane z możliwościami percepcyjnymi i poznawczymi sprawności 
dzieci stanowią istotne przesłanki rozwoju dziecięcego rozumienia umysłu.

Tezę tę, w sposób jeszcze bardziej stanowczy i jednoznaczny, przedstawiają 
Baron-Cohen i Ring (1994), przywołując poglądy Alana Lesliego (1991) na 
temat istnienia wrodzonego mechanizmu teorii umysłu (Theory of Mind Mecha
nism), który ma charakter systemu modułowego. Leslie twierdzi, że istnieje 
wrodzony moduł teorii umysłu, tzw. ToMM (Theory of Mind Mechanism), który 
zaczyna funkcjonować około 18 miesiąca życia, co przejawia się rozumieniem 
udawania innych osób i samodzielną zabawą w udawanie. Baron-Cohen i Ring 
(1994) dodają, że istnieją trzy rozwojowo wcześniejsze moduły, które odgry
wają istotną rolę w wywołaniu zadziałania mechanizmu ToMM. Są to: wykry
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wacz intencjonalności (ID - Intentionality Detector), wykrywacz ukierunkowa
nia wzroku (EDD - Eye-Direction Detector) oraz mechanizm podzielania uwagi 
(SAM - Shared Attention Mechanism). Nie wgłębiając się w opis koncepcji 
autorów oraz cytowanie dowodów eksperymentalnych, w tym neurobiologicz- 
nych6, istnienia owych detektorów, należy sięgnąć do powyższych tez, aby una
ocznić fakt, że percepcyjne i związane z uwagą przesłanki stanowią z pewnością 
istotne prerekwizyty dla rozwoju teorii umysłu.

6 Przedstawiane we wspomnianym tekście (Baron-Cohen i Ring, 1994) badania dotyczą dzieci auty

stycznych.
7 Inni autorzy, jak Lillard (1994), Harris (1991) czy Bartsch i Wellman (1995) nie podzielają tego 

poglądu.

Druga grupa przesłanek wiąże się z rolą, jaką odgrywa umiejętność udawa
nia, w rozwoju dziecięcej wiedzy o umyśle. Ciekawych danych na temat po
czątków dziecięcych teorii umysłu dostarcza Leslie (1994), który twierdzi, że 
dziecięcą wczesną zabawę w udawanie, pojawiającą się około 18 miesiąca ży
cia, możemy odczytywać jako relację między podstawową reprezentacją (pri- 
mary representation - bezpośrednim obrazem rzeczywistego przedmiotu, któ
rym bawi się dziecko np. klockiem) i rozłączoną reprezentacją tj. reprezenta
cją drugiego rzędu (second-order representation, decoupled representation — 
dotyczącą zawartości udawania - np. że klocek jest filiżanką pełną herbaty). 
Proces rozłączania (decoupling) pozwala dziecku traktować udawaną zawartość 
inaczej, „zawieszając czasowo” normalne własności, które charakteryzują bez
pośrednią, czyli podstawową reprezentację rzeczywistego obiektu czy zdarzenia. 
Reprezentacje: podstawowa i rozłączona angażują różne poziomy przetwarzania 
i stosują się do innych logicznych i przyczynowych sposobów wnioskowania. 
Innymi słowy, kiedy dziecko udaje, że klocek jest filiżanką pełną herbaty to 
jednak nie przeszkadza mu rozumieć, jakie są prawdziwe właściwości tego 
klocka i jakie są prawdziwe właściwości filiżanki, która jest pełna herbaty. 
Rozłączona reprezentacja ma charakter czasowy, lecz co ważniejsze, zawiera 
w sobie rozróżnienie między ustosunkowaniem wobec stwierdzenia (proposi- 
tional attitude - udaję, że klocek jest filiżanką) a treścią stwierdzenia (propo- 
sitional content - klocek jest filiżanką). Rozumienie tego rozróżnienia stanowi 
istotę rozumienia stanów umysłowych, a więc teorii umysłu. Według Lesliego, 
dzięki dojrzewaniu mózgu moduł metareprezentacyjny, czyli wrodzony mecha
nizm teorii umysłu (ToMM), zaczyna działać w wieku 18 miesięcy. Bez wzglę
du jednak na to, czy zgadzamy się z natywistyczną koncepcją Lesliego, czy też 
nie, z pewnością w zabawie w udawanie możemy dostrzec przesłanki teorii 
umysłu. Udawanie, czyli zachowanie „na niby” wymaga, wg Lesliego (1987)7, 
umiejętności rozróżnienia rzeczywistości od reprezentacji tej rzeczywistości. 
Leslie (1994) omawia trzy formy udawania (odniesienia, prawdy, istnienia - 
patrz rozdział 3.1). Wszystkie one dowodzą, że dziecko rozumie, iż banan nie 
jest słuchawką, nawet gdy przykładamy go do ucha i rozmawiamy. Wie ono 
także, że możemy udawać, iż nosimy kapelusz, choć go nie widać. Takie zaba
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wy dzieci dwu- i trzyletnich są powszechne i z pewnością dowodzą, że dziecko 
zaczyna rozróżniać świat pomyślany od rzeczywistego.

Ostatnią grupę przesłanek dziecięcych teorii umysłu nazwałam za Lewisem 
i Mitchellem (1994) społeczno-komunikacyjnymi. Są to wszystkie te zachowa
nia dzieci, które możemy wiązać z początkami społecznego odnoszenia oraz 
kontaktami z otoczeniem poprzez konwersację, zarówno prewerbalną, niewer
balną, jak i językową. Dzieci bardzo wcześnie zwracają uwagę na gesty, ruchy 
ciała, wzory interakcyjne, spojrzenia opiekunów. Opisane przez Brunera (1975) 
epizody wspólnego zwracania uwagi (joint attentiori) już w 5, 6 miesiącu życia, 
a wcześniej społeczny uśmiech, świadczą o tym, że dziecko już wtedy inaczej 
odnosi się do ludzi, a inaczej do przedmiotów. Rudolf Schaffer (1994), pisząc 
o epizodach wspólnego zaangażowania (joint action), wskazał, że są one pod
stawą tworzenia się więzi, a zarazem stanowią sytuacje „podzielania działania” 
przez matkę i dziecko. W sytuacjach tych na płaszczyźnie przedwerbalnej do
chodzi do wzajemnego zrozumienia. Zrozumienie to prowadzi do nawiązania 
kontaktu i umożliwia w przyszłości poznanie drugiej osoby jako istoty myślącej 
i czującej.

Butterworth (1991), analizując dziecięce gesty, pisał o komunikacji osten- 
sywnej jako przedjęzykowym sposobie komunikowania się poprzez skierowanie 
uwagi adresata na coś, co jest przedmiotem zainteresowania nadawcy. Komuni
kację tę - zdaniem Butterwortha - zapewnia koordynacja między spojrzeniem 
i gestem wskazywania. Są dwa typy komunikacji ostensywnej (Baron-Cohen, 
1989): protoimperatywy (proto-imperatives) i protodeklaratywy (proto- 
-declaratives). W przypadku protoimperatywów gest wskazywania i spojrzenie 
są dziecięcymi, niewerbalnymi sposobami na otrzymanie przedmiotu od interlo
kutora. Protoimperatywów używają kilkumiesięczne dzieci, które nie potrafią 
same zdobyć przedmiotu i muszą za pomocą takich gestów i spojrzeń wpływać 
na zachowanie opiekuna. Wraz z rozwojem, około 12 miesiąca życia pojawia się 
więcej protodeklaratywów, a więc takich gestów wskazywania, które są raczej 
dziecięcym sposobem skomentowania stanu rzeczywistości („o jaka ładna za
bawka”) niż sposobem na zdobycie przedmiotu. Funkcją tego rodzaju gestów 
jest więc raczej wywarcie wpływu na uwagę, stan psychiczny odbiorcy. Proto
deklaratywy mogą stanowić przesłankę, a może nawet pierwsze przejawy naiw
nej, dziecięcej psychologii.

Kontakt z dorosłym, prowadzenie dialogu, pozwalają dziecku budować teo
rię umysłu. Poparcie dla tej tezy stanowi studium Mary lin Shatz (1994), która 
opisała wybrane, przykładowe zachowania swojego wnuka w wieku od 17 do 36 
miesiąca życia, pokazując, jak uczestniczenie w dyskursie oraz zdobywanie 
wiedzy o sobie i innych ludziach, poprzez porównywanie się z innymi, pozwala 
dziecku rozwinąć tzw. inteligencję społeczno-językową. Ta forma inteligencji 
umożliwia dziecku zrozumienie umysłu. Wiedza o sobie i o innych oraz język 
stanowią, zdaniem Shatz, trzy podstawowe przesłanki rozwoju teorii umysłu. 
Spośród wielu podawanych przez autorkę przykładów zachowań dziecka przy
toczyć można jeden, który doskonale obrazuje relację między dziecięcą spraw-
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nością językową oraz wiedzą o umyśle. Ricky, wnuk autorki, w wieku 34 mie
sięcy spędził w domu dziadków dwie noce. Pierwsza z nich była niestety „mo
kra”. Przebrany w nową pidżamę nie mógł zasnąć. Kolejnej nocy nie było nie
spodzianek, jednakże rano Ricky zjawił się przy łóżku babci goły. Zapytany, 
gdzie jest pidżama stwierdził, że w łazience. Ku swojemu zaskoczeniu babcia 
znalazła w łazience zupełnie suchą pidżamę. W czasie, gdy babcia ubierała Ric- 
kiego, chłopiec powiedział: „a ty myślałaś, że jest mokra”. Shatz piszę:

„Rozumiał on, że ktoś inny może nie wiedzieć czegoś, czego on jest świadomy, co 
więcej wywnioskował z pytania („Gdzie masz pidżamę?” - przypis M.B.P.) i wcześniej
szych wspólnych doświadczeń, że ktoś tj. babcia ma błędne, fałszywe przekonanie na te
mat stanu jego pidżamy (...) oraz potrafił słowami wyrazić swoje myśli na temat myśli tej 
osoby (s. 313)”.

Opisany przykład zachowania trzylatka pozwala wnosić, jak bardzo wyszu
kaną teorią umysłu może posługiwać się małe dziecko.

Równie przekonujące przykłady zawiera praca Judy Dunn (1994), która 
wskazuje, że dzieci, z którymi rozmawiano o przyczynach zdarzeń (causal talk) 
w wieku trzech lat, znacząco lepiej radziły sobie ze standardowymi testami fał
szywych przekonań sześć miesięcy później. Rozmowa o przyczynach zdarzeń, 
a więc odpowiadanie na dziecięce pytania „dlaczego”, może być prerekwizytem 
dziecięcej wiedzy o umyśle. Jak pisał Stefan Szuman (1968, 1985) cierpliwe 
słuchanie dziecięcych pytań oraz udzielanie odpowiedzi umożliwia dziecku 
konstruowanie własnego obrazu świata. Relacja między dziecięcym rozumie
niem świata a sprawnością komunikacyjną zostanie szczegółowo przedstawiona 
w rozdziale 4.

Podsumowując, można stwierdzić, że zarówno dziecięce możliwości po- 
znawczo-percepcyjne, jak i te związane z umiejętnością udawania oraz szcze
gólnie sprawności społeczno-komunikacyjne, stanowią bazę dla rozwoju dzie
cięcej wiedzy o umyśle. Jak wygląda ten rozwój w ramach koncepcji wybranych 
autorów przedstawia kolejny rozdział.





Rozdział 3

ROZWÓJ DZIECIĘCYCH TEORII UMYSŁU - PRZEGLĄD 
PROBLEMATYKI

Przedstawiane w tym rozdziale koncepcje stanowią wybrane spośród wielu 
możliwych, najbardziej znaczące poglądy współczesnych badaczy na rozwój 
dziecięcej wiedzy o umyśle. Zaprezentowanie wszystkich badań, które odnoszą 
się do tej dziedziny byłoby niemożliwe. Aby to unaocznić, wystarczy wspo
mnieć, że w bazie PSYCL1T za okres od sierpnia 1990 do lipca 1997 roku znaj
duje się 191 streszczeń artykułów (nie licząc rozdziałów książek) na temat 
„dzieci i teorie umysłu”. Przedstawiane koncepcje różnią się podstawowymi 
założeniami metateoretycznymi (np. natywizm - konstruktywizm) oraz prezen
tują poglądy reprezentatywne dla kilku badaczy. Starano się również uwzględ
niać metodologię prowadzonych badań, aby wskazać, iż często odmienne inter
pretacje teoretyczne wynikały z różnic warsztatu badawczego.

3.1. Koncepcja mechanizmu ToMM Alana M. Lesliego

Kontrowersyjna koncepcja Lesliego (1991, 1994) stanowi zbiór poglądów 
bardzo jednoznacznych. Odpowiadając na podstawowe pytanie o to, czy wiedza 
o umyśle jest wrodzona czy też nabyta, autor prezentuje wyraźnie stanowisko 
natywistyczne. Zdaniem Lesliego (1994), istnieje wrodzony moduł teorii umy
słu, tzw. mechanizm teorii umysłu (ToMM), który pozwala opanować procesy 
potrzebne do zrozumienia zachowań innych ludzi drogą kalkulacji (computa- 
tiori) prowadzących do metareprezentacji. ToMM działa na zasadzie przetwa
rzania informacji, przy czym jest to przetwarzanie szybkie i ciągłe. ToMM 
działa względnie spontanicznie i niezależnie od percepcji, kierując uwagę dziec
ka na stany umysłu, które w przeciwieństwie do zachowań są niewidzialne, 
niesłyszalne i niewyczuwalne. ToMM formułuje więc specyficzne postawy, 
które można nazwać zdolnościami do przyswojenia sobie teorii umysłu, a więc 
zapewnia intuicyjny wgląd w stany umysłu. Mechanizm ToMM jest upośledzo
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ny u dziecka autystycznego i dlatego właśnie nie potrafi ono wytworzyć teorii 
umysłu.

Jednym z najłatwiejszych do zaobserwowania przejawów działania mechani
zmu ToMM jest, zdaniem Lesliego (1994), zdolność do udawania, która pojawia 
się między 18 a 24 miesiącem życia. Dzieci nie tylko same zaczynają odgrywać 
sytuacje na niby, lecz również rozumieją udawanie innych osób. Klasycznym 
przykładem podawanym przez Lesliego jest zabawa dwulatka z matką, która 
udaje, że banan to telefon. Taka zabawa stanowi zarazem pierwszą z form za
bawy w udawanie, tzw. formę odniesienia (reference). Forma odniesienia polega 
na tzw. udawaniu substytucyjnym, gdy udajemy, że jakiś obiekt jest tym, czym 
naprawdę nie jest (np. banan - słuchawka telefonu). Druga forma udawania, 
tzw. forma prawdy (truth), polega na udawaniu właściwości; wówczas zacho
wujemy się tak, jakby dany obiekt posiadał cechy, których w rzeczywistości nie 
posiada (np. udajemy, że mamy mokre ubranie, podczas gdy jest ono suche). 
Ostatnia, trzecia forma udawania, tzw. forma istnienia (existance), związana jest 
z udawaniem egzystencjalnym, tzn. wyobrażaniem sobie czegoś, czego w rze
czywistości nie ma (np. kapelusz na czyjejś głowie). Zdaniem Lesliego, kryte
rium wyróżnienia owych trzech form udawania stanowi relacja pomiędzy repre
zentacją a tym, co ona reprezentuje. Co więcej, owe trzy formy udawania wy
stępują jako zespół, pakiet. Zdolność do udawania wiąże się zawsze ze zdolno
ścią do rozumienia udawania innych. Ponadto udawanie jest zawsze zakotwi
czone (anchor) w „tu i teraz”, a więc ma ono charakter czasowy.

Leslie (1994), opisując działanie mechanizmu ToMM, wyróżnia 3 typy re
prezentacji: podstawową (primary), która jest dosłowną, zrozumiałą definicją 
świata; rozłączoną (decoupled), czyli nieprzejrzystą, czasową wersję reprezenta
cji podstawowej, która pozwala traktować informację jako raport na temat stanu 
umysłu innej osoby; oraz metareprezentację - zbiór prostych relacji między 
reprezentacjami, tworzący strukturę. Metareprezentacja8 jest więc reprezentacją 
relacji między reprezentacją podstawową i rozłączoną. Istota procesu rozłącza
nia (decoupling) polega na czasowym zawieszeniu prawdziwych właściwości 
przedmiotu. Z kolei, metareprezentacja jako reprezentacja relacji między repre
zentacjami umożliwia to, co zdaniem badaczy dziecięcych teorii umysłu jest 
najistotniejsze: rozróżnienie ustosunkowania wobec stwierdzenia od treści 
stwierdzenia.

W późniejszych artykułach autor wprowadza termin m - reprezentacja, aby uniknąć określenia 
„meta”, które sugeruje, że jest to reprezentacja reprezentacji.

Karmiloff-Smith (1995) nazywa stanowisko Lesliego statycznym natywi- 
zmem, gdyż wyłącznie dojrzałość wrodzonych struktur mózgowych decyduje 
o tym, że w wieku 18 miesięcy dziecko zaczyna udawać, a więc, zdaniem tego 
autora, tworzyć teorię umysłu w postaci metareprezentacji. Również Bartsch 
i Wellman (1995), krytykując teorię Lesliego, podkreślają jej „nie-rozwojowy” 
charakter. Zakłada ona bowiem istnienie modułu, który nie tylko jest wrodzony, 
ale faktycznie nie podlega zmianom (jedynie przejawia się w różnych zachowa
niach).
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3.2. Koncepcja psychologii przekonań - pragnień Karen 
Bartsch i Henry’ego Wellmana

Opisywana koncepcja Bartsch i Wellmana (1995) powstała dzięki wielolet
nim badaniom mowy dzieci w sytuacjach naturalnych. Było to ponad 12 000 
konwersacji dziesięciorga dzieci w wieku od półtora roku do sześciu lat, w któ
rych pojawiły się takie czasowniki mentalne jak np. „myśleć”, „wiedzieć”, 
„chcieć”. Analizując wypowiedzi dzieci, autorzy pokazali jak między 2 a 5 ro
kiem życia dzieci nabywają wiedzę o umyśle, a więc powoli konstruują własną, 
zdroworozsądkową psychologię.

I tak, Bartsch i Wellman (1995) stwierdzili, że istnieją trzy fazy rozwoju 
naiwnej psychologii. W fazie pierwszej, nazywanej psychologią pragnień (de- 
sire psychology), dzieci często mówią o pragnieniach swoich i innych osób, 
o tym, czego chcą co lubią. Odnosząc się do pragnień, wyjaśniają działania, 
emocje, interakcje. Faza ta jest charakterystyczna dla trzeciego roku życia, kiedy 
to w słowniku dzieci nie ma odniesień do przekonań czy myśli. Zdaniem auto
rów, fakt ten dowodzi, że teoria umysłu małych dzieci to psychologia pragnień. 
Ponadto, dziecięce rozumienie pragnień nie ma wtedy charakteru reprezentacji, 
gdyż pragnienia są tylko w minimalnym stopniu intencjonalne (tzn. odnoszą się 
do czegoś, ale jest to obiekt zewnętrzny, a nie subiektywne wyobrażenie). 
Dziecko rozumie treść czyjegoś pragnienia jako realny przedmiot, rzeczywiste 
działanie lub stan rzeczy, a nie jako subiektywne, umysłowe jego przedstawie
nie. Dzieci w ten sam sposób rozumieją również proste emocje oraz percepcyjne 
doświadczenia.

W fazę drugą wchodzi dziecko, kończąc trzeci rok życia. Zaczyna mówić nie 
tylko o pragnieniach, lecz również o przekonaniach. Dzieci mówią wtedy 
o swoich myślach, wyobrażonych ideach (myślałem o wężu) oraz przedstawiają 
swoje przekonania (stwierdzają że myślą iż coś dzieje się w określony sposób), 
a nawet mówią o fałszywych przekonaniach. Jednakże, w tej drugiej fazie, tj. 
w wieku od 3 do 4 lat, dziecięca koncepcja myśli i przekonań nie stanowi naj
ważniejszego i dominującego sposobu wyjaśniania działań innych osób. W tym 
okresie, dzieci mówią o pragnieniach znacznie częściej niż o przekonaniach 
i choć potrafią opisywać ludzkie myśli, nadal odnoszą się do pragnień, aby zro
zumieć zachowania. Tak więc, choć używają określeń dla przekonań, nawet 
fałszywych, to jednak nadal wnioskują o przyczynach zachowań i wyjaśniają 
działania w terminach pragnień. Dlatego właśnie, fazę tę Bartsch i Wellman 
(1995) nazwali psychologią pragnień-przekonań (desire-belief psychology). 
Jest to faza przejściowa, pośrednia, w której chociaż dzieci rozumieją już naturę 
przekonań, to jednak ignorują ich ważność w wyjaśnianiu przyczyn zachowań.

Dopiero w fazie trzeciej - psychologia przekonań-pragnień - dochodzi do 
zrozumienia, że to właśnie przekonania, jako umysłowe reprezentacje świata, 
decydują o zachowaniach innych ludzi. Ta zasadnicza zmiana w dziecięcej teorii 
umysłu następuje w wieku 4 lat. Od tej chwili, aby wyjaśnić zachowania, dzieci 
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częściej odnoszą się do przekonań, myśli, wyobrażeń i to zarówno prawdzi
wych, jak i fałszywych. Wydaje się, że dzieci są już świadome, iż ludzie nie 
tylko mają przekonania, ale że to właśnie te przekonania na temat rzeczywisto
ści decydują o zachowaniu.

3.3. Koncepcja pięciu warunków wiedzy o umyśle Johna 
Flavella

Według Flavella (Flavell, Miller i Miller, 1993; Flavell, Green i Flavell, 
1995) dziecko nabywa wiedzę o umyśle poprzez osiąganie pięciu kolejnych 
etapów, które wyrażają się w pięciu twierdzeniach, obrazujących wiedzę na 
temat ludzkiego umysłu.

Twierdzenie pierwsze brzmi: „umysł istnieje”. Jest to przekonanie, że ludzie 
są istotami myślącymi, rozumującymi. Przejawami tej wiedzy są takie zachowa
nia dziecka jak, np. patrzenie na twarz rodzica, aby otrzymać interpretację po
tencjalnie złego zdarzenia; różne zwracanie się do ludzi i rzeczy (jakby rozu
miejąc, że ludzie mają „coś”, jakąś „sprawczość”, której rzeczy nie mają); za
bawa symboliczna. Dwulatki spontanicznie odnoszą się do stanów umysłowych, 
np. udając uczucia podczas zabawy, używając takich słów jak „chcę”, „potrze
buję”, „czuję”. Pierwszy warunek opisuje świadomość stanów umysłowych tak, 
jakby umysł był „czarną skrzynką”, zawierającą nieobserwowalne procesy.

Teza druga głosi, że „umysł ma połączenia z fizycznym światem”. Chodzi tu 
o zrozumienie relacji „wejścia” i „wyjścia”, jako punktów stykania się procesów 
umysłowych odbywających się w „czarnej skrzynce” ze zjawiskami fizycznymi, 
takimi jak zachowania czy zdarzenia. Takie sformułowanie tezy drugiej podkre
śla, że ludzie mogą być „poznawczo połączeni” (cognitively connected) ze zda
rzeniami świata zewnętrznego (Flavell, 1988) na różne sposoby: mogą je sły
szeć, widzieć, lubić, bać się itd. Myślenie dziecka, spełniające ten warunek, jest 
dowodem świadomości powiązań między: (a) bodźcem, (b) stanem umysłowym 
i (c) zachowaniem. Eksperymenty Flavella i współpracowników (1995) poka
zują, że dzieci są świadome wpływu percepcji na wiedzę, gdyż rozumieją, iż 
dostęp do informacji jest prerekwizytem wiedzy o czymś.

Trzeci etap nabywania reprezentacji umysłowych oznacza świadomość, że 
„umysł jest oddzielony i różni się od fizycznego świata”. Znaczy to, że dziecko 
rozumie, iż umysłowe reprezentacje nie są fizycznymi przedmiotami, tak jak 
obrazek nie jest tym samym, co realny przedmiot. Zdanie trzylatka: „Ludzie 
myśleli, że Drakula jest zły, ale on był dobry” oznacza, że dziecko rozróżnia 
przekonania od rzeczywistości. Myśli, sny, wyobraźnia są czymś prywatnym, 
niedostępnym dla innych i już nawet tak małe dzieci mają tego świadomość.

Te trzy pierwsze twierdzenia są ze sobą ściśle powiązane. Tworzą sekwencję 
rozwojową. Rozumowanie, oparte na pojmowaniu umysłu zgodnie z tezą trze
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cią, wymaga wiedzy wynikającej z tez pierwszej i drugiej. Później może jeszcze 
postępować rozwój wiedzy o umyśle wyrażonej w każdym z trzech twierdzeń.

Teza czwarta, opisana przez Flavella w sformułowaniu: „umysł może przed
stawiać przedmioty i zdarzenia ściśle i wiernie lub nieściśle i nieprawdziwie”, 
stanowi znaczący skok w dziecięcej koncepcji umysłu. O ile do tej pory dzieci 
tworzyły wewnętrzne i zewnętrzne reprezentacje w swoich zabawach symbo
licznych, były świadome, że myśl nie jest realną rzeczą, mówiły o reprezenta
cjach umysłowych i rozumiały pragnienia, które powodują zachowanie, to jed
nak nie potrafiły myśleć o reprezentacjach umysłowych. Czterolatki przeważnie 
osiągają już poziom, na którym rozumieją, że przedmiot czy zdarzenie różni się 
od swojej reprezentacji umysłowej. Przedmioty mogą zatem nie mieć pojedyn
czej właściwej reprezentacji, a raczej mogą być one umysłowo reprezentowane 
w różny sposób, nawet fałszywy.

Z eksperymentów Flavella wynika, że dzieci sześcioletnie rozumieją już, iż 
powiązania między fizycznym i umysłowym światem opierają się na we
wnętrznych reprezentacjach umysłowych, które mogą się zmieniać w czasie, 
być prawdziwe lub fałszywe, być zgodne lub sprzeczne itd. Świadczy to o zro
zumieniu istoty ludzkiego umysłu, czyli faktu, że ma on aktywną i konstruującą 
się naturę.

Postulat piąty jest jakby rozwinięciem tych stwierdzeń: „umysł aktywnie 
przetwarza i pośredniczy między interpretacjami rzeczywistości i doświadcza
nymi emocjami”. Rozumienie natury reprezentacji umysłowych, zawarte 
w postulacie czwartym, wskazuje na fakt, że umysł pośredniczy w poznawaniu 
rzeczywistości. Pośrednictwo zawiera w sobie możliwość selekcji, organizacji 
i transformacji informacji ze środowiska, a w konsekwencji zniekształcenia 
i wzbogacenia rzeczywistości.

Opisane pięć tez, twierdzeń, czy warunków nabywania wiedzy o umyśle sta
nowi zarys koncepcji Flavella, której istota dotyczy zrozumienia przez dziecko 
natury reprezentacji jako pośredniego odzwierciedlenia rzeczywistości. Również 
w kolejnej koncepcji pojęcie reprezentacji jest pojęciem kluczowym.

3.4. Reprezentacyjna teoria umysłu w ujęciu Josefa Pernera

Pemer (1991) twierdzi, że rozwój zdroworozsądkowej psychologii przebiega 
w trzech etapach. Na początku dziecko posiada wrodzoną wrażliwość, umożli
wiająca dostrzeganie przejawów wewnętrznych stanów umysłowych w zacho
waniu (wyrazy szczęścia, smutku, złości w mimice). We wczesnym dzieciństwie 
do wyjaśniania zachowań wystarcza dziecku wierny, bezpośredni opis zacho
wania i nie musi ono przypisywać innym osobom stanów psychicznych. Na tym 
pierwszym poziomie rozwoju teorii umysłu, dziecko rozumie zewnętrzne, za- 
chowaniowe przejawy stanów emocjonalnych i nie przypisuje im statusu we
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wnętrznych stanów umysłowych. Posiada więc tylko jeden aktualny model rze
czywistości.

Poziom drugi zdroworozsądkowej psychologii, czyli drugi etap rozwoju teo
rii umysłu, wyraża się rozumieniem stanów umysłowych, jako relacji wobec 
rzeczywistego świata i hipotetycznych sytuacji. Nie są to tylko modele zacho
wania. Jest to więc przejście od „zachowaniowej teorii stanów emocjonalnych 
do mentalistycznej teorii zachowań”. Trzylatek posiada już wiele alternatyw
nych modeli rzeczywistości, które utrzymuje w pamięci krótkotrwałej. Zdolność 
ta pozwala dziecku angażować się w zabawę w udawanie, rozumieć, że w lu
strze dostrzega odbicie własnej osoby, zachowywać się empatycznie. Jest to 
raczej ogólna zmiana w systemie poznawczym, a nie tylko zmiana charaktery
styczna dla teorii umysłu. Zmiana ta nie umożliwia jednak trzyletniemu dziecku 
rozwiązania testu fałszywego przekonania, gdyż w zadaniu tym musi ono nie 
tylko zestawić dwa twierdzenia (np. czekolada jest w zielonej szafce vs. czeko
lada jest w niebieskiej szafce), lecz również różnicować treść i ustosunkowanie 
wobec stwierdzenia (tzn. pamiętać, że bohater jest przekonany, że czekolada jest 
w zielonej szafce i to właśnie jego przekonanie zdecyduje o jego zachowaniu).

Na trzecim poziomie, w wieku 4 lat, dzieci zaczynają używać metamodeli, 
a więc modeli o charakterze metareprezentacji. Pozwala im to rozumieć fałszy
we przekonania innych osób oraz własne, wcześniejsze, błędne przekonania 
jako nieaktualne modele rzeczywistości. Dziecko buduje reprezentacyjną teorię 
umysłu (representational theory ofmind) i różnicuje treść oraz ustosunkowanie 
wobec stwierdzenia. Zdolność do metareprezentacji świadczy o pełnym rozwoju 
teorii umysłu.

3.5. Koncepcja odkrywania umysłu według Janet Wilde 
Astington

W książce „The child’s discovery of the mind” Astington (1993) przedstawia 
precyzyjnie, jak dziecko odkrywa umysł, czyli jak dochodzi do zrozumienia, 
czym są stany psychiczne, zarówno własne, jak i cudze.

Zdaniem Astington, proces ten rozpoczyna się już w niemowlęctwie, gdy 
dziecko rozpoznaje, czym różnią się ludzie i przedmioty. Odkrycie to nastę
puje stopniowo, a jego przejawami są: społeczny uśmiech (3 miesiąc życia), 
różnicowanie ekspresji podstawowych emocji (5 miesiąc życia), lęk społeczny 
(7, 8 miesiąc życia), a wreszcie zabawy „daję-biorę” (9 miesiąc życia), które 
stają się podstawą intencjonalnej komunikacji. Komunikowanie się z dorosłymi 
powoduje, że dzieci rozumieją, co mają na myśli inni ludzi, zanim rozumieją, co 
znaczą słowa.

Połowa drugiego roku życia to kolejny ważny moment w nabywaniu teorii 
umysłu. Dziecko staje się wtedy zdolne do myślenia o nieobecnych rzeczach 
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(poszukiwanie ukrytego przedmiotu) i możliwych, wyobrażonych zdarzeniach. 
Mówienie o przeszłości, planowanie przyszłości, przejawy zadowolenia, gdy 
plan się powiódł (np. udało się zbudować wieżę) i niezadowolenie, rozczarowa
nie, gdy nie został zrealizowany (np. wieża rozburzyła się), a przede wszystkim 
zabawa w udawanie dowodzą, że dzieci myślą o nieobecnych i hipotetycznych 
sytuacjach. Dziecko rozpoznaje wtedy, czym różnią się myśli i przedmioty.

Kolejny etap „odkrywania umysłu” wiąże się ściśle z rozwojem mowy. 
Dzieci zaczynają mówić o umyśle, czyli o tym, co widzą, czują, czego pragną, 
a następnie również o tym, co myślą i wiedzą. Innymi słowy, w wieku 2, 3 lat 
dzieci rozumieją już, że umysł zawiera niewidzialne stany mentalne - myśli - 
które na wiele sposobów różnią się od przedmiotów. Nie rozumieją jednakże, 
czym jest aktywność umysłowa. Moment ten następuje w wieku 4 lat, gdy dzieci 
uświadamiają sobie, że umysł jest aktywny tzn. konstruuje i interpretuje 
sytuacje. Stany mentalne nie są tylko „rzeczami w umyśle”, a reprezentacje nie 
są tylko produktem umysłu. Dochodzi więc do uświadomienia sobie, na czym 
polega proces reprezentowania, czyli tworzenia reprezentacji.

Zdaniem Astington, dziecko musi dokonać dwóch odkryć: po pierwsze, że 
umysł jest sumą stanów psychicznych, reprezentacji świata, zbiorem myśli 
i pragnień; po drugie, że umysł reprezentuje świat, czyli aktywnie produkuje 
owe stany mentalne. Drugie odkrycie umożliwia dopiero rozumienie fałszywych 
przekonań, żartów, kłamstw i metafor, a więc zbudowanie teorii umysłu o cha
rakterze reprezentacji. Tworząc swoją teorię umysłu, dziecko uświadamia sobie, 
że reprezentacja to nie tylko stan, ale sam akt formowania stanu mentalnego, to 
proces, pewien rodzaj aktywności. Inaczej, dziecko wie już, że pragnienia 
i przekonania to „nie rzeczy w umyśle”, lecz reprezentacje produkowane przez 
umysł i odnoszące się do świata w specyficzny sposób. Astington stwierdza, 
używając metafory, że dziecko przestaje rozumieć umysł jako pojemnik, a za
czyna rozumieć go jako procesor.

3.6. Koncepcja dziecięcego realizmu Petera Mitchella

Koncepcja Mitchella (1996, 1997) - wydaje się - oprócz „teorii teorii” 
(Gopnik i Wellman, 1994; Gopnik i Meltzoff, 1997) najpełniej opisywać i wyja
śniać, jak dziecko tworzy teorię umysłu. Autor, z perspektywy ewolucyjno- 
-ekologicznej, starał się przedstawić mechanizm budowania dziecięcej wiedzy 
o umyśle.

Po pierwsze - zdaniem Mitchella - rozwój teorii umysłu, nie polega na ra
dykalnej, ostrej, pojęciowej zmianie (lub zmianach, jak zakłada „teoria teorii”), 
lecz na stopniowym dochodzeniu do coraz pełniejszego rozumienia stanów 
umysłowych. Podkreślanie radykalności zmian wynika, zdaniem Mitchella 
(1997), z faktu, że testy fałszywych przekonań mają charakter zadań „zero- 
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-jedynkowych” tzn. odpowiedź może być dobra lub zła. Takie zadania służą 
oczywiście do identyfikowania zmian skokowych. Często może zdarzyć się, że 
brak poprawnej odpowiedzi nie oznacza, iż dziecko nie posiada pewnej mini
malnej kompetencji w zakresie danego zadania, a jednak nie potrafi z tej kom
petencji skorzystać. Co więcej, cytowane w literaturze wyniki osiągane przez 
dzieci w testach fałszywych przekonań świadczą o znaczącej różnicy między 
3 a 5, 6-latkami, a często wskazują różnice nieistotne, gdy porównujemy mniej
sze przedziały wiekowe (np. 3 i 4-latki). Zdaniem Mitchella, rozwój polega na 
stopniowych zmianach, bez ostrych przejść między stadiami.

Po drugie, pierwsze przejawy teorii umysłu widoczne są w zachowaniach 
szympansów (Mitchell, 1996, 1997a), a zwłaszcza można je dostrzec w umy
słowej symulacji (mental simulation) potrzebnej do używania narzędzi. Bazę, 
umożliwiającą pojawienie się teorii umysłu, stanowi używanie narzędzi w róż
nych celach, planowanie działań, przewidywanie. Ludzie posługują się również 
językiem, dzięki któremu mogą przekazywać sobie informacje o własnych we
wnętrznych reprezentacjach. Według Mitchella, rozwój teorii umysłu to powol
na ewolucyjna zmiana, a nie „poznawcza rewolucja”.

Po trzecie, opisywana zmiana ma charakter przejścia od skłonności do reali
zmu - do skłonności do symbolizmu. Mitchell (1996) nazywa to „hipotezą prze
szkadzającej rzeczywistości” (Reality Masking Hypothesis). Twierdzi on, że 
dzieci nie rozwiązują testów fałszywych przekonań, gdyż rzeczywistość szcze
gólnie przyciąga ich uwagę (attention-grabbing), posiada pewien magnetyzm 
i zmusza dziecko do odpowiedzi zgodnej z aktualną, realną sytuacją. Realizm, 
jako dziecięce poddanie się wpływowi rzeczywistości, powoduje, że dzieci 
twierdzą, iż bohater testu fałszywego przekonania poszuka przedmiotu tam, 
gdzie on aktualnie się znajduje oraz, że ich kolega będzie znał prawdziwą, 
a więc rzeczywistą zawartość zwodniczego pudełka. Realizm to szerokie wyja
śniające pojęcie, które tłumaczy istnienie jednego procesu czy czynnika odpo
wiedzialnego za stopniowe przejście od nierozumienia do zrozumienia stanów 
umysłowych, jako przyczyn zachowań. Mitchell (1996) przytacza wiele dowo
dów potwierdzających hipotezę przeszkadzającej rzeczywistości. Można je zali
czyć do dwóch grup. Po pierwsze, jeśli osłabiano dziecięcą skłonność do podda
nia się wpływowi rzeczywistości, np. ukonkretniając zadanie, trzylatki znacząco 
rzadziej popełniały błędy w teście fałszywego przekonania9. Po drugie, Mitchell 
(Mitchell i Taylor, 1997), wykazuje również, że błędy wynikające z realizmu 
popełniają starsze dzieci (5, 6-letnie), a nawet dorośli. Zdarza się bowiem, że 
nasza wiedza o rzeczywistości zaburza ocenę naszych wcześniejszych przeko

9
W procedurze „pocztowej” Mitchell i Lacohee (1991) pokazywali dzieciom tubkę po cukierkach, 

pytając: ,jak myślisz, co jest w środku”, prosili o wybranie właściwego obrazka z siedmiu możliwych 
i wrzucenie go do skrzynki pocztowej. Następnie chowano skrzynkę, a eksperymentator pokazywał 
zawartość tubki (ołówki). Po zamknięciu tubki pytał (pokazując tubkę): „Kiedy wrzucałeś obrazek do 
skrzynki, to jak myślaleś, że co jest w środku?”. 75% trzylatków udzieliło właściwej odpowiedzi. Mi
tchell przywołuje też badania Bartsch i Wellmana (1989), którzy zmodyfikowali test niespodziewanej 
zmiany i pytali: „Dlaczego bohater poszuka w niewłaściwym miejscu?” Dzieci, uzasadniając postępowa
nie bohatera, przywoływały jego wewnętrzne przekonanie.
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nań (np. znając pewne fakty, trudno nam niezależnie ocenić przekonania innych 
osób, które tych faktów nie znają)10. Uświadamianie sobie fałszywych przeko
nań nie jest pewną stałą sprawnością, która raz nabyta zawsze przejawia się 
w zachowaniu, jak twierdzą zwolennicy „teorii teorii”. Sprawność ta wyraża się 
w działaniu tendencji do symbolizmu, którą Mitchell przeciwstawia tendencji do 
realizmu i uważa za rozwojowo późniejszą.

10 Badani (dzieci w wieku 4-7 lat) oceniali pozorny kształt. Przez mały otwór w komorze widzieli 

oni koło, które było nachylone tak, aby spostrzegali elipsę. Następnie mieli wybrać z serii elips tę najbar
dziej zbliżoną do widzianej w komorze lub narysować widziany kształt. Badani należeli do dwóch grup. 
Jedni wiedzieli przed eksperymentem, że w komorze znajduje się koło, drudzy o tym nie wiedzieli. 
Niezależnie od wieku badani z pierwszej grupy przeceniali kolowatość. Zdaniem Mitchella, wynika to z 
faktu, że wiedza o rzeczywistości zaburza ocenę wyglądu i ocenę przekonań (była znacząca negatywna 
korelacja między właściwymi ocenami przekonań i dużym przecenianiem kolowatości)

Po czwarte, Mitchell (1996) w swojej koncepcji wyjaśnia, dlaczego i w jaki 
sposób rzeczywistość tak mocno przyciąga uwagę dziecka. Z punktu widzenia 
ewolucyjno-pragmatyczno-funkcjonalnego ważne staje się posiadanie pewnej 
wiedzy na temat umysłu dopiero w pewnym momencie rozwoju. Do 3, 4 roku 
życia opiekunowie stwarzają dziecku pewien „parasol ochronny”, tzn. zapew
niają mu pożywienie, ciepło i bezpieczeństwo, nie żądając nic w zamian. Dziec
ko nie ma więc potrzeby być dyplomatą czy psychologiem, aby osiągnąć 
uprzywilejowaną pozycję w stosunkach z otoczeniem. Musi ono wtedy pozna
wać rzeczywistość, badać, eksplorować przedmioty, gdyż samo wyposażenie 
genetyczne nie pozwala mu natychmiast przystosować się do otoczenia. Narzu
cające się, wrodzone strategie uczenia się, skłonność do uważania na rzeczy 
nowe powodują, że rzeczywistość ma dla małego dziecka pewien magnetyzm. 
Świat rzeczywisty posiada priorytet nad przekonaniami, zwłaszcza, że te ostat
nie są najczęściej zgodne z rzeczywistością tj. prawdziwe.

W 3, 4 roku życia pojawiają się dwa ważne czynniki: aktywność symbolicz
na, czyli język i zabawa oraz wejście w świat społeczny. Rówieśnicy, którzy nie 
zawsze są uczynni i życzliwi, sprawiają, że dziecko musi nauczyć się uwzględ
niać przekonania innych osób. Aby zdobyć przyjaciół i wpływać na ludzi musi 
wiedzieć, co myślą inni. Dzięki możliwości wyrażania myśli i przekonań 
w języku oraz dzięki zabawie w udawanie dziecko nabywa zdolność do ograni
czania naturalnej skłonności, aby poddać się wpływowi rzeczywistości. Realizm 
przestaje być całkowity i dominujący, lecz współistnieje ze skłonnościami do 
symbolizmu. Możliwe staje się zrozumienie, że to wewnętrzne, niespostrzegalne 
stany umysłu decydują o naszym zachowaniu. Skłonności realistyczne są stop
niowalne i nigdy całkowicie nie zanikają.
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3.7. Podsumowanie. Alternatywne wyjaśnienia dziecięcego ro
zumienia umysłu

Podsumowując zaprezentowane w tym rozdziale koncepcje, warto zestawić 
ze sobą poglądy autorów. Takie zestawienie przedstawia tabela 2.

Tabela 2 
Koncepcje dziecięcych teorii umysłu - podstawowe twierdzenia

Autor Podstawowe twierdzenia
Leslie Istnieje wrodzony moduł ToMM, którego działanie pierwszy raz przejawia się 

w 18 miesiącu życia w postaci rozumienia udawania oraz zabawy w udawanie.
Bartsch i 
Wellman

Dziecięca wiedza o umyśle, czyli naiwna psychologia w pełni przejawia się 
w używanych przez dzieci czasownikach mentalnych, które służą wyjaśnianiu 
zachowań innych osób poprzez odnoszenie się do ich:
• pragnień - faza 1: psychologia pragnień,
• pragnień, a rzadziej przekonań - faza 11: psychologia pragnień-przekonań,
• przekonań - faza III: psychologia przekonań-pragnień.

Flavell 5 warunków teorii umysłu:
I. Umysł istnieje.
II. Umysł ma połączenia ze światem fizycznym.
III. Umysł jest oddzielony i różni się od świata fizycznego.
IV. Umysł może przedstawiać przedmioty i zdarzenia ściśle i wiernie lub nieści
śle i nieprawdziwie.
V. Umysł aktywnie przetwarza i pośredniczy między interpretacjami rzeczywi
stości i doświadczanymi emocjami.

Pemer Rozwój zdroworozsądkowej psychologii to przejście od wnioskowania w opar
ciu o wyrazy mimiczne emocji (faza I - zachowaniowa teoria stanów emocjo
nalnych), poprzez tworzenie modeli rzeczywistości (faza II - mentalistyczna 
teoria zachowań), aż do tworzenia metamodeli i rozumienia pośredniej repre
zentacji (faza III - reprezentacyjna teoria umysłu).

Mitchell Rozwój teorii umysłu to ciągły proces stopniowych zmian i przechodzenia od 
dominującej we wczesnym dzieciństwie tendencji do realizmu do zdobywającej 
przewagę u starszych dzieci i dorosłych tendencji do symbolizmu. Istotną rolę 
w rozwoju odgrywają kontakty społeczne, zachowania symboliczne, a zwłaszcza 
nabywanie języka.

Astington Odkrywanie umysłu polega na uświadomieniu sobie, że ludzie myślą i czują 
(faza 1 - odróżnianie ludzi i przedmiotów); następnie, że można myśleć o rze
czach nieobecnych i niemożliwych (faza II - odróżnianie myśli i przedmiotów; 
reprezentacja jako stan umysłu) i wreszcie w wieku 4. lat, że umysł konstruuje 
i interpretuje sytuacje (faza III - odkrycie, że umysł aktywnie reprezentuje 
rzeczywistość tzn. przedstawia i interpretuje; reprezentacja jako aktywność, 
proces).
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Warto również podkreślić, że istotą rozwoju dziecięcego rozumienia stanów 
psychicznych są zmiany rozumienia pojęcia reprezentacji jako pewnej struktury, 
będącej odzwierciedleniem relacji między rzeczywistością a subiektywnym, 
indywidualnym stanem psychicznym. Charakter reprezentacji mają zarówno 
pragnienia czy emocje, jak również przekonania, myśli i wyobrażenia, gdyż 
odnoszą się one do rzeczywistości (są intencjonalne), a zarazem nie są tej rze
czywistości bezpośrednim odbiciem. Pomijając kwestię wrodzonego charakteru 
rozumienia umysłu, spór między autorami kolejnych koncepcji dotyczy najczę
ściej tego, kiedy dzieci rozumieją przekonania jako wewnętrzne reprezentacje, 
kiedy następuje znacząca pojęciowa zmiana w dziecięcym rozumieniu umysłu. 
Itak Wellman i Bartsch (1995) twierdzą, że jest to 4 rok życia, a Perner (1991), 
że 5. Mitchell (1996) sugeruje, że nie należy mówić o żadnej, znaczącej zmia
nie, lecz raczej o ciągłym, postępującym rozwoju i swobodnym przechodzeniu 
od tendencji do realizmu, ku tendencji do symbolizmu. Z pewnością niektóre 
różnice w poglądach mogą wynikać z różnic w warsztacie badawczym. Badania 
podłużne (np. Bartsch i Wellmana) przynoszą inne obserwacje niż badania po
przeczne (np. Flavella), a wyniki badań eksperymentalnych (np. Pemera) nie są 
zgodne z wynikami badań obserwacyjnych (np. Bartsch i Wellmana). Wszyscy 
jednak badacze zgadzają się, że zmiany w teoriach umysłu mają charakter po
znawczych, czy pojęciowych reorganizacji. Teza ta jest sprzeczna z propozycją 
Paula Harrisa (1991), która bywa określana jako teoria symulacji.

Harris (1991) twierdzi, że nasze rozumienie umysłu nie jest kwestią teorii, 
a jedynie kwestią wyobrażeń, tj. wyobrażania sobie, co czują i myślą inni. Nie 
trzeba żadnej abstrakcyjnej struktury przekonań, aby wyjaśnić, co myślą i czują 
inni ludzie. Teoria symulacji zakłada, że mamy bezpośredni dostęp do własnych 
wewnętrznych stanów psychicznych i możemy dzięki temu symulować czyjeś 
stany, wyobrażając sobie - innymi słowy - projektując swoje przeżycia w sytu
ację, w której znajduje się ktoś inny. To proste rozwiązanie, zaproponowane 
przez Harrisa, krytykują Bartsch i Wellman (1995), twierdząc, że nie znajduje 
ono potwierdzenia w badaniach nad dziecięcą konwersacją. Dlaczego bowiem 
dzieci najpierw używałyby wyłącznie terminów odnoszących się do pragnień? 
Nie opisując w tym miejscu szerzej przedstawionego sporu, wskazać trzeba, że 
wiąże się on z bardziej zasadniczym założeniem, a mianowicie: czy uważamy, 
że od początku rozwoju mamy bezpośredni dostęp do własnych przekonań, czy 
jest raczej odwrotnie, tzn. dzięki twierdzeniom innych osób dowiadujemy się, co 
myśleliśmy, czuliśmy itd.11

Ciekawe rozważania na ten temat proponuje Alison Gopnik w arytykule pt. „How we know our 
minds. The illusion of the first-person knowledge of intentionality" (1993).

Bardziej podstawowy zarzut wobec poglądu, że rozwój dziecięcej wiedzy 
o umyśle to poznawcza zmiana (lub zmiany), wyrażająca się skonstruowaniem 
teorii umysłu, czyli naiwnej psychologii, przedstawił Fodor (1992). Zdaniem 
tego autora, zmiana ta jest tylko pozorna, a nie rzeczywista. Według Fodora 
(1992), istnieje wrodzony moduł teorii umysłu, a obserwowana zmiana w od
powiedziach dzieci w testach fałszywych przekonań to nie tyle zmiana koncep
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cji, co zmiana stosowanych przez dzieci heurystyk. Zarówno dzieci, jak i doro
śli, przewidując zachowania innych, posługują się dwoma, podstawowymi heu- 
rystykami:

„HI: Przewidywanie, że podmiot zachowa się w sposób, który zaspokoi jego pragnie
nia;

H2: Przewidywanie, że podmiot zachowa się w sposób, który zaspokoiłby jego pra
gnienia, gdyby jego przekonania były prawdziwe (Fodor, 1992, s. 286)”.

Różnica między trzylatkami a czterolatkami polega tylko na tym, że trzylatki 
zawsze stosują heurystykę pierwszą, a gdy ona zawodzi drugą, podczas gdy 
czterolatki i dorośli rozpoczynają rozumowanie od heurystyki drugiej. Heury- 
styka druga jest bardziej poznawczo skomplikowana i trudna dla trzylatków. 
Tym niemniej, zdaniem Fodora, wszyscy od urodzenia posiadamy teorię umysłu 
w postaci obu heurystyk, a teoria ta nie podlega zmianom rozwojowym.

Koncepcję Fodora krytykują Bartsch i Wellman (1995) oraz Mitchell (1996), 
wskazując, że jest ona „nie rozwojowa” oraz sprzeczna z danymi w postaci 
dziecięcych dialogów na temat stanów mentalnych.

Kolejna grupa zarzutów wobec rozumienia dziecięcej wiedzy o umyśle, jako 
specyficznego abstrakcyjnego systemu reprezentacji, który służy wyjaśnianiu 
i przewidywaniu zachowań, opiera się na badaniach Frye, Żelazo i Palfai (1992, 
cytuję za Bartsch, Wellman, 1995). Frye i in. (1992) proponują tzw. hipotezę 
poznawczej złożoności, twierdząc, że pytania zadawane dzieciom w testach 
fałszywych przekonań wymagają rozumienia okresów warunkowych oraz 
skomplikowanych umiejętności wnioskowania. Są to więc ogólne zdolności 
poznawcze, które rozwijają się w wieku od 2 do 5 lat. Systematyczne wniosko
wanie na podstawie skomplikowanych informacji stanowi osiągnięcie rozwoju 
poznawczego, które nie odnosi się jedynie do wnioskowania o stanach psy
chicznych. A więc, testy fałszywych przekonań badają zdaniem Frye i in. 
(1992), możliwości poznawcze dziecka, a nie rozumowanie odnoszące się wy
łącznie do sfery nazywanej teorią umysłu. Tezę tę podważają Bartsch i Wellman 
(1995), twierdząc, że uniemożliwia ona wyjaśnienie faktu, iż dzieci trzyletnie 
potrafią zrozumieć skomplikowane wnioskowanie, gdy dotyczy ono pragnień, 
mają zaś trudności z tym samym rozumowaniem przedstawionym na materiale 
przekonań.

Na zakończenie tego rozdziału warto jeszcze raz podkreślić, że nadal trwają 
badania nad dziecięcymi teoriami umysłu oraz spory wśród badaczy, co do natu
ry tych teorii, mechanizmu ich rozwoju. Prezentowana praca stanowi również 
próbę odpowiedzi na wiele pytań z tej dziedziny.



Rozdział 4

DZIECIĘCE TEORIE UMYSŁU A SPRAWNOŚĆ 
KOMUNIKACYJNA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Wszyscy badacze dziecięcych teorii umysłu, bez względu na to, czy prowa
dzą eksperymenty w laboratoriach lub sytuacjach naturalnych (np. Flavell), czy 
też zbierają swobodne wypowiedzi dzieci na temat stanów umysłowych (np. 
Wellman), wnioskują o dziecięcej wiedzy na podstawie analizy wypowiedzi 
dzieci. Zadając dzieciom pytania w testach fałszywych przekonań, nagrywając 
dziecięce zabawy w udawanie, analizując rozmowy z opiekunami, starają się 
odpowiedzieć na pytania, kiedy dziecko rozumie stany umysłowe, jak te stany 
rozumie i w jaki sposób buduje swoją naiwną wiedzę o umyśle. Wiedza ta po
zwala dziecku rozumieć i przewidywać zachowania innych osób. Uzasadnione 
więc jest analizowanie relacji między dziecięcą kompetencją w komunikowaniu 
się a wiedzą o stanach mentalnych. W literaturze relację tę opisują dwa, z pozo
ru przeciwstawne, stanowiska.

Stanowisko pierwsze można nazwać „hipotezą poznawczą”. Stwierdza ona, 
że dziecięce teorie umysłu są prerekwizytem kompetencji komunikacyjnej, że 
dziecko najpierw buduje strukturę o charakterze reprezentacji, by później, po
sługując się nią, stawać się kompetentnym nadawcą i słuchaczem podczas kon
wersacji. Badacze wskazują na istnienie „znaczącej zmiany pojęciowej”, która 
występuje w dziecięcym rozumieniu stanów umysłowych w 4 lub 5 roku życia. 
Skłonni są nie dostrzegać roli języka i mowy w wystąpieniu tej zmiany. Natura 
opisywanej zmiany polega na przeorganizowaniu wiedzy o umyśle w ten spo
sób, że wiedza ta miałaby charakter reprezentacji lub metareprezentacji. Doko
nanie się zmiany miałoby z kolei wpływ na rozwój możliwości komunikacyj
nych dziecka. Dzięki bowiem rozumowaniu, które opiera się na reprezentacji 
świata (a nie na bezpośrednim „odbiciu”), dziecko stawałoby się istotą kompe
tentną komunikacyjnie, tzn. potrafiłoby dostosować się zarówno do słuchacza 
(np. uwzględnić jego wiedzę), jak i do kontekstu rozmowy (np. brać pod uwagę 
poprzednie wspólne doświadczenia). A więc to teorie umysłu wpływałyby na 
sprawność komunikacyjną, a w jeszcze bardziej skrajnym sformułowaniu tej 
hipotezy: wiedza o umyśle byłaby warunkiem koniecznym, umożliwiającym 
rozwój sprawności komunikacyjnej.
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Jak piszę Maciej Haman (1992): „Efektywna komunikacja (...) wymaga wysu
blimowanej wiedzy o funkcjonowaniu umysłu i jego ‘organów’: myślenia, pamię
ci (wiedzy), percepcji, rozumienia języka” (s. 230). Autor ten, przedstawiając 
analizę logiki konwersacji Grice’a (1980), wskazuje, że aby przestrzegać Zasady 
Kooperacji oraz szeregu reguł dotyczących „ilości, jakości, stosunku i sposobu”, 
trzeba mieć szeroką wiedzę o partnerze rozmowy. I tak, stosowanie się do reguły 
„Niech twój wkład w konwersację zawiera tyle informacji ile potrzeba” (reguła 
ilości) wymaga pełnego rozeznania w wiedzy partnera. Wtedy tylko możliwe jest, 
aby mówić o tym, co jest potrzebne, a zarazem tylko o tym, co jest konieczne, 
a więc właściwie dozować informację. Inna reguła stwierdza, że wypowiedzi 
powinny być proste i jednoznaczne, aby były zrozumiałe. By jej przestrzegać, 
trzeba umieć oddzielić treść wypowiedzi (informację) od przekonań własnych 
i partnera oraz od rzeczywistego stanu rzeczy. Aby sprawnie komunikować się 
należy także być świadomym faktu, że ludzie mogą mieć różne przekonania, mi
mo że tworzone są one w oparciu o te same rzeczywiste zjawiska.

Ogólnie, aby być kompetentnym komunikacyjnie, trzeba umieć przyjąć 
punkt widzenia partnera, a świadomość faktu, że istnieją różne punkty widzenia 
w danej sytuacji, to właśnie wiedza o umyśle i jego działaniu. Warto powołać 
się tu na badania Flavella i współpracowników nad przyjmowaniem „drugiego 
poziomu” perspektywy partnera (por. np. Flavell, 1988). Wspomina je Haman 
(1992) pisząc:

„Już dwu-, trzyletnie dziecko wie, że ktoś inny może nie widzieć tego, co ono widzi 
(„pierwszy poziom" przyjmowania perspektywy). Dopiero jednak w wieku 4, 5 lat dziec
ko stopniowo zaczyna rozumieć, że ten sam przedmiot lub ta sama sytuacja, widziane 
przez partnera z innej pozycji, mogą sprawiać zupełnie inne wrażenie (‘poziom drugi’). 
W pierwszym przypadku wystarcza ustalenie odpowiedniości między stanem rzeczy 
a stanem umysłu. W drugim przypadku potrzebna jest ‘teoria’ tego, jak odpowiedniość ta 
jest skonstruowana w przebiegu procesów umysłowych” (s. 242).

Analizując postulat czwarty w koncepcji Flavella (patrz rozdział 3.3.3) moż
na twierdzić, że wymaga on od dziecka rozumienia, iż otaczająca nas rzeczywi
stość może być reprezentowana w różny sposób. By rozumować na tym pozio
mie, dziecko musi rozróżniać wrażenie od rzeczywistości oraz mieć świado
mość, że umysłowa reprezentacja (przekonanie) może być fałszywe w odniesie
niu do rzeczywistego przedmiotu czy zdarzenia; że zachowanie może być nie
zgodne ze stanem umysłowym (np. osoba smutna uśmiecha się); że percepcja 
i przekonania dwóch osób mogą być różne w zależności od perspektywy. Jest to 
więc już rozbudowana teoria umysłu, która pozwala również na rozumienie 
pojęcia kłamstwa, żartu, metafory. Z kolei, sprawny komunikacyjnie odbiorca 
potrafi rozumieć metaforę czy żart, a także posługiwać się informacją w celu 
realizacji własnych celów i intencji, choćby polegało to na dezinformacji czy 
nawet kłamstwie.

Podsumowując, przedstawioną tu „hipotezę poznawczą” na temat relacji mię
dzy teorią umysłu a sprawnością komunikacyjną, należy podkreślić, że istotą roz
woju są zmiany w wiedzy dziecka o umyśle, które dopiero wtórnie przyczyniają 



47

się do ulepszenia sprawności komunikacyjnych. Skupiając się na takich proble
mach jak efektywność komunikowania się z dzieckiem czy adekwatność dziecię
cych wypowiedzi, nie możemy pominąć roli, jaką w komunikacji odgrywa sposób 
dostrzegania i rozumienia świata oraz partnera rozmowy przez dziecko.

Drugie stanowisko, odnoszące się do relacji komunikowanie się - teorie 
umysłu, można nazwać „hipotezą konwersacyjną”. Hipoteza ta wskazuje na 
dydaktyczną i ukierunkowującą funkcję konwersacji w budowaniu przez dziec
ko teorii umysłu. Mowa jest nie tylko kontekstem, w którym przejawiają się 
możliwości poznawcze dziecka, lecz także narzędziem przekazywania wiedzy, 
pełni ona wręcz zasadniczą rolę w nabywaniu przez dziecko wiedzy o umyśle. 
Jak wskazali De Villiers, Gale i Pyers (1996), istnieją dwie wersje opisywanego 
determinizmu językowego, a więc dwie wersje hipotezy konwersacyjnej.

Wersja słabsza przedstawianej hipotezy zakłada, że język skupia uwagę na 
rozróżnieniach pojęciowych i przez to przyspiesza budowanie teorii umysłu. 
Stanowisko takie reprezentują niektórzy psycholingwiści. Roberta Gollinkoff 
i Kathy Hirsch-Pasek (1996) czy Helen Tager-Flusberg (1996) twierdzą, że we 
wczesnych etapach rozwoju, język rozumiany jako sygnały akustyczne odno
szące się do zdarzeń świata zewnętrznego, może pomagać dziecku w segmen
towaniu i łączeniu zdarzeń. Akustyczne właściwości języka towarzyszą dziecku 
w gramatycznym dzieleniu „kąpieli słownej” na jednostki takie jak: przedmioty, 
działania i zdarzenia. Język służy konstruowaniu modeli świata, towarzyszy 
temu konstruowaniu, a nawet jest jego narzędziem. Wiedza z zakresu składni 
o czasownikach dotyczących poznania pozwala na konstruowanie obrazu świa
ta. Komunikacja stanowi sytuację, w której dziecko zdobywa wrażliwość, po- 
znaje i tworzy własną koncepcję umysłu.

Wersja silniejsza hipotezy konwersacyjnej zakłada, że sprawności komuni
kacyjne nie tylko pozwalają dziecku zdobyć ważne informacje o świecie, ale są 
one nawet warunkiem koniecznym dla rozwoju dziecięcej teorii umysłu. Jest to 
tzw. silny determinizm. Język, umożliwiając rozróżnienia pojęciowe, decyduje, 
czy i jaka teoria umysłu zostanie skonstruowana. Dowodzą tego badania dzieci 
głuchych (De Villiers, Gale i Pyers, 1996). Stwierdzono istnienie statystycznie 
istotnych różnic w rozumieniu fałszywych przekonań między dziećmi głuchymi 
i dziećmi normalnie rozwijającymi się. Dzieci głuche, które potrafiły mówić, 
rozwiązywały testy fałszywych przekonań (odpowiednio skonstruowane) śred
nio w wieku 7 lat 4 miesięcy, a ich koledzy, używający języka migowego 
w wieku 7 lat 6 miesięcy. Natomiast dzieci normalnie rozwijające się radziły 
sobie z tymi samymi zadaniami w wieku 4 lat i 6 miesięcy. Jak twierdzą bada
cze, spontaniczne używanie czasowników mentalnych silniej korelowało ze 
zdolnością do rozwiązywania testów fałszywych przekonań niż wiek dzieci. 
Również budowanie zdań, które charakteryzuje skomplikowana konstrukcja 
syntaktyczna, umożliwiająca odnoszenie się do stanów umysłowych innych 
osób, zapowiada i prawdopodobnie ułatwia rozwój pełnej reprezentacji stanów 
umysłowych innych ludzi.
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Wielu danych na potwierdzenie hipotezy konwersacyjne] dostarczają badania 
Mitchella (1997), który stwierdza, że młodsze dzieci nie rozwiązują testów fał
szywych przekonań, gdyż nie potrafią właściwie zrozumieć instrukcji. Autor ten 
piszę o „kolizji światów konwersacyjnych dziecka i dorosłego”, o niemożności 
porozumienia się jako głównej przyczynie dziecięcych błędów. Autor wskazuje, 
że podkreślenie w teście zwodniczego pudełka, iż istotne jest, co kolega pomyśli 
sobie o jego zawartości najpierw, na początku, gdy pierwszy raz je zobaczy, 
przynosi znaczący wzrost poprawnych odpowiedzi nawet wśród dzieci trzylet
nich. Mitchell przywołuje również badania Dunn (1994), Lewisa 
i współpracowników (1994) oraz własne, które stanowią wsparcie dla hipotezy 
konwersacyjnej. Warto krótko je opisać.

Dunn (1994) stwierdziła, że dzieci, które w wieku około 3 lat (33 miesiące) 
rozmawiały ze swoimi matkami o przyczynach zdarzeń (causal talkn), w sześć 
miesięcy później nie miały żadnych problemów z uświadomieniem sobie fał
szywych przekonań innych osób.

Z kolei, Mitchell i Robinson (1994) skonstruowali tzw. test niejasności od- 
niesieniowej (referential opacity), aby sprawdzić, czy dzieci posiadają zdolność 
przypisywania wypowiedziom próbnego statusu (tentative status of messages), 
w przeciwieństwie do kierowania się wyłącznie dosłownym sensem wypowie
dzi. Historyjka przedstawiała mamę, która chowa do szafki i komody torebki 
zawierające motki wełny. Torebka z motkami w jednym kolorze znajduje się 
w szafce, torebka z motkami w innym kolorze w komodzie. Następnie mama 
wychodzi. Na scenie pojawia się John, który wyjmuje torebki i bawi się motka
mi. Po zabawie odkłada je, zmieniając ich położenie: a więc torba, którą mama 
włożyła do komódki jest w szafce, a torba z szafki w komódce. Mama, która 
w drugim pokoju naprawia sukienkę, woła do Johna, by przyniósł jej motek, 
z torby znajdującej się w szafce. Eksperymentator podkreśla, że mama chce tę 
właśnie torbę i koniecznie tę, gdyż tylko ten kolor wełny pasuje do naprawianej 
sukienki. Gdyby dostała inną wełnę nie mogłaby naprawić sukienki. Mama 
woła: „John potrzebna mi torba z wełną, ta, która jest w szafce”. Badane dziecko 
jest proszone o podanie mamie tej torby, której ona rzeczywiście potrzebuje, lub 
pytane, którą torbę mama naprawdę chce dostać.

Rozwiązując opisane zadanie, trzylatki kierowały się dosłowną wypowiedzią 
mamy, zaś kilkoro czterolatków i większość dzieci pięcioletnich poprawnie 
interpretowało życzenie mamy, a mianowicie przypisywało jej słowom „status 
próbny”. Dzieci były świadome, że mama nie wie, iż torby zmieniły położenie 
i tak naprawdę jest jej potrzebna torba znajdująca się teraz w komodzie. Dzieci 
rozumiały więc odniesieniową niejasność wypowiedzi, czyli fakt, że sens wy
powiedzi nie zawsze jest zgodny z tym, do czego wypowiedź bezpośrednio się 
odnosi. Jest on raczej zgodny z wewnętrznymi przekonaniami innych osób,

12 Dunn nagrywała dialogi matka-dziecko i badała, jak często matki wyjaśniały zachowania poprzez 
odnoszenie się do stanów psychicznych innych osób. W sześć miesięcy później, dzieci miały za zadanie 
wyjaśnić przyczyny zachowań bohaterów historyjek. 
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które nie zawsze znamy i dlatego niektóre komunikaty należy traktować jako 
mające „status próbny”. Trzylatki rzadko osiągają takie rozumienie.

Badaniem rozumienia zajął się również Charlie Lewis i współpracownicy 
(Lewis, Freeman, Hagestadt i Douglas, 1994). Przyjęto, że dzieci nie radzą sobie 
z odgadywaniem błędnych przekonań bohatera testu niespodziewanej zmiany, 
dlatego że mają trudności z rozumieniem i integrowaniem kluczowych elemen
tów opowiadania. Badacze przedstawili test niespodziewanej zmiany w postaci 
historyjki obrazkowej, którą z łatwością można było opowiedzieć dziecku jesz
cze raz, aby naświetlić główne elementy opowiadania. Dzieci słuchały opowia
dania po raz drugi lub zachęcano je, aby opowiedziały historyjkę eksperymen
tatorowi. Niektóre dzieci trzyletnie wykazały się pełnym zrozumieniem, zwłasz
cza gdy mogły aktywnie powtórzyć historyjkę. Te dzieci, które rozumiały histo
ryjkę, radziły sobie w teście niespodziewanej zmiany. Dzieci, które nie uchwy
ciły istoty historyjki, nie rozwiązywały również klasycznego testu fałszywych 
przekonań.

„Relacja między rozumieniem opowiadania a właściwą oceną fałszywych przekonań 
była zachowana niezależnie od wieku dzieci” (Mitchell, 1997, s. 109).

Tezę, że zalążków teorii umysłu trzeba szukać w komunikowaniu się i dzie
cięcym używaniu języka, głoszą również inni badacze, choćby wspomniana 
w rozdziale 2 Shatz (1994). Podobnie Astington (1995) stwierdza, że to język 
umożliwia rozwój teorii umysłu:

„Myślę, że język jest fundamentalny dla dziecięcej konceptualizacji świata (...) jest 
nie tylko kontekstem, w którym zachodzi budowanie wizji świata i innych”(s. 109).

Podkreślanie roli języka w budowaniu indywidualnego doświadczenia jest 
również domeną badaczy z kręgu programowania neurolingwistycznego. 1 tak, 
O’Connor oraz Seymour (1996) piszą:

„Język jest potężnym filtrem dla naszego indywidualnego doświadczenia: ukierunko
wuje nasze myśli w szczególny sposób i sprawia, że w pewien sposób łatwiej jest myśleć, 
a w inny trudniej” (s. 108).

Być może w sferze rozumienia stanów mentalnych język pełni zasadniczą 
rolę. Taką sugestię można również odczytać z prac Karmiloff-Smith (patrz 
rozdz. 1.1.1.), która stwierdza, że rozwój reprezentacji świata to proces ekspli- 
cytacji (czyli przechodzenia od reprezentacji ukrytych do jawnych).

Z dotychczasowych rozważań może wynikać, że hipoteza konwersacyjna jest 
stanowiskiem bardziej popularnym oraz udokumentowanym badawczo. Należy 
przypomnieć, że większość wczesnych badań nad dziecięcymi teoriami umysłu 
pomijała sprawę roli języka w dziecięcym rozumieniu stanów mentalnych. 
Uznawano, że język raczej nakłada się (maps on) na wczesne dziecięce rozu
mienie świata. Gdy dostrzeżemy rolę języka można twierdzić, że wzajemne 
relacje między sprawnością komunikacyjną i rozumieniem stanów umysłowych, 
najlepiej prawdopodobnie opisują koncepcje interakcyjne.
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Podejście interakcyjne jest więc trzecią możliwością gdy rozważamy relację 
sprawność komunikacyjna - reprezentacja stanów umysłowych. Zakłada ono 
wzajemny wpływ wiedzy o stanach umysłowych i sprawności komunikacyj
nych. 1 tak Gopnik i Meltzoff (1997) piszą że podejście interakcyjne w bada
niach nad mową i myśleniem wywodzi się z prac Whorfa i Wygotskiego i za
kłada, że rozwój semantyczny może przyspieszać i modyfikować rozwój poję
ciowy. Informacje przekazywane w języku restrukturują naszą wiedzę niejęzy- 
kową.

Idea interakcji czynników nie była dotychczas wprost i bezpośrednio przy
woływana przez badaczy dziecięcych teorii umysłu. Jak wspomniano, wczesne 
badania z tej dziedziny podkreślały raczej istotny wpływ teorii umysłu na roz
wój kompetencji komunikacyjnej (hipoteza poznawcza: wiedza o umyśle wpły
wa na jakość komunikacji). Natomiast najnowsze koncepcje podkreślają zwią
zek odwrotny (hipoteza konwersacyjna: kompetencja komunikacyjna wpływa na 
dziecięcą wiedzę o stanach mentalnych). Oba te poglądy nie muszą być jednak 
sprzeczne. Przyjmując założenia podejścia interakcyjnego, możemy uwzględ
niać wzajemność wpływów komunikowanie się - reprezentacja, bez przesądza
nia o pierwszeństwie czy mocy oddziaływań. Można twierdzić, że mają rację ci 
badacze, którzy twierdzą że sprawność komunikacyjna umożliwia budowanie 
reprezentacji stanów umysłowych. Nie oznacza to jednak, że relacja odwrotna 
jest niemożliwa czy nie ważna. Przeciwnie, dziecięca wiedza o świecie i umyśle 
prawdopodobnie sprzyja lepszemu komunikowaniu się. Pozostaje kwestią 
otwartą jak opisywana relacja zmienia się w rozwoju, a więc czy jest tak, że 
dzieci najpierw muszą się sprawnie komunikować, aby zdobyć wiedzę o umyśle, 
czy raczej odwrotnie, tzn. dzieci wiedzą o umyśle wiele i to umożliwia im zdo
bywanie sprawności komunikacyjnej. Innymi słowy, sprzeczność między hipo
tezą poznawczą i konwersacyjną dotyczy problemu od dawna rozpatrywanego 
przez psychologów, a mianowicie: co jest pierwotne, ontogenetycznie wcze
śniejsze - mowa czy myślenie. Odpowiadając: myślenie i wiedza, nie zaprze
czamy jednak hipotezie konwersacyjnej. Wystarczy przyjąć, że dziecko naj
pierw wie coś o świecie i umyśle, a następnie, komunikując się, poszerza tę 
wiedzę i coraz lepiej rozumie świat. Połączenie hipotezy poznawczej i konwer
sacyjnej oraz przyjęcie założeń podejścia interakcyjnego wydaje się najbardziej 
teoretycznie uzasadnione. Pozostaje jednak pytanie, co tak naprawdę dzieje się 
w czwartym, czy piątym roku życia i powoduje, że trzylatki nie rozwiązują te
stów fałszywych przekonań, a cztero-, pięciolatki czynią to bez większych trud
ności. Być może odwołanie się do prac dotyczących rozwoju mowy dziecka 
przyniesie wyjaśnienie zarysowanego problemu.

Zdaniem Magdaleny Smoczyńskiej (1997), około trzeciego roku życia roz
poczyna się faza wczesnego rozwoju języka, w której dziecko stworzyło już 
podstawy systemu językowego. Między innymi zjawisko nadmiernej regulary- 
zacji reguł gramatycznych świadczy o tym, że w tym okresie rozwija się przede 
wszystkim płaszczyzna syntaktyczna wypowiedzi. Wypowiedzi dzieci stają się 
dłuższe i złożone, najpierw współrzędnie, a potem podrzędnie. Psycholingwiści 
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(np. De Villiers, por. Kohnstamm, 1989) podkreślają, że opanowanie umiejętno
ści budowy zdań podmiotowych (pytanie kto?), orzecznikowych (co?) czy oko- 
licznikowych (gdzie?) następuje stosunkowo wcześnie. Najpóźniej pojawiają się 
zdania celownikowe (pytanie dlaczego?), wymagające wnioskowania i myślenia 
przyczynowo-skutkowego. Wnioskowanie jest również z pewnością niezbędne, 
aby udzielić prawidłowej odpowiedzi w testach fałszywych przekonań. Choć 
z pozoru pytamy dziecko: „Gdzie Maxi będzie szukał czekolady?”, to jednak 
aby dać poprawną odpowiedź dziecko musi wiedzieć, dlaczego Maxi poszuka 
w złym miejscu. W teście zwodniczego pudełka pytamy dziecko: „Co ktoś inny 
pomyśli, że jest w środku, gdy je zobaczy pierwszy raz?”. Naprawdę jednak 
dziecko musi w swojej odpowiedzi uwzględnić wiedzę, że czyjeś przekonanie 
powstaje z jakiegoś powodu (np. że zna to pudełko i wie, że zwykle tam są cu
kierki). Innymi słowy, oba testy fałszywych przekonań to jednak zadania wy
magające wnioskowania i rozumienia pytania „dlaczego”.

Także inni badacze zajmujący się rozwojem kompetencji komunikacyjnej 
dziecka podkreślają, że czwarty, piąty rok życia to czas istotnych, wręcz prze
łomowych zmian w sprawności dziecka w zakresie komunikowania się (Cook,
1979) . Pogląd ten można również odnaleźć w pracach Marion Blank (1978,
1980) , której propozycja koncepcji kompetencji komunikacyjnej wydaje się 
ważna z punktu widzenia rozwojowego.

W badaniach nad sprawnością komunikacyjną Marion Blank wraz ze współ
pracownicami (Blank i Franklin, 1980; Blank, Rose i Berlin, 1978a i b) wycho
dzą z założeń interakcjonizmu poznawczego. Uważają, że kompetencja komuni
kacyjna dziecka rozwija się głównie podczas naturalnej interakcji, zwłaszcza 
z matką. Efektywność dialogu z matką, czyli skuteczność porozumiewania się 
sprawia, że dziecko dostrzega, jak ważna jest mowa w kontaktach z otoczeniem. 
Efektywność ta zostaje zapewniona przez stosowanie się do zasady odpowied- 
niości czy adekwatności w dialogu. Jeśli wypowiedzi partnerów są ze sobą po
wiązane, wzajemnie adekwatne nie stanowią już odrębnych ciągów mowy, lecz 
dialog. Równocześnie - zdaniem autorek - sama interakcja z matką nie dopro
wadziłaby do opanowania mowy, gdyby nie rozwój procesów poznawczych 
dziecka. Myślenie dziecka w wieku 2, 3 lat umożliwia mu praktycznie posługi
wanie się regułami używania języka. W pierwszym etapie nabywania mowy 
dziecko, ucząc się nazw przedmiotów czy określania ich cech, biernie powtarza 
zasłyszane słowa. Dopiero później zaczyna nimi operować i dzięki procesom 
myślenia kontrolować to, co mówi. Rozwój takich operacji myślowych, jak 
kombinowanie, abstrahowanie, wnioskowanie, umożliwia osiąganie coraz lep
szej sprawności komunikacyjnej.

Kompetencja w komunikowaniu się może kształtować się w pełni dopiero 
wówczas, kiedy dziecko rozwinie swoje procesy poznawcze w interakcji z oto
czeniem. W miarę rozwoju dzieci mogą opanowywać coraz bardziej złożone 
pojęcia, wykraczając poza widoczne cechy aktualnej sytuacji, ujmując słabo 
dostrzegalne relacje, także takie, które nie są bezpośrednim odzwierciedleniem 
rzeczywistości (przewidywanie przyszłości, stawianie hipotez) (Blank i Frań- 
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klin, 1980). Zdaniem autorek, rozwój dziecka w tym zakresie najlepiej odzwier
ciedla tzw. poznawcza złożoność wypowiedzi. Jest to jedna z cech wypowie
dzi, kształtująca się wraz z rozwojem poznawczym i umożliwiająca dziecku 
efektywny dialog. Rozumienie wypowiedzi o różnej poznawczej złożoności jest 
zapewnione przez sprawność komunikacyjną. Wraz z rozwojem tej sprawności 
dziecko przechodzi od rozumienia wypowiedzi prostych, odnoszących się do 
aktualnej sytuacji, których zawartość informacyjna jest raczej uboga, do rozu
mienia wypowiedzi skomplikowanych, wykraczających poza „tu i teraz”, 
a przekazujących wiele informacji.

Poziom poznawczej złożoności wypowiedzi jest określony przez stopień 
odległości między materiałem dostępnym dziecku (tj. percepcją) a językiem, 
który musi ono rozumieć i używać go, aby radzić sobie z tym materiałem. Te 
wymagania (pytania stawiane przez dorosłego: matkę czy nauczyciela), które 
żądają od dziecka zastosowania języka do wyróżniających się w otoczeniu cech 
(informacji) znajdują się na najniższym poziomie złożoności (np. pytanie: „co to 
jest?”). Zaś wymagania, które zmuszają dziecko do przestrukturowania informa
cji lub rozważenia jej z uwzględnieniem mniej istotnych, nienarzucających się 
cech, znajdują się na najwyższym poziomie złożoności (np. pytanie: „Skąd 
wiesz, że...?”). W tej strukturze wszystkie wymagania stawiane dziecku można 
rozpatrywać jako odnoszące się do kontinuum percepcyjno-językowej złożono
ści. Blank wyróżnia ciąg językowo-poznawczy, który można przedstawić jako 
cztery poziomy poznawczej złożoności wypowiedzeń czy też cztery etapy 
rozwoju sprawności komunikacyjnej: zbieranie i kojarzenie doświadczeń, 
selektywna analiza doświadczeń, reorganizacja doświadczeń, wnioskowanie na 
podstawie doświadczeń.

Wymagania stawiane dziecku na pierwszym poziomie złożoności - zbiera
nie i kojarzenie doświadczeń - są najczęściej prośbą o informację na temat rze
czy, osób i sytuacji dobrze dziecku znanych, zaznaczających się najsilniej 
w jego percepcyjnych doświadczeniach. Wyrażone w języku sprawności po
znawcze, które można zaliczyć do tego poziomu to zdaniem Blank:

1) etykietowanie (nazywanie) przedmiotów i działań,
2) wyrażanie i rozumienie życzeń, pragnień,
3) posługiwanie się często używanymi zwrotami, nazwami,
4) powtarzanie tego, co ktoś powiedział.
Innymi słowy, dziecko, którego poznawcza złożoność wypowiedzi jest pra

widłowo rozwinięta na tym poziomie, potrafi zrozumieć proste polecenia, po
wtórzyć krótkie zdania, nazwać przedmioty czy zdarzenia przedstawiane na 
obrazkach.

Na drugim poziomie poznawczej złożoności - selektywna analiza doświad
czeń -język dziecka nadal ściśle związany jest z percepcją, jednakże potrafi ono 
relacjonować specyficzne cechy obiektów, ich właściwości. Dziecko umie okre
ślić położenie czy funkcję znanych mu przedmiotów. Następuje już selekcja 
i analiza materiału spostrzeżeniowego i werbalnego. Potrafi przekazać za pomo
cą języka pewną spójną całość rozumowania, jedną ideę oraz równocześnie 
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uwzględnić dwie cechy przedmiotu i zgodnie z nimi dokonać selekcji obiektów. 
Umie również sensownie dokończyć proste zdania czy opisać, co dzieje się na 
obrazku.

Poziom trzeci złożoności - reorganizacja doświadczeń - charakteryzuje już 
inny typ relacji między mową i myśleniem. Jeśli do tej pory myślenie determi
nowało język, to teraz język przestaje być wyłącznie odbiciem percepcji i wie
dzy dziecka o przedmiotach. Język przejmuje funkcje kierownicze, czy regula
cyjne wobec myślenia i zaczyna określać pojęcia. Blank powołuje się na teorię 
Łurii i Judowicz (1956, cytuję za Blank i in., 1980), zgodnie z którą Język 
umożliwia człowiekowi organizację zachowania nie tyle zgodnie z odbieraną 
percepcyjnie sytuacją, ile zgodnie z wewnętrznym, skategoryzowanym odbi
ciem świata” (tamże, s.132). Poziom trzeci charakteryzują wyrażone w języku 
procesy poznawcze, które odnoszą się do:

1) pojęcia czasu i następstwa czasu,
2) pojęcia wykluczania,
3) umiejętności metajęzykowych,
4) generalizacji.
Dzieci potrafią już uogólniać swoje obserwacje i wskazywać wspólną funk

cję dwóch różnych przedmiotów (np. nóż i nożyczki). Umieją również definio
wać przedmioty, opowiadać historyjkę, patrząc na sekwencję zdarzeń przedsta
wionych na obrazkach. Potrafią także podać przykład przedmiotu, który jest 
inny, lecz należy do zdefiniowanej kategorii (np. umieją odpowiedzieć, czym 
mogła bawić się dziewczynka, jeśli to coś nie było lalką).

Wszystkie przedstawione wymagania z poziomu trzeciego zmuszają dziecko: 
po pierwsze, do powstrzymania się od odpowiedzi, które nasuwają mu się ze 
względu na właściwości fizyczne bodźców; i po drugie, umieszczenia wypowie
dzi w wewnętrznej strukturze, wykraczającej poza aktualne informacje percep
cyjne.

Poziom czwarty poznawczej złożoności - wnioskowanie na podstawie do
świadczeń - charakteryzuje wypowiedzi oraz wymagania o najwyższej złożono
ści. I tak, wymaga on rozumienia związków przyczynowych, wnioskowania 
i rozwiązywania problemów, co przejawia się m.in. w poprawnych odpowie
dziach na pytanie „dlaczego”. Poznawcza złożoność wypowiedzi dzieci, które 
dobrze funkcjonują na tym poziomie, jest naprawdę bardzo dobrze rozwinięta. 
Dzieci swobodnie uzasadniają samodzielnie przedstawiony wniosek, który jest 
rozwiązaniem zadania, wymagającego rozumienia skomplikowanych zależności 
przyczynowo-skutkowych (np. w którą stronę przechyli się waga, gdy zabie- 
rzemy jeden ciężarek lub dlaczego nie możemy włożyć czegoś do miski, która 
jest już pełna).

Opisane cztery poziomy poznawczej złożoności wypowiedzeń w koncepcji 
Blank stanowią zarazem cztery etapy rozwoju sprawności komunikacyjnej. Jak 
wskazują wyniki badań zarówno dzieci amerykańskich (Blank, Rosę i Berlin, 
1978a), jak i dzieci polskich (Białecka-Pikul, 1994), ich umiejętności poznaw- 
czo-komunikacyjne w okresie od 3 do 6 lat wykazują stały rozwój. Postęp 
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w opanowywaniu sprawności przebiega zgodnie z zaproponowanymi w modelu 
czterema poziomami. 1 tak, w zadaniach z poziomu I, które wymagają rozumo
wania o najniższym poziomie złożoności, dzieci osiągały najwyższe wyniki. 
Przeciwny obraz otrzymano dla zadań z poziomu IV. Trzylatki nie rozwiązy
wały połowy zadań na poziomie III i IV. W zasadzie do wieku 4 lat i 5 miesięcy 
ewidentne były jedynie sprawności dzieci związane z poziomem I, II i III.

Przedstawiona koncepcja Blank oraz wyniki badań prowadzonych z użyciem 
metod skonstruowanych przez tę autorkę wskazują, że sprawność komunikacyj
na rozwija się bardzo intensywnie w wieku przedszkolnym. Najpierw wypowie
dzi dzieci oddają ich doświadczenia w nazywaniu obiektów i ich funkcji, czy 
cech; następnie uwzględniają powiązania między zdarzeniami i rzeczami; 
wreszcie dziecko potrafi reorganizować doświadczenie, co wiąże się z refleksją 
i wykraczaniem poza dane percepcyjne. W końcu przedstawia ono w swoich 
wypowiedziach wyniki wnioskowania, przewiduje, wyjaśnia, usprawiedliwia.

Odnosząc tezy Marion Blank do badań nad rozwojem dziecięcej reprezenta
cji stanów mentalnych, można sugerować, że od pewnego momentu język staje 
się niezbędny i bez niego budowanie wiedzy o umyśle byłoby niemożliwe. Dwa 
pierwsze poziomy poznawczej złożoności wypowiedzi, czyli zbieranie i koja
rzenie doświadczeń oraz selektywna ich analiza, charakteryzują język jako odbi
cie percepcji. Dziecko, używając języka, zdobywa i poszerza swoją wiedzę 
o świecie. Przejście na trzeci, a potem czwarty poziom poznawczej złożoności 
wypowiedzi wiąże się z nowym typem relacji między mową a myśleniem. Język 
przejmuje funkcje kierownicze i regulacyjne wobec myślenia i zaczyna określać 
pojęcia. Dzieci zaczynają rozumieć pojęcie czasu, generalizować, wnioskować, 
odpowiadać na pytania „dlaczego”. Stwierdzenia te interpretowane w ramach 
badań nad teoriami umysłu, pozwalają twierdzić, że zmiana relacji między języ
kiem i poznaniem następuje dokładnie wtedy, gdy pojawia się tzw. reprezenta
cyjny model umysłu, a co za tym idzie, pełne rozumienie cudzych stanów umy
słowych.
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Rozdział 5

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE BADAŃ WŁASNYCH

5.1. Model rozwoju reprezentacji stanów mentalnych

Przedstawione w poprzednim rozdziale tezy stały się podstawą próby zbu
dowania modelu rozwoju reprezentacji stanów mentalnych u dziecka w wieku 
przedszkolnym. Model ten zakłada:

Po pierwsze, że sprawność komunikacyjna w pewnym momencie rozwoju 
nakłada się na istniejące pojęciowe rozumienie zdarzeń i jest ważnym czynni
kiem przesądzającym o rozwoju teorii umysłu. Tak więc dzieci posiadają jakąś 
wiedzę o umyśle, a jednak, nie potrafiąc sprawnie komunikować się, nie umieją 
o niej mówić. Dopiero język, w pewnym momencie rozwoju, umożliwia spraw
ne komunikowanie się. Z drugiej strony, wiedza o umyśle (np. w postaci świa
domości stanów umysłowych na bardzo podstawowym poziomie) może wpły
wać na kompetencję komunikacyjną. Dziecko, będąc świadome, że ktoś może 
coś wiedzieć lub przeciwnie czegoś nie wiedzieć, może uwzględnić tę wiedzę 
w swojej wypowiedzi skierowanej do tej drugiej osoby. Badania Bokus i Shugar 
(1995) wskazują, że już dzieci trzyletnie bardziej szczegółowo opowiadają 
o obrazku, gdy rozmawiają z osobą, która nie widzi tego obrazka (tzw. naiwny 
słuchacz). W pewnym momencie rozwoju rola mowy może być jeszcze większa, 
a mianowicie język zaczyna przesądzać o strukturze wiedzy, o jej istocie. Mó
wienie o stanach umysłu, rozumienie subtelnej różnicy między propositional 
attitude a propositional content jest specyficzne dla dziedziny teorii umysłu. 
Specyfika sfery poznania, jaką jest wiedza o umyśle, wynika właśnie z istotnej 
roli języka w nabywaniu tej wiedzy.

Przedstawiony model sugeruje, że związek między dwoma rodzajami dzie
cięcych sprawności: sprawnością komunikacyjną i zdolnością do reprezentacji 
stanów umysłowych zmienia się z wiekiem. Wraz z wiekiem zmienia się spraw
ność komunikacyjna oraz rozumienie stanów umysłowych. Co więcej, można 
twierdzić, że sprawność komunikacyjna przesądza o rozumieniu stanów umy
słowych. Jest to ogólniejsza, słabsza wersja proponowanego modelu.

Rys. 1 przedstawia hipotetyczny model rozwoju reprezentacji stanów umy
słowych.
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MODEL ROZWOJU REPREZENTACJI STANÓW UMYSŁOWYCH

Po drugie, model zakłada ciągłość, a nie skokowość rozwoju, i to zarówno 
sprawności komunikacyjnej, jak i reprezentacji stanów umysłowych. Rozwój 
polega przede wszystkim na gromadzeniu doświadczeń i ich restrukturowaniu. 
W chwili, gdy język staje się dla dziecka istotnym elementem doświadczenia, 
przejmuje funkcje kierownicze wobec poznania. Obserwujemy wtedy znaczące 
polepszenie wyników dzieci w testach fałszywych przekonań. Ten pozorny, 
nagły skok nie stanowi znaczącej zmiany poznawczej, ale wynika ze zmiany 
relacji między komunikowaniem się i reprezentacją stanów mentalnych. Pozor- 
ność owego skoku może być również efektem sposobu, w jaki była oceniana 
dziecięca zdolność do uświadamiania sobie fałszywych przekonań. Klasyczne 
testy fałszywych przekonań były metodami „zero-jedynkowymi”, w których 
dziecko mogło albo dostrzegać fałszywe przekonania bohatera, albo ich nie 
dostrzegać. Tymczasem rozmowa z dzieckiem, bliższa piagetowskiej metodzie 
klinicznej, może pokazać, że dziecięce rozumienie przekonań należy opisywać 
jakościowo, odnosząc się do większej liczby kategorii, nie tylko klasyfikując 
odpowiedzi według kryterium: rozumie - nie rozumie. Kryterium to bowiem 
automatycznie narzuca koncepcję skoku rozwojowego.

Po trzecie, model zakłada, że odwrócenie relacji między mową a myśleniem 
następuje u czterolatków. Zmiana ta wyraża się w pełniejszym rozumieniu sta
nów umysłowych innych osób. Wielu badaczy wskazuje na ścisły związek roz
woju teorii umysłu z wiekiem: czwarty lub piąty rok życia to moment, w którym 
dziecko nabywa reprezentacyjną teorię umysłu. Równocześnie z badań Blank 
i współpracowników (1978, 1980) oraz badań autorki rozprawy (Białecka-Pikul, 
1993) wynika, że odwrócenie relacji między mową a myśleniem (przejście na III 
i IV poziom poznawczej złożoności wypowiedzi) następuje u 4-latków, a więc 
w piątym roku życia. Również Cook (1979), w swojej koncepcji rozwoju mowy, 
stwierdza, że okres przełomowy stanowi 4, 5 rok życia. Wtedy właśnie nastę
puje także pozorny skok w rozumieniu stanów umysłowych i jest on wynikiem 
zmiany w relacji: komunikowanie się - reprezentacja umysłowa. Czyli można 
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twierdzić nie tylko, że sprawność komunikacyjna wpływa na reprezentację sta
nów umysłowych, lecz nawet, iż wpływ ten winien szczególnie uwidaczniać się 
w 5 roku życia, a więc u czterolatków. Pozwala to sądzić, że wraz z osiągnię
ciem pewnego wieku możliwości komunikacyjne dziecka określają jego spraw
ności w zakresie reprezentowania cudzych stanów umysłowych. Innymi słowy, 
wraz z wiekiem rośnie siła związku między sprawnością komunikacyjną i repre
zentacją stanów umysłowych. Jest to mocniejsza wersja proponowanego mo
delu.

Przestawiony model, który zostanie poddany empirycznej weryfikacji, wy
maga również, aby uzyskać odpowiedź na wiele ważnych, bardziej podstawo
wych pytań. Ponieważ w Polsce dotychczas nie opisano badań nad dziecięcymi 
teoriami umysłu tak z użyciem klasycznych już testów fałszywych przekonań, 
jak i technik autorskich, zanim podjęto próbę weryfikacji zaproponowanego 
modelu należało zadać pytania bardziej podstawowe. Pytania te dotyczą ogólnie 
wiedzy dziecka w wieku przedszkolnym o stanach mentalnych, takich jak prze
konania, oraz rozwoju tej wiedzy.

5.2. Pytania badawcze

Przeprowadzone badania stanowią w zasadzie próbę odpowiedzi na trzy gru
py pytań. Pytanie najważniejsze brzmi: jaka jest wiedza dziecka w wieku przed
szkolnym o umyśle i myśleniu, jak dziecko wyobraża sobie, czym jest myślenie, 
i czy wie, dlaczego inni ludzie postępują w określony sposób. Przedstawiona 
zostanie próba opisu dziecięcych teorii umysłu, a zwłaszcza problemu, jak 
zmieniają się dziecięce przekonania na temat umysłu w wyróżnionym okresie 
rozwoju. 1 tak, pierwsze pytanie badawcze można rozbić na pytania bardziej 
szczegółowe:

A. Jak u dziecka wieku przedszkolnym zmienia się umiejętność przedsta
wiania sobie cudzych przekonań? (rozdział 6, studium 1)

B. Jak zmienia się umiejętność przedstawiania sobie cudzych przekonań 
w zakresie rozumienia metafor? (rozdział 7, studium 2)

C. Jak zmienia się umiejętność przedstawiania sobie cudzych przekonań 
w zakresie rozumienia narracji? (rozdział 8, studium 3)

Drugie podstawowe pytanie pracy można określić, jako pytanie typowo roz
wojowe, a więc pytanie Jak zmienia się wiedza dziecka o umyśle”. Innymi 
słowy pytam: Jaki jest mechanizm zmian w zakresie dziecięcej umiejętności 
przedstawiania sobie cudzych przekonań, czy zaobserwowane i opisane zmiany 
są skokowe, nagłe czy raczej mają charakter ciągły? Studium czwarte prezentuje 
próbę weryfikacji hipotezy, która zakłada, że rozwój reprezentacji umysłu jest 
procesem ciągłym.
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Pytanie trzecie i ostatnie brzmi: Jaki jest związek między sprawnością ko
munikacyjną dziecka a jego wiedzą na temat funkcjonowania umysłu? Studium 
czwarte przedstawia również próbę weryfikacji dwu wersji (słabszej i mocniej
szej) modelu rozwoju reprezentacji stanów umysłowych.

5.3. Hipotezy badawcze

Poszukując odpowiedzi na przedstawione powyżej pytania, sformułowano 
hipotezy badawcze. I tak oczekiwano, że:

1. Wraz z wiekiem wzrasta dziecięca sprawność w zakresie przedstawiania 
sobie cudzych przekonań.

2. Z wiekiem rośnie dziecięca umiejętność przedstawiania sobie cudzych 
przekonań w zakresie dostrzegania i rozumienia metafor. Co więcej umiejętność 
ta jest uzależniona od wiedzy językowej (tzn. dzieciom łatwiej dostrzec i zro
zumieć przekonania innych osób, gdy można je wyrazić w często używanych 
potocznie zwrotach); rodzaju doświadczeń zmysłowych, czyli danych senso
rycznych, dominujących w metaforze (dzieciom w wieku przedszkolnym łatwiej 
dostrzec i zrozumieć czyjeś przekonania, gdy czynią to, odnosząc się do danych 
wzrokowych: kolor, kształt, wielkość).

3. Wraz z wiekiem wzrasta dziecięca umiejętność przedstawiania sobie cu
dzych przekonań w zakresie rozumienia narracji, oraz umiejętność ta wiąże się 
również ze zdolnością różnicowania realności i fikcji (dzieciom łatwiej zrozu
mieć przekonania, które powstają w sytuacji realistycznej, bliskiej dziecięcemu 
doświadczeniu).

W odpowiedzi na drugie pytanie badawcze zakładano, że:
4. Związek między wiekiem a rozumieniem stanów umysłowych jest ciągły 

i liniowy. Oczekiwano, że: (1) wraz z wiekiem zmienia się rozumienie stanów 
umysłowych, (2) rozwój umiejętności przedstawiania sobie stanów umysłowych 
innych osób jest ciągły, a nie skokowy i polega przede wszystkim na gromadze
niu doświadczeń i ich restrukturowaniu.

Odpowiadając na trzecie pytanie badawcze, przyjęto, że:
5. Sprawność komunikacyjna oraz rozumienie stanów umysłowych uzależ

nione jest od wieku dzieci, przy równocześnie zachodzącym wpływie sprawno
ści komunikacyjnej na rozumienie stanów umysłowych. Wraz z wiekiem, dzieci 
są coraz bardziej sprawne komunikacyjnie oraz coraz lepiej rozumieją stany 
mentalne. Co więcej, ich sprawność komunikacyjna wpływa na możliwości 
w zakresie reprezentowania stanów umysłowych.

6. Zgodnie z mocniejszą wersją modelu relacji między sprawnością komuni
kacyjną a umiejętnością reprezentowania stanów umysłowych, związek między 
tymi dwoma rodzajami dziecięcych sprawności zmienia się z wiekiem w ten 
sposób, że wraz z osiągnięciem pewnego wieku (5 rok życia) możliwości komu
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nikacyjne dziecka przesądzają o jego sprawności w zakresie reprezentowania 
cudzych stanów umysłowych. Innymi słowy, wraz z wiekiem rośnie siła związ
ku między sprawnością komunikacyjną i reprezentacją stanów umysłowych.

5.4. Badana grupa

Badaniami objęto dzieci ze środowiska wielkomiejskiego (miasta Krakowa). 
Ponieważ celem pracy był opis zmian zachodzących z wiekiem, podstawowym 
kryterium doboru osób badanych był wiek dziecka. Starano się również, aby 
w każdej grupie wiekowej znalazła się ta sama liczba chłopców i dziewczynek 
(kontrolowano zmienną płeć). W badaniach wzięły udział dzieci, które w ocenie 
nauczycielek charakteryzował tzw. normalny, przeciętny poziom rozwoju i które 
nie wykazywały wyraźnych zaburzeń rozwoju mowy (jąkanie, seplenienie). 
Kontrolowano również zmienną: wykształcenie rodziców, starając się, aby 
w każdej badanej grupie znalazło się tyle samo dzieci rodziców z wykształce
niem wyższym i rodziców z wykształceniem zasadniczym lub średnim (zawo
dowym).

Tabela 3

Badana grupa

Wiek
Wykształcenie rodziców

Razemwyższe podstawowe i średnie
chłopcy dziewczynki chłopcy dziewczynki

3;3-3;9 10 10 10 10 40
4;3-4;9 10 10 10 10 40
5;3-5;9 10 10 10 10 40
Razem 30 30 30 30 120





Rozdział 6

STUDIUM 1 - JAK DZIECKO W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 
ROZUMIE PRZEKONANIA INNYCH OSÓB?

Przestawiane poniżej badania w założeniu miały jedynie stanowić polską re- 
plikację badań prowadzonych w wielu krajach zachodniej Europy oraz w Sta
nach Zjednoczonych. Posłużono się bowiem podstawowymi, klasycznymi już 
dziś wersjami obu testów fałszywych przekonań: testem niespodziewanej zmia
ny (Unexpected Transfer Test - Wimmer i Pemer, 1983) oraz testem zwodni
czego pudełka (Deceptive Box Test - Pemer i in., 1987). Przygotowane wersje 
obu metod zostały jednak zmienione z uwzględnieniem specyfiki języka pol
skiego. Starano się maksymalnie uprościć instrukcję, a użyte pomoce uczynić 
atrakcyjnymi, a zarazem łatwymi w odbiorze dla dziecka przedszkolnego. Skon
struowano również trzeci test fałszywego przekonania, w którym historyjka 
obrazkowa miała skupić uwagę dziecka na przedstawianych wydarzeniach 
i ułatwić mu percepcję przekonań bohatera. Kolejno zostaną przedstawione 
same metody oraz uzyskane wyniki.

6.1. Rozumienie przekonań w teście niespodziewanej zmiany

W pierwszym teście fałszywego przekonania (TFP1 - „inscenizacja kukieł
kowa”) pokazywano dziecku tekturowy domek dwóch lalek, Zosi i Beatki. 
W domku znajdowały się meble: stolik, stołki, dwie szafki - zielona i niebieska. 
Następnie po upewnieniu się, że dziecko pamięta imiona laleczek, prezentowano 
mu historyjkę o tym, jak laleczki wspólnie czytały książkę, a potem wyszły, 
chowając książkę do zielonej szafki. Później wróciła Zosia, znowu poczytała 
książkę i włożyła ją do szafki niebieskiej. Pod jej nieobecność wróciła Beatka, 
która chce teraz czytać książkę. Główne pytanie testu brzmi: Co zrobi Beatka? 
Jeśli dziecko mówiło: „weźmie książkę, wyjmie książkę”, eksperymentator 
pytał: Skąd? Jeśli jednak po powtórzeniu pytania: „Co zrobi Beatka?”, dziecko 
nie odpowiadało, eksperymentator pytał: „Gdzie Beatka będzie najpierw szukać 
książki? Dlaczego?” (pytania dodatkowe: gdzie jest książka, gdzie ty byś jej 



64

szukał i dlaczego). Prośba o uzasadnienie odpowiedzi oraz analiza odpowiedzi 
na pytania dodatkowe pozwalają oceniać odpowiedzi dzieci według kryteriów 
przedstawionych w tabeli 4.

Tabela 4 
Kryteria analizy dziecięcych odpowiedzi w teście niespodziewanej zmiany

Liczba punktów Opis odpowiedzi
2 pkt. Dziecko stwierdza, że Beatka wyjmie, weźmie sobie, będzie najpierw 

szukać książki w szafce zielonej, bo „tam ją zostawiła”, „bo myśli, że 
tam jest”, a więc rozumie, iż bohaterka zachowa się zgodnie ze swoim 
fałszywym przekonaniem. Równocześnie dziecko wie, gdzie jest książ
ka, i tam samo by jej szukało.

1 pkt Dziecko stwierdza, że Beatka będzie szukać w szafce zielonej, ale opo
wiadając o tym, wymienia kilka miejsc, w których Beatka poszuka 
książki (pod stołem, na stołku itd.). Nie ma więc pewności, że dziecko 
zna fałszywe przekonanie laleczki, zgodnie z którym powinna ona po
stępować. Być może jedynie stara się ono odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące poszukiwania przedmiotu. Równocześnie wie, gdzie przed
miot się znajduje i/lub gdzie ono samo, by go szukało. Wszelkie odpo
wiedzi, wskazujące na brak całkowitej pewności, że Beatka zacznie 
poszukiwania od szafki zielonej, oceniano na 1 punkt.

0 pkt. Dziecko stwierdza, że Beatka weźmie książkę z szafki niebieskiej, „bo 
tam jest książka” i ono samo, tam by jej szukało. Dziecko nie uświada
mia sobie fałszywych przekonań lalki, zgodnie z którymi powinna szu
kać najpierw książki w szafce zielonej.

W teście niespodziewanej zmiany (TFP1) oceniano więc odpowiedzi dzieci 
na 2, 1 i 0 punktów, przy czym odpowiedź na 2 punkty świadczyła o pełnym 
rozumieniu fałszywych przekonań. Tabela 5 oraz wykres 1 przedstawiają 
otrzymane wyniki.

Tabela 5
Wyniki osób badanych w teście niespodziewanej zmiany TFP1 (liczba i procent)

Osoby 
badane

Liczba osób i procent

0 pkt. 1 pkt 2 pkt. N %
3-latki 31 77,5 % 5 12,5 % 4 10,0 % 40 100
4-latki 12 30,0% 1 2,5 % 27 67,5 % 40 100
5-latki 5 12,5 % 0 0% 35 87,5 % 40 100
Razem 48 6 66 120
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■ O pkt.
□ 1 pkt.
□ 2 pkt.

Wykres l. Wyniki osób badanych w teście niespodziewanej zmiany (TFPl)

Otrzymane wyniki wskazują, że dzieci pięcioletnie radzą sobie z testem nie
spodziewanej zmiany (87,5% odpowiedzi na 2 pkt.), podczas gdy dla trzylatków 
jest to zadanie bardzo trudne (77,5% odpowiedzi na 0 pkt.). Aby sprawdzić 
wpływ wieku na rozwiązywanie tego zadania obliczono współczynnik korelacji 
r-Spearmana, który wynosił 0,61 z p < 0,01. Oznacza to, że na podstawie roz
wiązania testu niespodziewanej zmiany można stwierdzić, iż starsze dzieci radzą 
sobie z tym zadaniem znacząco lepiej niż młodsze.

Warto przytoczyć wypowiedzi dzieci, zwłaszcza że ich zadaniem była nie 
tylko odpowiedź na pytanie: „Gdzie Beatka będzie najpierw szukać książki?”, 
ale również odpowiedź na pytanie: „Dlaczego?”.

Karolina (3;9)13 odpowiedziała: „W tym” (wskazując niebieską szafkę) 
(„A dlaczego?”) „No bo ona tam jest”. Mitchell (1996, 1997) wskazałby na 
dziecięcy realizm, który nie tylko wyjaśnia błędną odpowiedź dziecka, ale jest 
widoczny w samym dziecięcym uzasadnieniu. To, co dziecko aktualnie wie 
o sytuacji (książka jest w niebieskiej szafce), przesądza o tym, jak ono myśli 
o tej sytuacji.

Z kolei Ania (3;9) w odpowiedzi na to samo pytanie mówiła: „Nie wie gdzie 
będzie”, a po powtórzeniu pytania: „Tam” (wskazując zieloną szafkę). Na pyta
nie: „Dlaczego?” stwierdziła: „Nie wiem dlaczego”, a spytana: „A gdzie ty byś 
szukała tej książki?”, mówiąc „Tu” wskazała niebieską szafkę. Szczególnie 
interesująca jest pierwsza odpowiedź dziewczynki, która prawdopodobnie 
stwierdza, że Beatka nie będzie znała położenia książki, gdyż Zosia pod jej nie
obecność przełożyła książkę w inne miejsce. Choć dziecko nie potrafi jasno 

13 W nawiasie podano dokładny wiek dziecka.



66

odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego Beatka poszuka w zielonej szafce?”, to 
uświadamia sobie błędne przekonanie Beatki.

Pięcioletni Maciej (5;7), proszony o uzasadnienie błędnych poszukiwań Be
atki (w zielonej szafce), powiedział: „Bo tam ją zostawiła”, zaś Adrianna (5;4) 
powiedziała: „No bo, tam była, tam leżała”. Ania (5;5) udziela jeszcze ciekaw
szej odpowiedzi: „Bo ona myślała, że tam będzie książka” („A dlaczego tak 
myślała?”) „Bo myślała, że Zosia włożyła była, tam gdzie była”. Dziecko pró
buje wyjaśnić, że laleczka będzie kierować się swoim błędnym przekonaniem.

Taka jakościowa analiza dziecięcych uzasadnień umożliwiła wyróżnienie 
kilku kategorii odpowiedzi, oczywiście wyłącznie wśród odpowiedzi właści
wych (wskazujących zieloną szafkę): (1) odniesienie do przekonań bohaterki 
(np. „Bo myślała...”; „Bo nie wiedziała, że tam nie ma”); (2) odniesienie do 
przeszłej czynności lub stanu rzeczy (np. „Bo tam ją położyła/położyły”; „Bo 
tam była/Ieżała”) ; (3) inne (inne uzasadnienia, np. „Bo tam może być”, „nie 
wiem”, brak odpowiedzi). Tabela 6 przedstawia liczebności odpowiedzi w po
szczególnych kategoriach.

Tabela 6
Analiza jakościowa dziecięcych odpowiedzi w teście niespodziewanej zmiany. Liczba 

odpowiedzi w poszczególnych kategoriach

Kategorie odpowiedzi Odniesienia do przeko
nań

Odniesienia do prze
szłych czynności lub 

stanów

Inne

3-latki 1 1 3
4-latki 8 14 7
5-laiki 3 31 1

Choć czterolatki rzadziej niż pięciolatki poprawnie rozwiązywały test nie
spodziewanej zmiany to ich uzasadnienia proporcjonalnie częściej odnosiły się 
do stanów mentalnych bohaterki (1:2 vs.l:10), a więc częściej twierdziły, że 
będzie ona szukać w złym miejscu, bo myśli, że książka tam jest lub nie wie, że 
Zosia zmieniła miejsce położenia książki. Pięciolatki częściej odnosiły się do 
przeszłej czynności Beatki (tam zostawiła książkę, tam ją położyła) lub do prze
szłego stanu rzeczy (bo książka tam była). Wynik ten wydaje się interesujący, 
gdyż może sugerować, że to młodsze dzieci, czteroletnie częściej wprost mówią 
o stanach mentalnych.

6.2. Rozumienie przekonań w teście zwodniczego pudełka

W drugim teście fałszywego przekonania (TFP2 - test zwodniczego pudeł
ka) pokazywano dzieciom pudełko po cukierkach, które okazywało się pełne
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zapałek. Następnie pytano je, co ktoś inny (twój kolega, koleżanka, który/która 
tu zaraz przyjdzie) pomyśli na temat zawartości pudełka, gdy pierwszy raz (naj
pierw) je zobaczy14. Pytano dziecko również, co najpierw myślało, że jest 
w pudełku. Oceniano odpowiedź dziecka według kryteriów zamieszczonych 
w tabeli 7.

14 Pytanie brzmiało: Co on pomyśli, że tam jest w środku, gdy je najpierw zobaczy o tak (wskazywa
no pudełko) zamknięte?

Tabela 7
Kryteria analizy dziecięcych odpowiedzi w teście zwodniczego pudelka

Liczba 
punktów

Opis odpowiedzi

2 pkt. Dziecko stwierdza, że kolega (koleżanka) powie, iż w pudelku są cukierki 
oraz że ono również tak najpierw myślalo. Tak oceniano również takie od
powiedzi, w których choć dziecko stwierdzało, że pomyślało, iż w pudełku są 
szpilki, gwoździe czy cokolwiek innego (coś, co znajdowało się na obrazku 
pudelka) i, że tak pomyśli kolega.

1 pkt Dziecko stwierdza, że kolega pomyśli, że w pudełku są zapałki, ale ono na 
początku myślało, że są tam cukierki. Są to odpowiedzi, które wskazują na 
niepełne rozumienie przekonań. Dziecko rozumie wcześniejsze własne błęd
ne przekonania, ale myli się co do cudzych przekonań.

0 pkt. Gdy dziecko stwierdza, że kolega (koleżanka) powie, że w pudelku są zapałki 
i ono również tak od początku mówiło.

W teście zwodniczego pudełka (TFP2) oceniano odpowiedzi dzieci na 2, 1, 
lub 0 punktów. W literaturze (Pemer i in., 1987; Gopnik, 1993) test ten stanowi 
przede wszystkim sposób badania rozumienia cudzych fałszywych przekonań. 
Ostatnie pytanie zadawane dziecku w stosowanej wersji testu („A co ty na po
czątku, najpierw myślałaś/eś, że jest w pudełku”) dotyczy własnych, wcześniej
szych, fałszywych przekonań dziecka i zadawano je, aby upewnić się, że dziec
ko rozumie tak własne, jak i cudze przekonania. Odpowiedź oceniana na 1 punkt 
jest więc praktycznie błędna (dziecko myli się, co do cudzych przekonań), ale 
rozumie, że samo miało na początku błędne przekonanie. Wydzielenie tej kate
gorii pozwoliło na pełniejszą analizę wyników. Wyniki uzyskane przez dzieci 
przedstawia tabela 8 i wykres 2.
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Tabela 8

Wyniki osób badanych w teście zwodniczego pudelka TFP2 (liczba i procent)

Osoby 
badane

Liczba osób i procent

0 pkt. 1 pkt 2 pkt. N %
3-latki 21 52,5% 8 20,0% 11 27,5% 40 100
4-latki 8 20,0% 11 27,5% 21 52,5% 40 100
5-latki 0 0% 3 7,5% 37 92,5% 40 100
Razem 29 22 69 120

B 0 pkt. 
□ 1 pkt 
B2 pkt.

Wykres 2. Wyniki osób badanych w teście zwodniczego pudelka TFP2

Otrzymane wyniki wskazują, że dzieci pięcioletnie prawie zawsze radzą so
bie z testem zwodniczego pudełka (92,5% odpowiedzi na 2 pkt.), podczas gdy 
dla trzylatków jest to zadanie bardzo trudne (27,5% odpowiedzi poprawnych 
i aż 52,5% odpowiedzi na 0 pkt.). Aby sprawdzić wpływ wieku na rozwiązywa
nie tego zadania obliczono współczynnik korelacji r-Spearmana, który wynosił 
0,57 z p<,01. Oznacza to, że na podstawie rozwiązania testu zwodniczego pu
dełka można twierdzić, że starsze dzieci radzą sobie z tym zadaniem lepiej niż 
młodsze. Warto również podkreślić, że dzieci najmłodsze myliły się zarówno co 
do własnych, jak i cudzych przekonań, a czterolatki częściej udzielały prawi
dłowej odpowiedzi na pytanie o własne wcześniejsze przekonania.



69

Wpływ wieku wydaje się oczywisty. Warto jednak przytoczyć przykłady 
dziecięcych odpowiedzi. I tak pięcioletnia Ania (5;5) na pytanie, co pomyśli 
koleżanka o zawartości pudełka, gdy je po raz pierwszy zobaczy, odpowiedzia
ła: „Będzie myślała, tak jak ja będę myśleć” („To znaczy jak?”) „że tam są takie 
cukiereczki”. Prawdopodobnie dziecko chciało powiedzieć: „będzie myślała, tak 
jak, ja myślałam”, ale zdanie to wymaga uwzględnienia już wszystkich trzech 
czasów: przeszłego, teraźniejszego i przyszłego.

Trzyletnie dzieci odpowiadały na to samo pytanie, mówiąc o rzeczywistej 
zawartości pudełka (patyczki, zapałki). Tylko jedenaścioro spośród nich dało 
odpowiedź prawidłową.

Ponieważ zadawane dzieciom pytanie dotyczyło treści przekonań, nie zaś 
uzasadnienia czy wyjaśnienia, dalsza analiza jakościowa wypowiedzi jest prak
tycznie niemożliwa.

6.3. Rozumienie przekonań bohatera historyjki obrazkowej

Trzeci stosowany w badaniach test fałszywych przekonań to historyjka ob
razkowa przedstawiająca przygodę Gucia. W badaniach pilotażowych używano 
trzech historyjek obrazkowych. Historyjka zastosowana w badaniach właści
wych była przez dzieci najlepiej rozumiana, a zarazem w sposób najbardziej 
jasny przedstawiała sytuację, w której bohater postąpił zgodnie ze swoim błęd
nym przekonaniem na temat rzeczywistości. Podczas rozmowy o historyjce 
obrazkowej, prośba o wyjaśnienie przyczyn zachowania Gucia oraz wskazanie 
przyczyn jego zdziwienia jest w pełni naturalna. Równocześnie posłużenie się 
materiałem w postaci kolorowych obrazków sprzyjało nawiązaniu rozmowy 
z dzieckiem.

Historyjka obrazkowa składała się z 4 obrazków, które najpierw badający 
pokazywał dziecku, opowiadając przedstawione na ilustracjach zdarzenie. In
strukcja była następująca:

Popatrz na te obrazki. Opowiem ci pewną historyjkę, a potem o niej porozmawiamy.
Pewnego dnia Gucio nudził się w domu, kiedy nagle zobaczył, że za oknem lecą białe 
płatki. (Dziecko patrzy na obrazek 1, który przedstawia Gucia wyglądającego przez okno. 
Za oknem pada śnieg). Wziął narty, ubrał się ciepło i wyszedł z domu. (Dziecko patrzy na 
obrazek 2 i 3. Na obrazku 2 ubrany Gucio bierze narty, a na obrazku 3 wychodzi z poko
ju.) Kiedy byl już przed domem, bardzo się zdziwił. Zobaczył, jak Pani Misiowa trzepie 
w oknie wielką puchową poduszkę. (Dziecko patrzy na obrazek 4. Gucio stoi przed do
mem z nartami. Rosną kwiatki, a w oknie na górze, nad jego oknem, Pani Misiowa trzepie 
dziurawą poduszkę.)
•Powiedz mi, co sobie pomyślał Gucio, kiedy zobaczył białe płatki za oknem? (pokazy
wano pierwszy obrazek)
•A dlaczego Gucio wziął narty i ciepło się ubrał, kiedy wychodził z domu? (pokazywano 
obrazek trzeci)
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•A dlaczego Gucio tak się zdziwił, kiedy zobaczy! co robi Pani Misiowa? (pokazywano 
ostatni obrazek)

Oceniając odpowiedzi dziecka, przyjęto kryteria przedstawione w tabeli 9.

Tabela 9
Kryteria analizy dziecięcych odpowiedzi w trzecim teście fałszywego przekonania

Liczba 
punktów

Opis odpowiedzi

2 pkt. Dziecko poprawnie wnioskuje z sytuacji o treści myśli bohatera, dzięki czemu 
prawidłowo odpowiada na pytanie pierwsze (np. „że jest zima”, „że pada 
śnieg”). Dziecko potrafi powiązać przekonania bohatera z jego zachowaniem, 
a więc poprawnie odpowiada na pytanie drugie („Bo jest zimno”, „Bo Chciał 
iść na narty”). Odpowiadając na pytanie trzecie, dziecko przyjmuje perspek
tywę bohatera i wyjaśnia jego zdziwienie, wskazując niezgodność pomiędzy 
oczekiwaniami bohatera (przekonaniem, że jest zima) a rzeczywistością (Pani 
Misiowa trzepie poduszkę, z której wypada puch). Wszystkie trzy odpowiedzi 
wskazują na ciągłość dziecięcego rozumowania i pełne zrozumienie historyjki, 
a zwłaszcza zrozumienie przyczyn zdziwienia bohatera w zakończeniu.

1 pkt Dziecko poprawnie odpowiada na pierwsze dwa pytania, a więc wnioskuje 
z sytuacji o treści myśli bohatera i wiąże jego zachowanie z przekonaniem lub 
potrzebą. Ostatni obrazek nie jest jednak dla dziecka dalszym ciągiem histo
ryjki, a zwłaszcza nie potrafi uzasadnić prawidłowo zdziwienia bohatera. 
Podawane przez dziecko uzasadnienia wynikają z potrzeby wytłumaczenia 
zdziwienia czymś, co dzieje się w rzeczywistości („Bo zdziwił się, że jest tak 
zimno, a ona trzepie”, „Bo zdziwił się, że pani strzepuje śnieg z poduszki”). 
Dziecko szuka uzasadnienia w rzeczywistości, a nie rozumie faktu, że zdzi
wienie bohatera wynika ze sprzeczności pomiędzy tym, jak on spostrzegał 
sytuację, a tym, jaka ta sytuacja faktycznie była. Dziecko prawdopodobnie nie 
rozumie, że Gucio zachowywał się zgodnie ze swoim fałszywym przekona
niem, a nie zgodnie z rzeczywistością. Wypowiedzi dziecka można by nazwać 
„realistycznymi”.

0 pkt. Dziecko nie potrafi odpowiedzieć na pytanie pierwsze i drugie lub też nawet, 
jeśli odpowiada prawidłowo na te pytania, w pytaniu trzecim nie udziela od
powiedzi, mówi nie wiem lub uzasadnia zdziwienie bohatera w sposób świad
czący o niezrozumieniu historyjki (np. „bo zobaczył potwora” mówi dziecko 
wskazując poduszkę). Do tej kategorii zaliczyłam również takie wypowiedzi, 
które były faktycznie odpowiedzią na drugą część ostatniego pytania (Dlacze
go Gucio tak się zdziwił, kiedy zobaczył, co robi pani Misiowa? - „trzepie 
poduszkę”).
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Wyniki uzyskane przez dzieci przedstawia tabela 10 i wykres 3.

Wyniki osób badanych w historyjce obrazkowej - TFP3 (liczba i procent)
Tabela 10

Osoby 
badane

Liczba osób i procent
0 pkt. 1 pkt 2 pkt. N %

3-latki 20 50,0% 16 40,0% 4 10,0% 40 100
4-łatki 14 35,0% 19 47,5% 7 17,5% 40 100
5-latki 1 2,5% 6 15,0% 33 82,5% 40 100
Razem 35 41 44 120

Wykres 3. Wyniki osób badanych w historyjce obrazkowej

BO pkt. 
□ 1 pkt. 
B 2 pkt

I tak, można twierdzić, że dzieci starsze rozumieją fałszywe przekonania bo
hatera historyjki obrazkowej (82,5% odpowiedzi na 2 pkt.), podczas gdy naj
młodsze nie radzą sobie z tym zadaniem. Dzieci czteroletnie udzieliły najwięcej 
odpowiedzi ocenionej na 1 punkt (47,5%), a więc były to odpowiedzi niepełne, 
niejasne, świadczące o próbie radzenia sobie z zadaniem.

Aby sprawdzić wpływ wieku na rozwiązywanie tego zadania obliczono 
współczynnik korelacji r-Spearmana, który wynosił 0,61 z p< 0,01. Oznacza to, 
że na podstawie rozumienia historyjki obrazkowej można stwierdzić, że starsze 
dzieci radzą sobie z tym zadaniem znacznie lepiej niż młodsze.

I tutaj przykłady dziecięcych odpowiedzi oraz ich analiza pozwala bliżej po
znać dziecięce rozumowanie. Szczególnie ciekawe wydają się odpowiedzi oce
niane na 1 punkt, tzn. odpowiedzi realistyczne, które stanowiły 40% odpowiedzi 
trzylatków i prawie połowę odpowiedzi czterolatków. Dzieci starały się uzasad
nić zdziwienie Gucia, tłumacząc je faktami z rzeczywistości: „Bo trzepie po
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duszkę puchową” („A dlaczego go to zdziwiło?”) „Bo ona trzepie” (Kajetan; 
3;9). Inne dziecko wskazuje na trzy różne fakty z rzeczywistości, które mogły 
być przyczyną zdziwienia Gucia, a nie rozumie ono, że zdziwienie wyniknęło ze 
zderzenia oczekiwań (przekonań) z tą rzeczywistością: „Bo ona, co tu ma?” 
(pokazuje trzepaczkę) („Trzepaczkę, ale dlaczego Gucio tak się zdziwił, kiedy 
zobaczył, co robi pani Misiowa?”) „Bo ona trzepie poduszkę” („Ale dlaczego on 
się zdziwił?”) „Bo ona się na niego patrzy”(Dawid; 3;7).

Z kolei trzyletni Antoni (3;7) mówi: „Bo mu się podobało jak trzepie”, 
a czteroletnia Natalia (4;7): „Myślał, że to jakiś język” (wskazuje poduszkę). 
Również wypowiedź Julii (4;6) wskazuje na ciekawe rozumowanie, świadczące 
być może o próbie połączenia sytuacji realnej z przekonaniami bohatera: „że 
płatki lecą z poduszki i na ziemię pada śnieg”. Także czteroletnia Agatka (4;5) 
posługuje się podobną strategią: „Bo wtedy było za mało śniegu i pani Misiowa 
musiała wytrzepać swoją poduszkę”. Za w pełni realistyczną można uznać wy
powiedź Kamila (4;7), który mówi: „Zdziwił się, że tutaj jest taka dziura” 
(wskazuje poduszkę). Pięcioletnia Ania (5;6) próbuje uzasadnić zdziwienie Gu
cia czymś z rzeczywistości: „Dlatego, że nigdy jeszcze tego nie widział” („Cze
go?”) „takiej wielkiej poduszki”.

Obserwując dzieci podczas opowiadania im historyjki czy zadawania pytań, 
można zauważyć zmiany w rozumieniu historyjki. Pięciolatki często śmiały się 
z zachowania Gucia, same były zdziwione, że zadawano im tak oczywiste pyta
nia. Dostrzegały błędne rozumowanie Gucia i odczytywały historyjkę jako 
śmieszną, żartobliwą. Dzieci młodsze, choć potrafiły powiązać fakty przedsta
wione na obrazkach, często nie umiały nawiązać do rozumowania Gucia i jego 
fałszywego przekonania, które stało się przyczyną jego zdziwienia. Mitchell 
(1996, 1997) stwierdziłby, że dzieci popełniały błąd realizmu, a więc nadmier
nie skupiały się na rzeczywistości, co zaburzało ocenę przekonań.

6.4. Podsumowanie

Na zakończenie rozważań nad dziecięcym rozumieniem fałszywych przeko
nań, badanym za pomocą trzech różnych testów obliczono wskaźnik TFP, który 
jest ogólną miarą rozumienia fałszywych przekonań wyrażoną liczbą punktów 
uzyskanych w trzech testach (TFP1+TFP2+TFP3), a więc liczbą z przedziału od 
0 do 6 (2+2+2). Wiek dzieci wyrażono w miesiącach. Następnie obliczono 
współczynnik korelacji r-Pearsona dla określenia siły związku między wszyst
kimi trzema metodami badania fałszywych przekonań (TFP1, TFP2, TFP3) 
i zmienną wieku. Współczynnik r-Pearsona wyniósł 0,76 z p<0,05, co wskazuje 
na istnienie silnego związku badanych zmiennych. Związek ten przedstawia 
wykres 4.
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WIEKvs. TFP

"tk. Regresja
95% p.ufności

Wykres 4. Związek wieku i rozumienia fałszywych przekonań (TFP)

Podsumowując, należy stwierdzić, że im starsze dzieci, tym zasadniczo le
piej radzą sobie one z testami fałszywych przekonań. Wynik ten potwierdza 
postawioną hipotezę, która mówi, że wraz z wiekiem wzrasta dziecięca spraw
ność w zakresie przedstawiania sobie cudzych przekonań. Dokładniej kształt 
związku między wiekiem i rozumieniem fałszywych przekonań przestawianych 
na bardziej zróżnicowanym materiale zostanie opisany w odniesieniu do hipote
zy 4 (rozdział 9.1).

Warto również wspomnieć, że psychometryczna analiza stosowanych metod 
przyniosła początkowo zadowalające wyniki. W badaniach stosowano trzy testy 
fałszywych przekonań: TFP1, TFP2 i TFP3, dla których obliczono wskaźnik 
rzetelności w postaci współczynnika alfa Crombacha. Wynosił on 0,714, co 
oznacza, że użyte narzędzia są dość rzetelne. Wyniki przedstawia tabela 11.

T abela 11
Wartości współczynnika alfa Crombacha dla testów fałszywych przekonań

TFP1 TFP2 TFP3
Wartość alfa 0,56 0,59 0,70

Należy zaznaczyć, że jest to wysoki wskaźnik rzetelności narzędzia, gdy się 
uwzględni, iż składa się ono tylko z trzech pozycji. Przypuszczano, że wiek 
stanowi zmienną istotnie wpływającą na otrzymywane przez dzieci wyniki, 
obliczono więc również alfa-Crombacha osobno dla każdej grupy wiekowej (dla 
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3-latków = 0,218, dla 4-latków = 0,600, dla 5-latków = 0,065). Zasadnicze obni
żenie się rzetelności narzędzia potwierdza przypuszczenia o wpływie wieku.

Podsumowując, należy podkreślić, że otrzymane wyniki są zgodne z po
wszechnie cytowanymi w literaturze danymi (Astington, Flavell, Mitchell, 
Wellman), które sugerują, iż w wieku przedszkolnym, a szczególnie między 3 
a 5 rokiem życia u dzieci zmienia się rozumienie świata mentalnego. Zmiana ta 
polega przede wszystkim na uświadomieniu sobie, że inni ludzie myślą oraz, że 
ich przekonania mogą być nie tylko różne od dziecięcych, ale również fałszywe, 
czyli po prostu błędne. Umiejętność uświadomienia sobie treści i zrozumienia 
cudzych przekonań rozwija się w badanym przedziale wiekowym. Wykazano 
również, że można ją badać z użyciem nie tylko klasycznych już testów fałszy
wych przekonań, lecz również wykorzystując historyjki obrazkowe, takie jak np. 
historia Gucia. Technika tego rodzaju wydaje się bardziej naturalna, gdyż doty
czy powszechnie występujących sytuacji, w których dziecko zdobywa wiedzę 
o przekonaniach innych osób i dzięki którym może konstruować własną teorię 
umysłu. Dzięki prostym, kolorowym obrazkom oraz krótkiemu opowiadaniu 
można nie tylko nawiązać z dzieckiem kontakt, ale poznać jego myślenie nawet 
o tak złożonej dziedzinie, jak przekonania innych osób.



Rozdział 7

STUDIUM 2 - DOSTRZEGANIE METAFOR JAKO WYRAZ 
ROZUMIENIA STANÓW MENTALNYCH PRZEZ DZIECI 

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

7.1. Konstrukcja metody do badania dostrzegania metafor

Badając dziecięcą umiejętność rozumienia przekonań innych osób, posłużono 
się zadaniem dostrzegania metafor. Wybór takiego sposobu, który ma służyć 
przedstawieniu dziecięcej zdolności do reprezentacji stanów umysłowych nie był 
przypadkowy. Warto w tym miejscu wspomnieć jego uzasadnienie, gdyż pozwoli 
to wyjaśnić, dlaczego rozumienie metafor może być miarą dziecięcej reprezentacji 
stanów mentalnych.

Po pierwsze, Flavell i in. (1993) wskazuje w swojej koncepcji rozwoju dzie
cięcej teorii umysłu, że osiągnięcie czwartego warunku rozumienia umysłu, a więc 
uświadomienie sobie, że „umysł może przestawiać przedmioty i zdarzenia ściśle 
i wiernie lub nieściśle i nieprawdziwie”, a co za tym ¡dzie, umysł ma aktywną 
i interpretującą rzeczywistość naturę, prowadzi dziecko do rozumienia istoty 
kłamstwa, żartu, sarkazmu oraz rozumienia metafory.

Po drugie, we współczesnych badaniach nad metaforami nie są one analizowa
ne jako ornament słowny czy zjawisko językowo-semantyczne, lecz zgodnie 
z ideą językoznawstwa kognitywnego (Lakoff i Johnson, 1988) jako głęboko 
osadzone w codziennym doświadczeniu, spójne systemy zorganizowane wokół 
pojęć. Kognitywiści podkreślają, że metafora łączy rozum i wyobraźnię oraz iż nie 
jest ona sprawą języka, ale sprawą myślenia i poznawania. Przełomowa koncepcja 
Lakoffa i Johnsona (1988) oraz nowy nurt badań nad metaforą, który w polskiej 
literaturze opisuje Kubicka (1991) czy Haman (1993) umożliwiły wprowadzenie 
takich terminów jak: zdolność do metaforyzacji czy myślenie metaforyczne. Ba
dania nad dziecięcym rozumieniem metafor (Gardner,1974; Winner, Rosenthal 
i Gardner, 1976; Winner, 1979) skupiły się jednak nad możliwościami dzieci star
szych, dzieci w wieku szkolnym. Proponowana w tej pracy metoda badania dzie
cięcego rozumienia metafor została natomiast skonstruowana z myślą o dzieciach 
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przedszkolnych. Wnioski z cytowanych badań posłużyły jako wskazówki przy 
konstrukcji metody.

Sama konstrukcja testu metafor, w którym nie pada bezpośrednio pytanie: 
„W czym te dwie rzeczy są podobne?’', lecz pytanie: „Dlaczego laleczka mogła 
o coś takiego zapytać?”, sprzyja badaniu dziecięcego rozumienia stanów umysło
wych innych osób. Dziecko ma więc raczej rozpoznać, dostrzec niż zrozumieć 
metaforę, którą wytworzyła w swoim umyśle laleczka i przekazała nie wprost 
w swoim dziwnym pytaniu (np. Do zielono ubranej pani: „Czy ty mieszkasz 
w stawie?”). Celem tej pracy jest opisanie dziecięcej reprezentacji stanów umy
słowych, nie zaś bezpośrednio zbadanie dziecięcej zdolności do rozumienia meta
for. Metafory przedstawiane na obrazkach są tylko pewnym materiałem, który 
powinien dziecku ułatwić rozpoznanie i zrozumienie stanu przekonań laleczki, 
a co za tym idzie zadanego przez nią dziwnego pytania. Konstrukcja metody jest 
więc trzecim argumentem wskazującym, że przygotowana dla celów tej pracy 
metoda badania dostrzegania i rozumienia metafor służy faktycznie opisaniu dzie
cięcej umiejętności reprezentacji stanów mentalnych.

Konstrukcja metody badania dostrzegania i rozumienia metafor nie była spra
wą łatwą. Zdecydowano się na materiał w postaci kolorowych obrazków. Do 
przekonań, tj. reprezentacji rzeczywistości w umysłach innych osób mamy dostęp 
dzięki językowi. Skonstruowana metoda15 polega na tym, że laleczka, zadaje 
dziwne pytanie na temat rzeczywistości, tj. obrazków przedstawiających temat 
i nośnik metafory. Zadaniem dziecka jest wyjaśnić: dlaczego mogła się o to zapy
tać. Metafory stanowią w tym zadaniu pewien materiał, służący odkryciu dziecię
cego rozumienia cudzych przekonań. Początkowo skonstruowano 24 metafory (po 
3 odnoszące się do każdego kanału sensorycznego: wzrokowy - kolor, wielkość, 
kształt; słuchowy; kinestetyczny; dotykowy; smakowy; węchowy). Po wstępnych 
badaniach, które prowadziła A. Żarska, pozostało 21 metafor (odrzucono metafory 
odnoszące się do kanału smakowego gdyż dzieci nie potrafiły odczytać podobień
stwa). Właściwe badania (Białecka-Pikul i Żarska, 1996), stanowiące pilotaż ba
dań prezentowanych w tej pracy, pozwoliły zakwalifikować ostatecznie 10 najle
piej rozumianych przez dzieci metafor (po dwie do kanału wzrokowego - kolor, 
kształt i wielkość oraz po dwie metafory odnoszące się do ruchu i dotyku). Pomi
nięto metafory słuchowe i węchowe. Okazało się, że bardzo trudno przedstawić na 
obrazkach podobieństwo w zakresie bodźców z kanału słuchowego czy podobień
stwo zapachów. Sam materiał obrazkowy prawdopodobnie sugeruje podobień
stwo wizualne. Zredukowano liczbę metafor również po to, by nie przedłużać 
badania dziecka. W ostatecznie wybranych do badań metaforach ilustracje były 
dla dzieci czytelne. Dzieci z łatwością rozpoznawały narysowane przedmioty. 
Niewielkie poprawki w rysunkach służyły podkreśleniu wspólnych cech między 
tematem a nośnikiem.

15 Konstrukcję tej metody zawdzięczam długim dyskusjom z dr hab. M. Kielar-Turską i A. Żarską, któ

ra także wykonała i opisała w pracy magisterskiej pierwsze badania (1996). Rysunki wykonała J. Białecka.
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Badając dziecięce dostrzeganie metafor jako przejaw teorii umysłu, wysunięto 
hipotezę wskazującą, że reprezentacja ta wiąże się z rodzajem danych zmysło
wych, dominujących w danym fragmencie obrazu świata, czyli przedstawianej 
metaforze. Innymi słowy założono, że kanał sensoryczny, którym posługuje się 
dziecko, zdobywając informacje o przekonaniach innych osób, przesądza o dzie
cięcych możliwościach w zakresie rozumienia przekonań. Materiałem, w którym 
najłatwiej wyraźnie zróżnicować rodzaj danych sensorycznych, są przedstawiane 
na obrazkach metafory. Warto więc jeszcze raz podkreślić, że metafory stanowią 
raczej materiał do badania przekonań, same nie stanowiąc przedmiotu badania.

W skonstruowanej przez Kielar-Turską, Żarską oraz autorkę badań sytuacji 
eksperymentalnej zachęcano dziecko do wspólnego rozwiązywania zagadek. To
warzyszyło ono lalce w oglądaniu obrazków. Najpierw kierowano uwagę dziecka 
na temat metafory (lalka patrzyła na obrazek np. zielono ubranej dziewczynki), 
później na nośnik (lalka patrzyła w tym przykładzie na obrazek żaby), a w końcu 
lalka zadawała dziwne pytanie, skierowane do obiektu przedstawionego na obraz
ku pierwszym (np. po oglądnięciu obrazka dziewczynki ubranej na zielono i żaby, 
lalka, zwracając się do narysowanej dziewczynki, pytała: „Czy ty mieszkasz 
w stawie?”). Wtedy eksperymentator zwracał się do dziecka z pytaniem: „Dlacze
go lalka mogła o coś takiego zapytać”. Tabela 12 prezentuje opisaną procedurę 
badawczą. Należy również zaznaczyć, że pokazywane dzieciom pary obrazków 
tworzące metafory były przemieszane tak, by nie następowały po sobie metafory, 
odwołujące się do tego samego kanału sensorycznego.

Tabela 12

Materiał i sposób badania dostrzegania i rozumienia metafor (przykłady)16

Typ metafory Kanal 
percepcyjny

Temat Nośnik Pytanie lalki

Konwencjonalna Wzrokowy 
- kolor

Dziewczynka 
ubrana na zielono

Żaba Czy ty mieszkasz 
w stawie?

Oryginalna Kinestetyczny Karuzela Maszynka do 
mielenia mięsa

Czy wy mielicie 
mięso?

Umiejętność dostrzeżenia metaforycznego podobieństwa między tematem 
a nośnikiem jest podstawą do udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie ekspe
rymentatora. Równocześnie, dziecko jest zmuszone do postawienia się w sytuacji 
innej osoby (lalki). Musi ono spróbować przypisać tej osobie pewne przekonania, 
o których może wnioskować tylko pośrednio, na podstawie dostrzeżonego podo
bieństwa. Prezentowana metoda bada rozumienie przez dzieci metafor, jako pe
wien aspekt dziecięcej teorii umysłu.

Należy podkreślić, że podobieństwo metaforyczne miało charakter bezpośred
ni, substancjalny, co umożliwiało jego graficzne przedstawienie, a zarazem uła-

Wszystkie obrazki przedstawiające metafory wraz z pytaniami, które zadawala laleczka zawarto 
w aneksie. 
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twiało odkrywanie metafory przez dzieci w wieku przedszkolnym. Zwracano 
szczególną uwagę, by obrazki przedstawiały przedmioty czy zwierzęta dobrze 
znane dzieciom. Wielu teoretyków, zajmujących się problemem metafory, pod
kreśla, że proces metaforyzacji opiera się na pewnej wspólnej dla nadawcy i od
biorcy znajomości świata, znajomości cech denotowanych przez słowo, czyli 
w tym przypadku cech lub funkcji przedmiotów przedstawianych na obrazkach 
(Dobrzyńska, 1994). Zgodnie ze stwierdzonymi rozwojowymi prawidłowościami, 
dzieciom w wieku przedszkolnym najłatwiej jest zrozumieć metafory sensoryczne 
(Winner, Rosenthal i Gardner, 1976). Biorąc pod uwagę, takie cechy dziecięcego 
spostrzegania jak polisensoryczność (Szuman, 1985) czy - używając współcze
snej terminologii - tworzenie powiązań intermodalnych (Vasta, Haith i Miller, 
1996), postanowiono zaproponować dzieciom metafory odnoszące się do podsta
wowych kanałów odbioru wrażeń zmysłowych. Są to: kanał wzrokowy (tu zróżni
cowano metafory na te dotyczące podstawowych dostrzeganych wymiarów: kolo
ru, wielkości i kształtu), kanał dotykowy oraz kinestetyczny. Materiał stanowiło 
10 metafor: po dwie w każdym z pięciu kanałów sensorycznych. W ramach każ
dej kategorii sensorycznej skonstruowano jedną metaforę konwencjonalną i jedną 
oryginalną. Jak wspomniano, w aneksie zawarto obrazki przedstawiające metafory 
wraz z pytaniami, które zadawała laleczka. Pytanie skierowane do dziecka 
brzmiało zawsze: „Dlaczego lalka mogła o coś takiego zapytać”.

Ponieważ metafory stanowią z założenia otwarte zadanie interpretacyjne, 
a proces ich odbioru ma znamiona twórcze, interpretacja dziecięcych odpowiedzi 
nie była prosta. Mimo że w trakcie konstruowania metody zwracano szczególną 
uwagę, aby między nośnikiem a tematem nie było innych podobieństw oprócz 
tych założonych przez osoby konstruujące metodę, to jednak w dziecięcych od
powiedziach pojawiły się przykłady rozumienia metafor oparte na niekontrolowa
nych podobieństwach obrazków. Uznano, że zarówno rozumienie metafor w spo
sób zgodny z założeniem, jak i niezgodny z nim, świadczy o umiejętności myśle
nia metaforycznego, jeśli tylko wypowiedź dziecka wskazuje na dostrzeganie 
podobieństwa między obrazkami.

Przyjęto, że odpowiedzi dziecka można zaliczyć do jednej z kategorii opisa
nych w tabeli 13.

Tabela 13 
Kryteria analizy odpowiedzi dzieci w teście metafor

Liczba punktów Opis odpowiedzi
4 pkt. Gdy dziecko stosuje tzw. zwroty konwencjonalne, a więc tłumacząc pytanie 

laleczki, podaję taki zwrot bez dopytywania np.; „bo pani jest zielona jak 
żaba”; „bo pan jest duży jak żyrafa”; „bo, pan się toczy jak beczka (lub) jest 
gruby jak beczka”; „bo strzykawki klująjak jeż (lub) bo to jest klujące jak 
jeż”; „bo on ma garb jak wielbłąd”.

3 pkt. Dziecko mówi: „bo dziewczynka ma taka samą sukienkę i bluzeczkę jak 
żaba”; „bo jest ubrana na zielono”; „bo on biegnie”; „bo oni się kręcą”, czyli 
dostrzega metaforyczne podobieństwo między tematem a nośnikiem zgodnie 
z przyjętym założeniem. Odpowiedź wskazuje na dostrzeżenie istotnej, 
wspólnej cechy przedmiotów.
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2 pkt. Wskazane przez dziecko podobieństwo nie musi być zgodne z założeniem, 
przyjętym podczas konstruowania danej metafory (np. w metaforze kineste- 
tycznej, dziecko mówi: „bo pan ma buty brązowe jak beczka”, zamiast od
nieść się do ruchu postaci).

lpkt Dziecko stwierdza, że podstawą pytania laleczki jest dostrzeżenie zestawu 
dwóch obrazków („bo tu była beczka, a tu był pan”; „bo ten pan pilnuje 
w zoo zwierzątka”). Podane uzasadnienie nie jest pełne i nie świadczy 
o pełnej orientacji w przekonaniach lalki. Dziecko nie wyraża metafory, choć 
być może rozumie, że podobieństwo przedmiotów na obrazkach jest podsta
wą pytania lalki. Odpowiedź oddaje raczej rzeczywistość obrazków lub 
rzeczywistość wiedzy dziecka (Jeże nie robią zastrzyków tylko kłują, bo 
mają kolce”; „bo cytryna jest kwaśna”).

0 pkt. Dziecko mówi: „nie wiem”, bądź nie odpowiada, bądź też stwierdza: „bo tak 
chciała zapytać”, „bo nie wiedziała”. Nie potrafi wyjaśnić, dlaczego laleczka 
mogła o coś takiego zapytać.

Przedstawione kryteria należało poddać obiektywnej ocenie niezależnych sę
dziów i dlatego w ramach seminarium doktorskiego prowadzonego przez 
M. Kielar-Turską przeszkolono sędziów kompetentnych. Szkolenie polegało na 
zaprezentowaniu kryteriów oceny dziecięcych odpowiedzi w teście metafor. 
Przedstawiano również przykłady dziecięcych odpowiedzi i przypisywane im 
oceny. Po krótkiej dyskusji i wyjaśnieniu wątpliwości, sześciu sędziów oceniało 
20 protokołów badań. Każdy protokół oceniało niezależnie 3 sędziów. Tabela 14 
przedstawia otrzymane miary zgodności sędziów w postaci współczynnika 
W-Kendalla.

Tabela 14
Współczynnik zgodności sędziów kompetentnych dla poszczególnych zadań oraz procent 

wspólnej wariancji ocen tłumaczony przez daną wartość W

Zadanie W-Kendalla % wariancji chi2
Metafora 1 0,964 89% 54,948
Metafora 2 0.941 83% 53,637
Metafora 3 0,924 78% 52,668
Metafora 4 0,930 80% 53,010
Metafora 5 0,901 72% 51,357
Metafora 6 0,872 65% 49,704
Metafora 7 0,875 66% 49,875
Metafora 8 0,858 62% 48,906
Metafora 9 0,892 70% 50,844
Metafora 10 0,906 74% 51,642

Otrzymane wartości istotności współczynnika zgodności W-Kendalla przekra
czają wartość krytyczną chi2, która przy df = 19 dla alfa = 0,95 wynosi 10,117, 
a dla alfa = 0,99 wynosi 7,633. Można zatem twierdzić, że zgodność sędziów była 
wysoka, a obliczone współczynniki są istotne statystycznie (p = 0,01) Została 
więc potwierdzona rzetelność stosowanych kryteriów ocen dziecięcych odpowie
dzi w poszczególnych zadaniach.
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Omawiając samą metodę, warto podkreślić, że korelacja między dziecięcym 
rozumieniem przekonań w testach fałszywych przekonań (wskaźnik TFP) oraz 
rozumieniem przekonań w teście metafor (wskaźnik MET, będący sumą wyniku 
dziecka w 10 metaforach) wynosiła od 0,51 do 0,67 i była istotna na p = 0,01. 
Oznacza to, że wszystkie wskazane metody można traktować jako badające dzie
cięce rozumienie stanów umysłowych.

Obliczono również rzetelność testu metafor. Współczynnik alfa-Crombacha 
dla dziesięciu proponowanych dzieciom metafor wynosił 0,95, co wskazuje na 
wysoką rzetelność (patrz tabela 15).

Tabela 15
Wartości współczynnika alfa-Crombacha dla metafor

Metafora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wartość alfa 0,95 0,94 0,94 0,95 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

Ponieważ w badanej grupie było aż 21 dzieci, które nie rozwiązały żadnej 
metafory, obliczono alfa-Crombacha po usunięciu ich wyników z analizy, co jed
nak w minimalny sposób wpłynęło na rzetelność metody (alfa = 0,921).

Przypuszczano również, że w teście metafor wiek stanowi zmienną istotnie 
wpływającą na otrzymywane przez dzieci wyniki. Obliczono alfa-Crombacha 
osobno dla każdej grupy wiekowej (dla 3-latków = 0,86, dla 4-latków = 0,92, dla 
5-latków = 0,89). Poziom rzetelności testu metafor nie zmienił się zasadniczo przy 
uwzględnieniu wpływu wieku.

7.2. Jak zmienia się rozumienie metafor wraz z wiekiem?

Materiał metafor pozwala dziecku na swobodną interpretację obrazków i do
strzeganie nienarzucających się podobieństw. Przyjęto, że metafory, jako zadanie 
służące badaniu rozumienia umysłu, nie musiały być przez dzieci odczytane wy
łącznie zgodnie z przyjętymi przez autorkę badań założeniami. Każde dostrzeżone 
podobieństwo, uzasadniające zadanie przez laleczkę dziwnego pytania, oceniano 
jako rozumienie metafory. Dziecięce odpowiedzi mogły więc zyskać 4, 3, 2, 1 lub 
0 punktów. Odpowiedzi oceniane na 4, 3 lub 2 punkty świadczyły o pełnym ro
zumieniu metafory, bez względu na to czy dziecko wyraziło ją w postaci często 
używanych konwencjonalnych zwrotów oraz czy odniosło się do założonego 
przez autorkę metody podobieństwa (stąd w poniższych obliczeniach maksymalny 
wynik wynosił 2 punkty). Odpowiedź oceniana na 1 punkt mówiła o próbach 
rozumienia („odpowiedzi realistyczne”), a 0 punktów to brak odpowiedzi lub 
odpowiedź nieprawidłowa.

Test metafor ma stanowić jedną całość, mimo że składa się z 10 pozycji. Waż
ne stało się zatem obliczenie wspólnego wskaźnika rozumienia metafor (MET). 
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Przyjęcie jednej miary rozumienia metafor, informującej o poziomie ich rozumie
nia, pozwala uniknąć przedstawiania wyników uzyskiwanych przez dzieci w ro
zumieniu każdej metafory (10 tabel i wykresów), co wydaje się zbędne, gdyż 
istotą pytania badawczego są zmiany rozwojowe w rozumieniu metafor w ogóle. 
Dodatkowo, taki wskaźnik pozwala na prowadzenie analiz statystycznych odno
szących się do danych parametrycznych.

Aby więc sprawdzić hipotezę 2, obliczono współczynnik korelacji r-Pearsona 
dla związku między wiekiem dzieci wyrażonym w miesiącach a rozumieniem 
metafor (MET), który to wskaźnik należy do przedziału od 0 do 20 (10 metafor x 
2 pkt.). Współczynnik ten wyniósł 0,70 i okazał się istotny na p< 0,05, co obrazo
wo przedstawia wykres 5.

WIEK vs. MET

Regresja 
95% p.ufności

Wykres 5. Rozumienie metafor w zależności od wieku dzieci badanych

Interpretując uzyskane wyniki, można twierdzić, że dziecięca zdolność przed
stawiania sobie cudzych przekonań w zakresie dostrzegania i rozumienia metafor 
zmienia się wraz z wiekiem. Dzieci starsze rozumieją więcej metafor. Wynik ten 
potwierdza hipotezę 2. Kształt związku między wiekiem i rozumieniem metafor 
zostanie dokładniej opisany w odniesieniu się do hipotezy 4 (rozdział 9.1).

W tym miejscu warto jednak przytoczyć dziecięce wypowiedzi, aby pokazać, 
jak owa quasi-eksperymentalna sytuacja była przez dzieci rozumiana.

Po pierwsze, dla dzieci trzyletnich było to zadanie trudne. Szesnaścioro spo
śród czterdzieściorga badanych dzieci ani raz nie odczytało metafory, tzn. nawet 
jeden raz nie potrafiło uzasadnić dziwnego pytania laleczki. Na pytanie ekspery
mentatora: „Dlaczego laleczka mogła o coś takiego zapytać?” mówiły: „Bo 
chciała tak zapytać; bo tak; bo tak mogła zapytać”.
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Po drugie, wśród trzyletnich dzieci były i takie, które radziły sobie z tym zada
niem. Na przykład Daria (3;9) powiedziała w odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego 
laleczka mogła o coś takiego zapytać?”, patrząc na obrazek żaby i zielono ubranej 
pani, i słysząc dziwne pytanie lalki („Czy ty mieszkasz w stawie?”): „Bo jest zie
lona jak żabka”. Na to samo pytanie, patrząc na obrazek chłopca z plecakiem 
i wielbłąda oraz słysząc pytanie lalki: „Czy ty mieszkasz na pustyni?”, stwierdziła: 
„Bo jest jak wielbłąd, bo niesie coś”. Wyraźnie dostrzegła więc podobieństwo 
między tematem a nośnikiem jako podstawę pytania lalki. Z kolei Ania (3;3) 
przyjęła ciekawą strategię rozwiązania tego zadania, a mianowicie wskazywała 
fakt, że to, co znajduje się na drugim obrazku wywołało pytanie lalki; a więc mó
wiła: „Bo widziała odkurzacz; Bo tu była beczka”. Odpowiedzi te, oceniane na 
1 punkt, świadczą o tym, że dziecko być może dostrzega podobieństwo i domyśla 
się, że pytanie laleczki wynika z dostrzeżenia owej istotnej cechy nośnika, ale 
połączenie tej cechy z tematem, precyzyjne wskazanie podobieństwa, a następnie 
uświadomienie sobie, iż to ono jest przyczyną pytania lalki, jest już dla dziecka za 
trudne.

Podobną strategią posługiwały się również dzieci czteroletnie. Na przykład 
Maksymilian (4;5) kolejno mówił: „Bo widziała żyrafę; Bo zobaczyła coś takie” 
(wskazuje kolumnę); „Bo był wielbłąd”; „Bo widziała odkurzacz”; „Bo leciała 
beczka”; „Bo była mielarka”; „Bo widziała strzykawki”. Inny czterolatek (Woj
ciech; 4;9) poradził sobie z tym zadaniem inaczej, precyzyjniej przekazując przy
czynę pytania lalki: „Bo była ubrana na zielono”; „Bo jest żółto ubrana”; „Bo jest 
wysoki”. Zdarzyło się, że wprost posłużył się metaforą mówiąc: „Bo jest wysoka 
jak kolumny”; „Bo miał plecak taki jak garb”; „Bo jest gruby jak beczka”.

Zdarzało się również, że dzieci, szukając podobieństw między obrazkami jako 
podstawy pytania lalki, wskazywały cechy drugorzędne czy nienarzucające się. 
Na przykład Dawid (4;3), patrząc na obrazki beczki i grubego paną mówi: „Bo 
pan ma brązowe buty i beczka jest brązowa”.

Niektóre dzieci wprost stwierdzały, że dziwne pytanie lalki wynikało z tego, 
o czym pomyślała. Na przykład Dariusz (5;6) mówił: „Bo pomyślałą że jest...bo 
miała żółte ubranie” („Kto?”) „ta pani” (wskazuje rysunek). Podobnie Ania (5;9) 
stwierdziła: „Bo pomyślałą że ten pan jest żyrafą” („A dlaczego tak pomyślała?”) 
„Bo był wysoki i przystojny”.

Warto przytoczyć jeszcze jeden przykład. Natalia (4;9) tak formułowała swoje 
odpowiedzi: „Bo ona była panią żabką” („A dlaczego?”) „Bo była zielona”; „Bo 
ona była panią cytrynką” („A dlaczego?”) „Bo była żółta”; „Bo ona była panią 
siłą” („A dlaczego?”) „Bo była duża”. Mówienie „pani żabka”, „pani cytrynka”, 
„pani siła” stanowi nie tylko przykład dostrzeżenia metafory i rozumienia jej, ale 
również pokazuje, jak bliska dziecku jest ekspresja metafory w postaci, można 
przyjąć, nawet poetyckiej.

Różnorodność dziecięcych odpowiedzi w zadaniach testu metafor skłania do 
wielu wniosków, które zostaną przedstawione w podsumowaniu studium. Warto 
jednak już teraz podkreślić, że potwierdzenie hipotezy, mówiącej o związku ro
zumienia metafor z wiekiem, pozwala stwierdzić, że dzieci starsze, pięcioletnie 
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dostrzegają i rozumieją więcej metafor niż trzy- i czterolatki. Ich wypowiedzi są 
bardziej zróżnicowane, a ich zachowanie podczas „rozwiązywania zagadek” do
wodzi, że nie było to dla nich zadanie trudne. Dzieci często uśmiechały się, cie
szyły, gdy dostrzegły podobieństwo obrazków i zrozumiały, jakie przekonanie, 
oparte na tym podobieństwie, było podstawą dziwnego pytania lalki. Rozpoznanie 
stanu umysłowego lalki, wczucie się w jej sytuację i umiejętność wyjaśnienia jej 
dziwnego pytania, sprawiało dzieciom przyjemność.

Czy jednak owa dziecięca umiejętność była czymś jeszcze uwarunkowana? 
Kolejne dwie hipotezy odnoszą się do tego problemu. Oprócz wieku, jako ważnej 
zmiennej determinującej dziecięce rozumienie stanów umysłowych, sprawdzono 
hipotezy mówiące o wpływie innych zmiennych, jak wiedza językowa czy rodzaj 
danych zmysłowych, do których metafora się odnosi.

7.3. Dostrzeganie metafor w zależności od wiedzy językowej 
dziecka

Dalsza część hipotezy 2 dotyczyła związku pomiędzy wiedzą językową dziec
ka a jego zdolnością do rozumienia przekonań na materiale metafor. Ze względu 
na silne odbieganie od normalności rozkładów zmiennych (metafory konwencjo
nalne vs. metafory niekonwencjonalne) obliczono nieparametryczną alternatywę 
dla testu t-Studenta dla par niezależnych, a mianowicie test kolejności par Wil- 
coxona, którego wartość okazała się istotna na p< 0,0001. Oznacza to, że dziecię
ca umiejętność przedstawiania sobie cudzych przekonań na materiale metafor 
wiąże się z wiedzą językową dzieci. Czy jednak kierunek tego związku jest taki, 
jak zakłada hipoteza 2, tj. czy łatwiej dzieciom zrozumieć metafory konwencjo
nalne niż oryginalne? Obliczono średnią rozumienia metafor konwencjonalnych 
i oryginalnych, co przedstawia tabela 16.

Tabela 16

Rozumienie metafor konwencjonalnych i oryginalnych przez badane dzieci. Wyniki średnie 
i odchylenia standardowe dla całej grupy

Metafory Średnia SD
Konwencjonalne 1,205 0,89
Oryginalne 1,033 0,84

Ponieważ średnia rozumienia metafor konwencjonalnych wynosiła 1,2 punktu, 
a średnia rozumienia metafor oryginalnych 1 punkt to kierunek współzależności 
dobrze określiła postawiona hipoteza. Dzieciom łatwiej dostrzec i zrozumieć 
przekonania innych osób, gdy można je wyrazić w zwrotach używanych często 
potocznie.
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Często wypowiedzi pięciolatków pełne były zwrotów konwencjonalnych: 
„zielona jak żaba”, „wysoki jak żyrafa”, „ma plecak jak garb”, „gruby jak becz
ka”. Ciekawe wydaje się, że dzieci, używające konwencjonalnych zwrotów, potra
fiły użyć ich także w sytuacji metafory oryginalnej. Na przykład pięcioletni Mi
kołaj (5;9), patrząc na obrazek kolumny i wysokiej pani, mówił: „Bo pani jest 
wysoka jak kolumna i wygląda jak kolumna i jest cienka jak drut”. Natomiast 
Kasia (5;6) mówiła: „Dlatego, że ta pani tutaj tak stoi nieruchomo, jak tutaj ten 
słup”. Również Michał (5;4), patrząc na obrazek kota i pani w futrze (pytanie 
lalki: „Czy pani lubi być głaskana?”), powiedział: „Bo była puszysta jak kot”. 
Z kolei Damian (5;9), patrząc na karuzelę i maszynkę do mięsa (pytanie lalki: 
„Czy wy mielicie mięso?”), stwierdził: „Bo to się kręci jak karuzela”.

7.4. Związek między rodzajem danych zmysłowych a rozumie
niem metafor

Hipoteza 2 dotyczyła również związku między rodzajem danych zmysłowych, 
do których odnosi się metafora, a zdolnością do dostrzeżenia i zrozumienia tej 
metafory. Przypomnieć należy, że proponowane dzieciom metafory odnosiły się 
do danych wzrokowych (kolor, kształt i wielkość), kinestetycznych i dotykowych.

Aby sprawdzić tę część hipotezy 2, zastosowano test Friedmana, tj. niepara
metryczną odmianę analizy wariancji (wrócono do testów nieparametrycznych 
ponownie ze względu na u-kształtny rozkład zmiennej). Jego wartość wyniosła 
0,5 na p < 0,78, a więc nie okazała się istotna. Oznacza to, że rodzaj metafor 
prawdopodobnie nie determinuje stopnia zrozumienia metafory. Metafory odno
szące się do danych wzrokowych wcale nie okazały się istotnie prostsze dla bada
nych dzieci. Nim jednak odrzucono hipotezę, uznając, że niemożność wykazania 
istotnego związku uniemożliwia potwierdzenie hipotezy, przedstawiono dane 
odnoszące się do tej hipotezy, w sytuacji gdy odrębnie traktowano metafory wzro
kowe dotyczące koloru, kształtu i wielkości a następnie jeszcze raz wykonano 
odnośne obliczenia.

Obliczono współczynnik Friedmana, który okazał się teraz istotny statystycz
nie i wynosił 25,9 na p < 0,0001 (patrz tabela 17).

Tabela 17
Średnie wyniki osób badanych w zależności od rodzaju metafor

Metafory Średni wynik
Kinestetyczne 3,208
Dotykowe 3,075
Odnoszące się do koloru 3,225
Odnoszące się do wielkości 2,554
Odnoszące się do kształtu 2,937
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Wyniki w tabeli wskazują, że najłatwiej odczytać dzieciom metafory dotyczą
ce koloru, następnie metafory kinestetyczne, dotykowe, odnoszące się do kształtu 
i wielkości. Czy jednak różnice między średnimi są istotne?

Aby sprawdzić, który rodzaj metafor istotnie różni się od pozostałych, obli
czono test kolejności par Wilcoxona dla każdej pary metafor. Następnie spraw
dzono istotność związku, uwzględniając ochronę Bonferroniego i stwierdzono 
istotne różnice między rozumieniem metafor dotyczących wielkości i każdego 
innego rodzaju metafor (p = 0,01) (patrz tabela 18).

Można więc powiedzieć, że metafory odnoszące się do wielkości są istotnie 
gorzej odczytywane przez dzieci.

Tabela 18
Wartości testu kolejności par Wilcoxona dla wyników w zakresie każdej pary metafor 

(istotne różnice oznaczono gwiazdką)

Metafory T Z Poziom p
Kinestetyczne & dotykowe 633,00 0,942 0,345
Kinestetyczne & odnoszące się do koloru 913,50 0,646 0,518
Kinestetyczne & odnoszące się do wielkości 428,50 4,208 0,000026*
Kinestetyczne & odnoszące się do kształtu 475,50 2,298 0,021
Dotykowe & odnoszące się do koloru 783,00 0,122 0,903
Dotykowe & odnoszące się do wielkości 323,00 4,241 0,000022*
Dotykowe & odnoszące się do kształtu 498,00 1,546 0,122
Odnoszące się do koloru & odnoszące się do wielkości 150,00 5,285 0,000000*
Odnoszące się do koloru & odnoszące się do kształtu 566,00 1,709 0,087
Odnoszące się do wielkości & odnoszące się do kształtu 525,50 3,303 0,000957*

Wynik ten wydaje się ciekawy, gdyż kolor mógłby dla dzieci stanowić modal
ność, w zakresie której szczególnie łatwo dostrzec podobieństwo. Wydawałoby 
się, że metaforę „zielona jak żaba”, łatwiej rozpoznać niż metaforę „garbaty jak 
wielbłąd”. Otóż, w świetle przestawionych wyników, nie jest to prawdą co suge
ruje, że dostrzeganie metaforycznego podobieństwa jest w zasadzie niezależne od 
modalności zmysłowej, do której owo podobieństwo się odnosi. Należy jednak 
pamiętać, że wszystkie proponowane dzieciom metafory były przestawione gra
ficznie, na obrazkach. Kolor i kształt można było przekazać najprościej. Metafory 
dotykowe czy kinestetyczne wcale jednak nie okazały się znacząco trudniejsze. 
Przypomnieć trzeba także, że dzieci często dostrzegały podobieństwo drugorzęd
ne, takie które nie odnosiło się do przedstawianej w założeniu modalności, twier
dząc np. że laleczka zadała dziwne pytanie grubemu panu: „Bo on ma brązowe 
buty i beczka jest brązowa”. W sytuacjach niezgodnego z założeniem odczytania 
metafory dzieci najczęściej wskazywały podobieństwo kolorów. Podobieństwo to 
z pewnością najłatwiej dostrzec na rysunku. Być może więc konstrukcja metody 
uniemożliwiła pełną weryfikację założeń przyjętych w hipotezie.

Starając się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest przyczyna zaobserwowanej 
różnicy w odczytywaniu metafor dotyczących wielkości, można sugerować, że 
cecha „wielkość” nie jest właściwością bezwzględną jak kształt czy kolor. Aby 
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przedstawić na obrazku „wielkość” narysowano pana na tle drzwi, albo panią na 
tle znaku przystanku autobusowego. Z punktu widzenia osoby dorosłej, ktoś wyż
szy niż futryna drzwi czy zbliżony wzrostem do znaku przystanku musi być nie
spotykanie wysoki. Dla dziecka, z jego punktu widzenia, prawie każdy dorosły 
jest wysoki. Dostrzeżenie na rysunku subtelnej relacji (wzrost - futryna, wzrost - 
przystanek) wydaje się trudne, a zarazem jest niezbędne, aby uświadomić sobie, 
że to wielkość jest podstawą podobieństwa (wysoki pan - żyrafa, wysoka pani - 
kolumna). Być może fakt ten był przyczyną dziecięcych trudności w rozumieniu 
metafor, które odnosiły się do podobieństwa w zakresie wielkości.

7.5. Podsumowanie

Pytanie, jak zmienia się umiejętność przedstawiania sobie cudzych przekonań 
w zakresie rozumienia metafor, zyskało w świetle przedstawionych wyników 
badań wiele interesujących odpowiedzi.

Z punktu widzenia badań nad dziecięcymi teoriami umysłu, najistotniejsza 
wydaje się konkluzja stwierdzająca, że metafory prezentowane na obrazkach sta
nowią ciekawy materiał, który pozwala badać dziecięce rozumienie stanów men
talnych. Jeszcze raz potwierdzono sąd G. Lakoffa i M. Johnsona (1988), że meta
fory nie są wyrazem jedynie wiedzy językowej, ale zależą od naszego myślenia 
i poznania. Skonstruowana dla celów badań technika (test metafor) skłaniała 
dziecko do rozpoznania myśli czy przekonań laleczki, co z kolei było możliwe 
tylko wtedy, gdy dostrzegło ono metaforyczne podobieństwo między postaciami 
czy przedmiotami ukazanymi na rysunkach. Tak skomplikowane zadanie okazało 
się za trudne dla trzylatków, lecz nie sprawiło już większego problemu cztero- 
i pięciolatkom. Warto również uświadomić sobie, że dodatkowo utrudniono dzie
ciom zadanie, pytając o przekonania lalki z użyciem czasownika modalnego 
„móc” („Dlaczego laleczka mogła o coś takiego zapytać?”). Czasownik ten ma 
znaczenie deontyczne i epistemiczne, z których to drugie jest mniej dostępne po
znawczo i później pojawia się w rozwoju, a oczywiście tylko odpowiedź 
uwzględniająca znaczenie epistemiczne mogła być oceniona ze względu na rozu
mienie metafory. Odpowiedź „bo tak chciała zapytać” wydaje się w pełni uzasad
niona, ale nie pozwala ocenić czy dziecko dostrzegło i zrozumiało metaforę czy 
nie17. W razie takiej odpowiedzi lub gdy dziecko mówiło „nie wiem” zawsze po
wtarzano pytanie, upraszczając je - „dlaczego laleczka tak zapytała?”. Należy 
jednak pamiętać, że aby udzielić odpowiedzi dzieci musiały nie tylko zrozumieć 
i zapamiętać pytanie lalki skierowane do postaci na rysunku, ale również dostrzec 
metaforyczne podobieństwo między rysunkami jako przyczynę pytania. Tak skon
struowana technika badania teorii umysłu pokazuje, jak rozbudowaną wiedzą 

17 Uwagę tę zawdzięczam Prof, dr hab. Magadalenie Smoczyńskiej.
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o umyśle posługują się cztero-, pięciolatki. Nie tylko wiedzą one, że lalka ma 
przekonania, ale potrafią odgadnąć treść tych przekonań, nawet gdy wymaga to 
dostrzeżenia metafory.

Zastanawiając się nad konstrukcją testu metafor, który bada nie tyle myślenie 
metaforyczne, ale raczej rozumienie przekonań innych osób trzeba również pa
miętać jak trudną sztuką jest dobra jakościowa ocena dziecięcych odpowiedzi. Po 
pierwsze jeszcze raz wykazano, jak bardzo twórcze jest dziecięce myślenie i spo
strzeganie świata. Ponieważ materiał metafor można spostrzegać bardzo dowol
nie, z góry przyjęto, że odpowiedzi dzieci mogą być zgodne lub niezgodne z zało
żonymi przez autorkę rysunków. Zdarzało się już w badaniach pilotażowych, że 
dziecko budowało metaforę, dostrzegając inne, niezałożone podobieństwa między 
rysunkami (np. zamiast dostrzec podobieństwo w zakresie kształtu wskazywało na 
podobieństwo koloru). Oczywiście w interpretacji traktowano takie odpowiedzi 
jako równie dobre. Warto jednak zastanowić się, czy takich odpowiedzi było 
mniej czy więcej niż odpowiedzi zgodnych z założeniem oraz czy starsze dzieci 
dawały więcej czy mniej odpowiedzi zgodnych z przyjętymi przez autorki testu 
podobieństwami.

Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania analizowano jedynie protokoły dzieci, 
które rozwiązały co najmniej pięć zdań testu metafor (połowę), a więc ich odpo
wiedzi nie były przypadkowe (59 dzieci). Obliczono liczbę odpowiedzi zgodnych 
z przyjętym założeniem (401, tj. 83%) oraz liczbę odpowiedzi niezgodnych 
z przedstawianym na obrazku podobieństwem (83, tj. 17%). Binomialny test pro
porcji (z aproksymacją Z) potwierdził, że obie liczebności różnią się istotnie na 
p = 0,01. Następnie obliczono korelację między wiekiem a 1 iczbą odpowiedzi 
zgodnych oraz wiekiem i liczbą odpowiedzi niezgodnych i wykazano, że 
wraz z wiekiem otrzymujemy istotnie więcej odpowiedzi zgodnych (r = 0,38 
na p = 0,003), natomiast nie wykazano związku między liczbą odpowiedzi nie
zgodnych i wiekiem. Spodziewano się, że liczba odpowiedzi niezgodnych będzie 
maleć z wiekiem, a otrzymany wynik tego nie potwierdza. Można twierdzić, że 
z wiekiem dzieci nadal bardzo twórczo i samodzielnie odbierają pokazywane 
rysunki (proces odbioru metafor ma znamiona twórcze) i choć spostrzegają podo
bieństwa, niekoniecznie muszą być to podobieństwa założone w metodzie czy też 
te najbardziej narzucające się dorosłemu.

Nadal, rozważając konstrukcję testu metafor, należy podkreślić, że ocena dzie
cięcych odpowiedzi była również trudna z kilku innych powodów. Analizując 
materiał, wielokrotnie dostrzegano, że wśród dziecięcych odpowiedzi można 
wskazać pewne typy czy rodzaje. W podsumowaniu warto przedstawić próbę 
analizy odpowiedzi dzieci od strony ich zawartości komunikacyjnej.

Zgodnie z tezami Karmiloff-Smith (1995) przyjęto, że prawdopodobnie dzieci 
starsze (4, 5-letnie) będą pełniej, bardziej wyczerpująco odpowiadać na pytanie 
testowe. Ponieważ ich reprezentacje stają się dostępne werbalnie (jawne, explici
te), będą one potrafiły swobodnie wyjaśnić i opisać podobieństwo obrazków, jako 
podstawę przekonań lalki i jej dziwnego pytania. Z kolei dzieci młodsze będą 
prawdopodobnie odpowiadać w sposób skrótowy, prostszy, gdyż ich reprezentacje 
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sąjeszcze mniej dostępne werbalnie (ukryte, implicite). Z punktu widzenia komu
nikacji, krótsze odpowiedzi są jednak w przypadku testu metafor odpowiedziami 
eliptycznymi, a więc trudniejszymi, wymagającymi prawdopodobnie wyższych 
poznawczych umiejętności, powinny być więc charakterystyczne dla dzieci star
szych18. W ten sposób powstaje kolejna trudność z interpretacją dziecięcych wy
powiedzi. Dziwne pytanie lalki (np. - „Czy ty mieszkasz w stawie?”, gdy zoba
czyła najpierw żabę, a potem zielono ubraną panią) stanowi dla dziecka zagadkę. 
Zapytane - dlaczego lalka mogła o coś takiego zapytać - mówi: „bo pani jest 
ubrana na zielono/ bo ma zieloną sukienkę”, albo szerzej opisuje podobieństwo 
między żabą a panią: „bo jest zielona jak żaba/ bo jest podobna do żaby / bo jest 
taka sama zielona”. Pierwszy rodzaj odpowiedzi wydaje się być elipsą. 
W domyśle pozostają słowa: Jak żaba”. Jest to jednak odpowiedź równie prawi
dłowa, choć krótsza, eliptyczna. Dziecko prawdopodobnie rozpoznaje metaforę 
jako podstawę pytania lalki. Czy jednak po prostu stosuje się do „maksymy ilości” 
i w skondensowanej formie udziela odpowiedzi, czy raczej jego reprezentacje nie 
są jeszcze w pełni jawne i wyjaśnienie myśli laleczki jest dla niego zadaniem 
trudnym. W świetle teorii Karmiloff-Smith (1995), druga hipoteza wydaje się 
bardziej prawdopodobna. Zastosowane kryteria analizy odpowiedzi dzieci w te
ście metafor przedstawiono w tabeli 19.

18
Na podstawie recenzji Prof, dr hab. Magdaleny Smoczyńskiej.

Tabela 19 
Kryteria analizy odpowiedzi w teście metafor ze względu na ich zawartość komunikacyjną

Kategoria Opis Przykład
Brak lub błędna odpo
wiedź - 0 pkt.

Dziecko nie dostrzega podobień
stwa, nic nie mówi, mówi nie 
wiem.

Odpowiedzi eliptyczne, 
implicytne, ukryte - 1 pkt

Dziecko wskazuje istotną cechę 
nośnika będącą podstawą metafo
ry. Odnosi się tylko do obrazka 
przedstawiającego temat. Wypo
wiedź jest krótka.

„Bo ma zieloną sukienkę”, 
„bo jeż kluje”; „bo jest żółta”.

Odpowiedzi pełne, eks- 
plicytne, jawne - 2 pkt.

Dziecko w odpowiedzi porów
nuje obrazki, mówi zarówno 
o nośniku, jak i temacie. Wypo
wiedź stanowi dłuższe uzasadnie
nie, wyjaśnienie pytania lalki.

„Bo tu jest żaba i tu pani ma 
zieloną sukienkę”; „Bo on jest 
podobny do strzykawek, bo 
też kluje”; „Bo jej sukienka 
jest taka sama żółta jak cy
trynka”.

Z analizy wyłączono protokoły badań dzieci, które nie rozpoznały żadnej 
z 10 metafor. W sumie analizowano 89 protokołów. Obliczono korelację między 
wiekiem dzieci a średnią w rozumieniu wszystkich 10 metafor. Współczynnik 
r-Pearsona wyniósł 0,61 na p < 0,05, co oznacza, że jest to korelacja istotna. Moż
na więc wnioskować, że faktycznie dzieci starsze prezentowały wypowiedzi peł
niejsze, które wskazują na dostrzeganie podobieństwa między tematem a nośni
kiem. Aby jednak analiza stała się dokładniejsza, pominięto przypadki dzieci, 



89

które rozwiązały mniej niż połowę testu metafor i ponownie obliczono korela
cję (analizowano 59 protokołów). Także wtedy korelacja była istotna (0,50 na 
p < 0,05). Można więc przyjąć, że wypowiedzi dzieci młodszych były krótsze, 
w sposób mniej pełny wskazujące na rozumienie metafory. Mimo że były one 
poprawne, to jednak tylko pozornie eliptyczne.

Przestawiona próba analizy pokazuje, jak bogaty, a zarazem trudny do zinter
pretowania materiał można uzyskać, stosując metody eksperymentalne, a zarazem 
próbując poszerzyć je o elementy rozmowy klinicznej. Kolorowe obrazki, o któ
rych można rozmawiać z dzieckiem, przeformułowując pytania, stają się techniką 
nie tylko rzetelną ale również dającą możliwość wielokrotnych i wieloaspekto
wych interpretacji. Jeśli otrzymane wyniki potraktujemy jako wstępne, dostrzeże
my niedoskonałości metody i dopracujemy kryteria analizy, to może okazać się, 
że otrzymane narzędzia coraz dokładniej pozwolą nam opisać dziecięcą umiejęt
ność tak myślenia o myśleniu, jak i dostrzegania oraz rozumienia metafor.

Na zakończenie należy dostrzec i podkreślić odkryte w dziecięcych odpowie
dziach prawidłowości rozwojowe. Można twierdzić, że w rozwoju rozumienia 
świata mentalnego w zakresie metafor dzieci przechodzą od odpowiedzi reali
stycznych i pragnieniowych do coraz bardziej odległych, abstrakcyjnych, świad
czących o pełniejszym pojmowaniu umysłowości innych osób. Z zaprezentowa
nych w powyższym studium danych wynika jasno, że trudno jest w formie rysun
kowej przedstawić różne rodzaje metafor, tak aby odnosiły się one do wszystkich 
modalności sensorycznych. Należy również pamiętać, że metafory wyrażane 
w języku w postaci często używanych zwrotów są dla dzieci prostsze, bardziej 
dostępne.





Rozdział 8

STUDIUM 3 - ROZUMIENIE NARRACJI PRZEJAWEM 
POJMOWANIA ŚWIATA MENTALNEGO 

PRZEZ PRZEDSZKOLAKA

8.1. Badanie umiejętności przyjmowania perspektywy bohatera 
opowiadania realistycznego i baśniowego - test narracji

Rozumienie świata mentalnego przez dziecko w wieku przedszkolnym można 
badać na wiele sposobów. Przedstawione w poprzednich rozdziałach sposoby 
badania (testy fałszywych przekonań, test metafor) pozwoliły częściowo poznać 
dziecięcą wiedzę o świecie mentalnym. Opis tej wiedzy nie jest jednak jeszcze 
pełny, a wielu badaczy nieustannie krytykuje istniejące techniki oraz proponuje 
nowe próby badania dziecięcych teorii umysłu. Krytyki często wiążą się z opisaną 
już hipotezą konwersacyjną (patrz rozdz. 4), która wskazuje, że język jest ważnym 
czynnikiem w rozumieniu świata mentalnego. Jeśli tak, badanie dziecięcego ro
zumienia opowiadań może stanowić z pewnością sposób poznawania wiedzy 
dziecka o umyśle. Należy pamiętać, że nim jeszcze zaczęto badać dziecięce teorie 
umysłu Johnson i Maratsos (1977) opisali, jak rozumieją przekonania bohaterów 
opowiadań dzieci 3 i 4-letnie. Dzieci słuchały opowiadania, którego bohater do
wiadywał się, że pewien przedmiot schowano w miejscu A, podczas gdy napraw
dę był w miejscu B. Zadaniem dziecka było określenie, gdzie bohater opowiada
nia poszuka przedmiotu. Czterolatki rozumiały, że bohater będzie szukał przed
miotu zgodnie ze swoim błędnym przekonaniem, a przewidywania trzylatków 
były przypadkowe. Wyraźne podobieństwo między tym zadaniem a zadaniem 
testu fałszywych przekonań może stanowić sugestię, że dziecięce rozumienie 
świata mentalnego można również badać, próbując opisać recepcje opowiadań 
przez dzieci. Również koncepcja trybów myślenia Brunera (1986) przedstawiona 
w rozdziale 1 (patrz s. 14) stanowi dobre uzasadnienie wykorzystania opowiadań 
do badania dziecięcej wiedzy o umyśle.

Warto powrócić do techniki, która jest nie tylko bliska i naturalna dla dziecka 
w wieku przedszkolnym, ale również pozwala zdobyć wiele istotnych informacji 
na temat dziecięcej wiedzy.
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W przygotowanej technice przedstawiano dzieciom opowiadania, których bo
haterowie postępowali zgodnie z własną wizją rzeczywistości. Założono, że pełne 
rozumienie opowiadań przez dzieci wynika z umiejętności przedstawienia sobie 
przekonań, pragnień i intencji bohaterów (Bruner, 1986; Astington, 1990; Kielar- 
Turska, 1989). Słuchanie bajek, opowiadań stanowi naturalną sytuację, bliską 
doświadczeniom dziecka w wieku przedszkolnym. Sytuacja ta umożliwia bada
czowi nawiązanie rozmowy na przedstawiony w opowiadaniu temat.

Stosowana w badaniach metoda, tj. test narracji był również konstruowany 
z pomocą M. Kielar-Turskiej i A. Żarskiej (1996). Po badaniach pilotażowych 
przeredagowano opowiadanie realistyczne. Starano się, aby schemat zdarzeń, 
przedstawiany w obu opowiadaniach był identyczny. Zabieg ten pozwolił na za
dawanie po każdym opowiadaniu dwóch takich samych pytań, co z kolei umożli
wiło porównanie dziecięcych odpowiedzi.

Badanie miało charakter rozmowy poprzedzonej instrukcją: „Posłuchaj. Czy 
lubisz, gdy mama albo pani w przedszkolu opowiada różne historie, czy zdarze
nia? Teraz ja ci coś opowiem, a potem chwilę porozmawiamy”. Każde opowiada
nie prezentowano w ramach dwóch różnych spotkań.

Była sobie raz mała dziewczynka. Miała na imię Agnieszka. Do przedszkola zawsze od
prowadzał ją tata, a odbierała mama. Pewnego razu, a był to Dzień Matki, tata Agnieszki, 
odprowadzając ją rano do przedszkola powiedział: „Dzisiaj po południu ja przyjdę po ciebie 
i pójdziemy razem kupić mamie kwiatki. To będzie wielka niespodzianka”. Tak się 
Agnieszka umówiła z tatą. Kiedy po podwieczorku pani zawołała Agnieszkę, mówiąc jej, że 
idzie już do domu, dziewczynka szybko wyszła do szatni. W szatni czekała na nią mama. 
Agnieszka podeszła do mamy i powiedziała, że ona nie idzie do domu i czeka na tatę. Mama 
Agnieszki była bardzo zdziwiona.
• Dlaczego Agnieszka powiedziała, że czeka na tatę ?
• Jak myślisz, dlaczego mamę tak zdziwiło zachowanie Agnieszki?

Była sobie raz królewna, która miała na imię Miranda. Pewnego dnia dostała piękny za
czarowany kamień. Kiedy dotknęła tym kamieniem czegoś i wypowiedziała życzenie to od 
razu się ono spełniało. Pewnego dnia Miranda przyszła do jadalni na podwieczorek. Na stole 
stały miski z zupą mleczną, której Miranda nie lubiła. Miranda usiadła na swoim miejscu. 
Kiedy zobaczyła zupę, włożyła rękę do kieszeni i nagle bardzo się ucieszyła i powiedziała: 
„Na pewno poproszę o dokładkę”. Mama - królowa popatrzyła na Mirandę bardzo zdziwio
na.
• Dlaczego Miranda tak się cieszyła i mówiła, że poprosi o dokładkę?
• Jak myślisz, dlaczego mamę tak zdziwiło zachowanie Mirandy?

Kryteria oceny odpowiedzi dziecka prezentuje tabela 20.
Tabela 20

Kryteria oceny odpowiedzi dziecka w teście narracji

Liczba punktów Opis odpowiedzi
2 pkt. Dziecko wyjaśnia przyczyny danego zachowania bohatera historyjki 

poprzez odniesienie się do jego myśli, przekonań. Potrafi ono odnieść 
się do zdarzeń, będących przyczyną przekonań bohatera. Tworzy 
w umyśle reprezentację zdarzeń przedstawionych w opowiadaniu.
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Rozumowanie przebiega następująco: zdarzenie = przyczyna myśli, 
myśl = przyczyna zachowania, zachowanie. Dziecko rozumie zarówno 
płaszczyznę akcji, jak i płaszczyznę świadomości opowiadania (Bruner 
1986, Astington 1990) i wyjaśnia przyczyny zachowań bohaterów 
zgodnie z ich przekonaniami (Agnieszka była umówiona z tatą, a Mi
randa zmienia siebie lub zupę). Dziecko podaję przyczynę zdziwienia 
obu mam, które wynikało z braku wiedzy na temat sytuacji lub nie
zgodności sytuacji z oczekiwaniami, tj. dotychczasową wiedzą („bo 
Miranda chce zupę”, „zobaczyła inną zupę”, „bo Agnieszka nie chce 
z nią iść”). W opowiadaniu baśniowym dziecko uwzględnia element 
baśniowości, tj. magiczne działanie kamienia, nawet jeśli wprost o tym 
nie wspomina. Spójność rozumowania przedstawiona w wypowiedzi 
jest ważniejsza niż przejrzystość wyjaśnienia.

1 pkt Dziecko rozumie związek między zachowaniami a zdarzeniami. Dziec
ko nie relacjonuje jednak bezpośrednio związku między zdarzeniem 
a przekonaniem bohatera (wskaźnikiem jest nieużywanie czasowników 
mentalnych). Mimo że rozumie płaszczyznę akcji opowiadania i wska
zuje zdarzenia jako przyczyny zachowań, nie tworzy spójnego modelu 
dwoistej narracji (tamże). Tworzy ciąg: zdarzenie = przyczyna zacho
wania = zachowanie. Zdziwienie mamy w opowiadaniu baśniowym 
wyjaśnia, podając powody „realistyczne”, bez uwzględniania magicz
nego działania kamienia. W opowiadaniu realistycznym twierdzi, że 
zdziwienie mamy wynikało z faktu, że Agnieszka była niegrzeczna, bez 
wyjaśniania, na czym polegał ten brak grzeczności lub podaję tylko 
przyczynę zachowania czy zdziwienia Agnieszki.

0 pkt. Dziecko nie wyjaśnia przyczyn przekonań, ani przyczyn zachowań 
bohatera czy bohaterów historii. Jego wypowiedzi świadczą o niezro
zumieniu opowiadania.

Także w przypadku testu narracji kryteria oceny dziecięcych odpowiedzi pod
dano obiektywnej ocenie niezależnych sędziów kompetentnych (według procedu
ry opisanej w rozdz. 7.1). Współczynnik W-Kendalla wyniósł dla opowiadania 
baśniowego 0,91, a dla realistycznego 0,95. Można zatem twierdzić, że zgodność 
sędziów była wysoka, zaś obliczone współczynniki są istotne statystycznie 
(p = 0,01). Została więc potwierdzona rzetelność stosowanych kryteriów ocen 
dziecięcych odpowiedzi w obu zadaniach.

Niestety niemożliwe było obliczenie rzetelności samego testu narracji, gdyż 
składa się on tylko z dwóch opowiadań, co uniemożliwia badanie spójności 
metody.

Wysokie wskaźniki korelacji między wynikami dzieci w testach fałszywych 
przekonań i teście narracji (rzędu od 0,5 do 0,7) potwierdzają przyjęte teoretyczne 
uzasadnienie stosowania testu narracji jako narzędzia badającego rozumienie 
stanów mentalnych.
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Dodatkowo, aby sprawdzić, czy wszystkie stosowane narzędzia do badania 
dziecięcej reprezentacji stanów umysłowych mierzą tę samą zmienną zastosowa
no również analizę czynnikową w postaci rotacji OBLIMIN, która dopuszcza 
skorelowanie między czynnikami. Analiza wykazała istnienie dwóch czynników 
wyjaśniających łącznie 66,8% wariancji. Czynnik pierwszy tworzą zadania testu 
metafor, a czynnik drugi to testy fałszywych przekonań i test narracji. Stwierdzo
no również korelację czynników na poziomie 0,625, co pozwala wnosić 
o istnieniu czynnika nadrzędnego.

8.2. Jak zmienia się rozumienie narracji wraz z wiekiem?

Zmiany rozwojowe w rozumieniu przez dzieci opowiadań zostaną przedsta
wione najpierw w postaci wyników procentowych. Tabela 21 i wykres 6 przed
stawiają rozumienie przez dzieci opowiadań realistycznych (2 punkty - pełne 
rozumienie).

Tabela 21
Rozumienie opowiadań realistycznych (wyniki - liczba osób i procent)

Osoby 
badane

Liczba osób i procent

0 pkt. 1 akt 2 pkt. N %
3-latki 23 57,5% 9 22,5% 8 20,0% 40 100
4-latki 7 17,5% 3 7.5% 30 75,0%' 40 100
5-lalki 1 2,5% 6 15,0% 33 82,5% 40 100
Razem 31 18 71 120

Wykres 6. Procent osób badanych, które w opowiadaniu realistycznym otrzymały 0, l, 2 punkty' 
w każdej grupie wiekowej

BO pkt.
□ 1 pkt
□ 2 pkt.
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Ponad połowa (57,5%) dzieci trzyletnich nie zrozumiała opowiadania reali
stycznego, a cztero- i pięciolatki dobrze poradziły sobie z tym zadaniem (75% 
czterolatków i 82,5% pięciolatków w pełni zrozumiała opowiadanie). Tak wyraź
ny wpływ zmiennej wieku potwierdza obliczony współczynnik korelacji 
r-Spearmana, który okazał się istotny na p < 0,01 i wynosił 0,55.

Nieco inaczej przedstawia się rozumienie przez dzieci opowiadań baśniowych. 
Obrazuje to kolejna tabela (nr 22) i wykres 7.

Tabela 22
Rozumienie opowiadań baśniowych (wyniki - liczba i procent)

Wiek Liczba osób i procent
0 pkt. 1 pkt 2 pkt. N %

3-Iatki 34 85% 6 15% 0 0% 40 100
4-latki 17 42,5% 13 32,5% 10 25% 40 100
5-Iatki 5 12,5% 5 12,5% 30 75% 40 100
Razem 56 24 40 120

Wykres 7. Procent osób badanych, które w opowiadaniu baśniowym otrzymały 0, l, 2 
punkty w każdej grupie wiekowej

■ 0 pkt.
□ 1 pkt
Q 2 pkt.

Analizując dane zebrane w tabeli i przedstawione na wykresie, można stwier
dzić, że dzieci trzyletnie praktycznie nie rozumiały opowiadania baśniowego, 
czterolatki próbowały je zrozumieć (1/4 tych dzieci zrozumiała bajkę), a pięciolat
ki rzadko się myliły, odczytując przekonania bohaterów tej narracji (75% pięcio
latków uzyskało 2 pkt.). Ten jakże wyraźny związek z wiekiem potwierdza istotny 
współczynnik korelacji r-Spearmana, który wyniósł 0,68 z p < 0,01.

Podsumowując, należy stwierdzić, że wraz z wiekiem wzrasta dziecięca 
umiejętność przedstawiania sobie cudzych przekonań w zakresie rozumienia nar
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racji. Współczynnik r-Pearsona obliczony dla wyniku testu narracji (wskaźnik OP, 
będący sumą wyników w rozumieniu obu opowiadań i mieszczący się w prze
dziale od 0 do 4 punktów) i wieku wynosi 0,69 na p < 0,05. W ten sposób kolejna 
hipoteza, mówiąca o związku między wiekiem a rozumieniem stanów mentalnych 
na materiale narracji, została potwierdzona.

Oprócz wieku, jako ważnej zmiennej determinującej dziecięce rozumienie sta
nów umysłowych przedstawianych w narracji, sprawdzano hipotezy, mówiące 
o wpływie innych zmiennych na rozumienie przez dzieci przekonań innych osób.

Dalszy ciąg hipotezy trzeciej dotyczył związku między rodzajem narracji, 
a dziecięcą umiejętnością przedstawiania sobie cudzych przekonań. Zakładano 
lepsze rozumienie opowiadań realistycznych niż baśniowych.

Stwierdzono, że rodzaj opowiadań określa poziom rozumienia. I tak tylko 20% 
trzylatków w pełni zrozumiało opowiadanie realistyczne, a żadne z nich nie zro
zumiało bajki. Dzieci czteroletnie rozumiały opowiadanie realistyczne (75%), lecz 
tylko 25% z nich zrozumiało w pełni bajkę. Pięciolatki radziły sobie z oboma 
rodzajami opowiadań. Ilustruje to wykres 8.

□ opowiadanie 
realistyczne

□ opowiadanie 
baśniowe

Wykres 8. Procent dzieci, które w pełni zrozumiały opowiadanie realistyczne i baśniowe 
w zależności od wieku

Test kolejności par Wilcoxona okazał się istotny, a średnie testu t wynosiły: 
1,33 dla opowiadań realistycznych i 0,86 dla bajki, co oznacza istotnie lepsze 
rozumienie opowiadań realistycznych w badanej grupie. Hipoteza została po
twierdzona. Dzieciom w wieku przedszkolnym łatwiej zrozumieć opowiadanie 
realistyczne, dotyczące bliskich im zdarzeń niż bajkę. Fikcyjność prezentowanych 
w opowiadaniu sytuacji utrudnia rozpoznanie przyczyn zachowań bohaterów, 
a zwłaszcza ich myśli czy przekonań.
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8.3. Podsumowanie

Z pewnością przedstawione dane dowodzą, że reprezentacyjny model umysłu, 
czyli dziecięca teoria umysłu, znajduje swój wyraz w dziecięcym rozumieniu 
opowiadań (Astington, 1990). Innymi słowy, prawdopodobnie to, jak dziecko 
rozumie umysłową aktywność innych osób, wyraża się w jego rozumieniu opo
wiadań. Rozróżnienie pejzażu akcji od pejzażu świadomości opowiadania (Bru- 
ner, 1986), tj. świata realnych zdarzeń od sfery doświadczeń, przekonań, zamia
rów, emocji bohaterów opowiadania, pozwala pokazać, jak zmieniają się dziecię
ce teorie umysłu, jak wraz z wiekiem dzieci potrafią pojąć coraz bardziej hipote
tyczne i nierealne motywy zachowań. Aby problem ten dokładniej zanalizować, 
spróbowano określić, jakie motywy zachowania bohaterek, a zwłaszcza motywy 
zdziwienia mamy - królowej potrafiły dostrzec badane dzieci.

Wśród dziecięcych wyjaśnień przyczyn zachowań bohaterów opowiadania 
fantastycznego stwierdzono dwa wzory odpowiedzi. Dzieci rozumiejące tę bajkę 
twierdziły, że zdziwienie mamy wyniknęło z zaskoczenia zewnętrzną, obiektywną 
sytuacją („była inna zupa”, „Miranda zmieniła zupę”) lub też zachowaniem Mi
randy, która w czarodziejski sposób zmieniła siebie („polubiła zupę”, „zupa jej 
zasmakowała”). Wśród pięciolatków odpowiedzi pierwszego rodzaju było 21, 
a drugi rodzaj uzasadnień pojawił się tylko 9 razy. Różnica ta jest istotna staty
stycznie (chi2 = 4,8; p = 0,028). Dzieci chętniej proponują wyjaśnienia zachowań 
oparte na zdarzeniach zewnętrznych, obiektywnych niż wewnętrznych, związa
nych ze zmianą postaw bohatera. Jak piszę Mitchell (1996), dla dziecka rzeczywi
stość posiada pewien magnetyzm i dlatego tak bardzo przyciąga jego uwagę.

Podsumowując, można twierdzić, że wraz z wiekiem dzieci potrafią pojąć co
raz bardziej hipotetyczne i nierealne motywy zachowań, choć całkowite uwolnie
nie się od przeszkadzającego wpływu rzeczywistości jest bardzo trudne.

Uzyskane wyniki wskazują również, że nie możemy badać dziecięcych teorii 
umysłu, nie badając równocześnie dziecięcej kompetencji komunikacyjnej wyra
żonej również w zdolności do recepcji opowiadań. Jak piszę P. Mitchell (1997, 
s. 174) „mowa otwiera okno na umysł. Bez języka jako sposobu komunikowania 
się nie moglibyśmy poznać czyichś myśli, przekonań, zamiarów”. W kolejnym 
studium weryfikowano m.in. hipotezy dotyczące związku między teorią umysłu 
a kompetencją komunikacyjną.





Rozdział 9

STUDIUM 4 - ZMIANY W ROZUMIENIU ŚWIATA 
MENTALNEGO PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 3 DO 6 LAT - 

PRÓBA WERYFIKACJI MODELU

9.1. W jaki sposób w wieku przedszkolnym rozwija się wiedza 
dziecka o umyśle?

Drugie podstawowe pytanie prezentowanej pracy dotyczy mechanizmu 
zmian w zakresie dziecięcej umiejętności przedstawiania sobie cudzych przeko
nań, a więc odnosi się do jednej z podstawowych kontrowersji w psychologii 
rozwojowej wyrażonej w pytaniu, czy rozwój jest procesem ciągłym czy sko
kowym. Studium niniejsze prezentuje próbę weryfikacji hipotezy czwartej, która 
zakłada, że rozwój reprezentacji umysłu jest procesem ciągłym.

Odnosząc się do powyższej hipotezy, obliczono, po pierwsze, związek wieku 
z wynikami w testach fałszywych przekonań, teście metafor i teście narracji, 
korzystając ze współczynnika r-Pearsona. Okazał się on istotny na p < 0,05, co 
widać w tabeli 23.

Tabela 23

Wartości współczynnika r-Pearsona dla relacji wiek x TFP, wiek x MET, wiek x OP

TPF MET OP
wiek 0,760 0,701 0,693

p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000

Aby porównać dziecięce rozumienie fałszywych przekonań, metafor i narra
cji, tj. wyniki wyrażone wskaźnikami MET, TFP i OP dokonano przeliczenia na 
skalę Z (średnia = 0, odch. stand. = 1). Dane przedstawia wykres 9.
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Wykres średnich 

WIEK Efekt główny

Wykres 9. Rozumienie reprezentacji stanów umysłowych w zależności od wieku (skala Z)

Gdyby przedstawione na wykresie dane odnieść do norm stenowych to, kie
rując się twierdzeniem Brzezińskiego (1997, s. 542), że sten 5,6 to 0,5 odchyle
nia w skali Z (wyniki przeciętne), 7 -10 sten to 1 odchylenie (wyniki wysokie), 
a sten 1-4 to również 1 odchylenie (wyniki niskie), można twierdzić, że cztero
latki uzyskują wyniki przeciętne, średnie, takie jak całość grupy, a trzylatki 
wyniki obniżone. Z kolei, wyniki pięciolatków są podwyższone.

Po drugie, sprawdzono, jak zmienia się związek wieku i rozumienia przeko
nań, tzn. czy zmiana ta ma charakter ciągły czy też skokowy. Obliczono test 
U-Manna-Withneya dla każdej pary wyników (trzy- i czterolatków, cztero- 
i pięciolatków, trzy- i pięciolatków), a wykazane różnice okazały się istotne, co 
sprawdzono za pomocą testu Scheffe’a (na p = 0,05 po uwzględnieniu ochrony 
Bonferroniego). Wykazano, że związek omawianych zmiennych ma charakter 
ciągły, prawdopodobnie liniowy.

Po trzecie, spróbowano określić dokładniej kształt tego związku, a więc 
sprawdzić, czy przyrost wyników między trzy- a czterolatkami jest taki sam, jak 
przyrost między cztero- a pięciolatkami. Wybrano metodę nakładania krzywych. 
Estymacja nieliniowa pozwala porównać procent wariancji wyjaśnianej przez 
różne modele: liniowy, logarytmiczny, odwrotnie proporcjonalny, wykładniczy 
kwadratowy i wykładniczy trzeciego stopnia. Dla testów fałszywych przekonań 
(TFP) stwierdzono, że największy procent wariancji wyjaśnianej (57,6%) cha
rakteryzuje model liniowy. Aby opisać związek wieku z rozwiązywaniem meta
for, znów najlepszy okazał się model liniowy (49% wariancji wyjaśnianej). Jeśli 
chodzi o związek wieku z rozumieniem opowiadań, to najwyższy procent wa
riancji wyjaśnianej stwierdzono dla modelu logarytmicznego (48,2%), a następ
nie modelu liniowego (47,6%). Różnica wariancji wyjaśnianej w obu modelach 
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jest minimalna. Wstępnie można jednak stwierdzić, że równe przyrosty wieku 
owocują coraz mniejszymi przyrostami umiejętności opowiadania.

Podsumowując, można twierdzić, że wraz z wiekiem w sposób ciągły wzra
sta dziecięca umiejętność przedstawiania sobie cudzych przekonań, zarówno 
w testach fałszywych przekonań, jak i na materiale metafor czy narracji. Co 
więcej, związek ten ma najprawdopodobniej charakter liniowy.

9.2. Próba weryfikacji modelu rozwoju reprezentacji stanów 
mentalnych

9.2.1. Test sprawności komunikacyjnych Blank, Rosę i Berlin

Zaproponowany model rozwoju reprezentacji stanów mentalnych został 
skonstruowany jako próba odpowiedzi na pytanie - jaki jest związek między 
sprawnością komunikacyjną dziecka a jego wiedzą na temat funkcjonowania 
umysłu? Weryfikacja obu wersji (słabszej i mocniejszej) modelu rozwoju repre
zentacji stanów umysłowych (patrz s. 57-59) wymagała więc zastosowania nie 
tylko metod do badania teorii umysłu (testy fałszywych przekonań, test metafor, 
test narracji), ale również techniki, służącej do badania dziecięcej sprawności 
komunikacyjnej.

Posłużono się testem sprawności komunikacyjnych Blank, Rosę i Berlin. 
Test ten służy badaniu szczególnie poznawczych aspektów kompetencji komu
nikacyjnej. Ponieważ zbadanie całości reprezentacji świata w umyśle, jak 
i wszelkich aspektów komunikacji dziecka w wieku przedszkolnym, w ramach 
jednej pracy byłoby bardzo trudne, ograniczono zakres badań do zagadnień 
związanych z poznawczą sprawnością komunikacyjną. Koncepcja autorek testu 
(patrz s. 51-54 ) stanowi obiecująca perspektywę badawczą.

Test sprawności komunikacyjnych Blank, Rosę i Berlin wspólnie 
z M. Kielar-Turską zaadaptowano do warunków życia i języka polskiego. 
Szczegółowe wyniki badań prowadzonych przy użyciu tej metody przedstawio
no w artykule, który zawiera również dokładny opis metody (Białecka-Pikul, 
1994)19.

Aneks zawiera również dane na temat adaptacji tej techniki do warunków polskich.

Test TSK jest wersją eksperymentalną i, podobnie jak jego oryginalna wersja 
(Preschool Language Assessment Instrument), służy do badania dziecięcych 
sprawności komunikacyjnych, zwłaszcza tych niezbędnych w sytuacji uczenia 
się. Można go stosować w badaniu dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Test został 
skonstruowany na podstawie modelu klasowego dyskursu, w którym nauczyciel 
to osoba stawiająca dziecku wymagania na różnym poziomie poznawczej złożo-

19
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ności. Cztery wyróżnione przez Blank poziomy poznawczej złożoności wypo
wiedzi opisano w rozdziale 4 (s. 52 i następne), a skrótowo przedstawia je tabe
la 24.

Tabela 24

Wymagania stawiane dziecku na każdym z wyróżnionych poziomów poznawczej złożoności 
wypowiedzi (test TSK)

Poziom złożo
ności wypowie
dzi

Sprawność j ęzyko wa Przykład

I. Zbieranie 
i kojarzenie 
doświadczeń

Wypowiedzi zawierają informacje 
o tym, co wybija się percepcyjnie 
w doświadczeniach dziecka.

1. 5. Dziecko patrzy na obrazek 
nożyczek, a eksperymentator 
Pyta:
„Co to jest?”20
I. 6. Co się tym robi?

11. Selektywna 
analiza 
doświadczeń

Wypowiedzi relacjonują specy
ficzne cechy obiektów (położenie, 
funkcję) oraz występuje selekcja 
i analiza materiału spostrzeżenio
wego i werbalnego.

II. 8. Dziecko patrzy na obrazek, 
na którym są różne nożyczki; 
duże, małe, otwarte, zamknięte. 
Eksperymentator mówi: „Pokaż 
mi takie, które są duże i za
mknięte”.

111. Reorganiza
cja doświadczeń

Wypowiedzi świadczą o używa
niu języka do przestrukturowania 
otrzymanej informacji z uwzględ
nieniem dostępnej wiedzy 
o świecie (wykluczanie, generali- 
zacja).

III. 42. „Posłuchaj. Pani weszła 
do sklepu i zobaczyła coś, co nie 
było dojedzenia. Co ona mogła 
zobaczyć?”

IV. Wniosko
wanie na pod
stawie doświad
czeń

Wypowiedzi świadczą o używa
niu języka, aby przewidywać, 
rozwiązywać problemy, wyja
śniać.

IV. 50. Dziecko patrzy na obrazek 
pana idącego w deszczu pod 
parasolem. Badający pyta: „Co 
się stanie, jeżeli pan zamknie 
parasol?”

Oznaczenie poziomu - cyfra rzymska; numer zadania testowego - cyfra arabska.

Test zawiera skalę adekwatności odpowiedzi, a więc odpowiedzi dziecka na 
pytania testu oceniane były na skali od 0 do 3 punktów w zależności od tego, na 
ile jego odpowiedź była adekwatna wobec postawionego pytania.

W teście TSK 15 zadań odnosi się do każdego z czterech poziomów, w su
mie składa się on z 60 zadań. Zadania z czterech poziomów przeplatają się tak, 
by badanie oddawało zmienność naturalnego dialogu.

Wynik badania testowego przedstawia się w postaci profilu, który obrazuje 
stopień rozwoju sprawności dialogowych dziecka na każdym z czterech pozio
mów złożoności. Zgodnie z sugestią autorek przyjęto, że uzyskanie średniego 
wyniku pomiędzy 1,5 i 2 punkty na każdym poziomie złożoności wypowiedzi 
oznacza zadowalający stopień rozwoju sprawności z danego poziomu. Wynik 
mieszczący się w przedziale od 1,0 do 1,4 punktu oznacza słaby stopień rozwoju 

20
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sprawności dialogowych z tego poziomu, zaś odpowiednio wynik powyżej 2 
punktów - stopień wysoki, natomiast poniżej 1 punktu - bardzo słaby stopień 
rozwoju sprawności dialogowych. Przyjęcie opisanych kryteriów wynika z fak
tu, że aby otrzymać średnio 1,5 punktu należy w pełni poprawnie rozwiązać 
50% zadań z danego poziomu.

9.2.2. Organizacja badań

Aby spróbować dokonać weryfikacji hipotez mówiących o relacji między 
zdolnością do reprezentacji stanów umysłowych a sprawnością komunikacyjną 
dziecka, badane dzieci rozwiązywały oprócz testów fałszywych przekonań, testu 
metafor i testu narracji również test sprawności komunikacyjnych. Oczywiście 
nie można było jednak zaproponować dziecku rozwiązywania wszystkich tych 
testów podczas jednego spotkania. Dlatego badania przeprowadzano z każdym 
dzieckiem indywidualnie w ramach co najmniej 2 lub 3 sesji. Sesje nie trwały 
dłużej niż 20 minut i odbywały się w osobnym, znanym dziecku pomieszczeniu 
na terenie przedszkola. Kolejność stosowania narzędzi była następująca:

sesja I. TFP 1
TFP 2
TSK

sesja II. TFP 3
test narracji (opowiadanie realistyczne) 
test metafor (połowa zadań)

sesja III. test metafor (połowa zadań)
test narracji (opowiadanie baśniowe)

Badania przeprowadzała zawsze ta sama osoba - autorka rozprawy, aby za
chować ten sam sposób komunikacji werbalnej i niewerbalnej w kolejnych sytu
acjach. Wypowiedzi dzieci rejestrowano na magnetofonie, obserwacje noto
wano.

Informacje na temat wykształcenia rodziców uzyskano dzięki pomocy na
uczycielek przedszkoli, które przekazały rodzicom specjalnie przygotowane 
ankiety. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Paniom nauczycielkom 
oraz dyrektorom przedszkoli, w których przeprowadzałam badania. Były to 
następujące krakowskie przedszkola: Przedszkole Nr 90 (p. dyrektor Bożena 
Mąsior), Przedszkole Nr 175 (p. dyrektor Bronisława Grabowska) i Przedszkole 
Nr 29 (p. dyrektor Małgorzata Wiśniewska). Bez bezinteresownej uprzejmości 
i zaangażowania pracowników tych placówek przedstawiane badania nie mo
głyby zostać zrealizowane.
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9.2.3. Weryfikacja modelu rozwoju reprezentacji stanów mentalnych

Zgodnie z modelem (wersja ogólniejsza, słabsza) sprawność komunikacyjna 
oraz rozumienie stanów umysłowych uzależnione jest od wieku dzieci. Ponadto 
istnieje wyraźny wpływ sprawności komunikacyjnej na rozumienie stanów 
umysłowych. Innymi słowy, wraz z wiekiem dzieci są coraz bardziej sprawne 
komunikacyjnie oraz coraz lepiej rozumieją stany mentalne, a także sprawność 
komunikacyjna wpływa na możliwości w zakresie reprezentowania stanów 
umysłowych.

Aby sprawdzić tę hipotezę (piątą), zastosowano modelowanie strukturalne, 
używając programu LISREL VII (Jóreskog i Sórbom, 1989). W modelu wyj
ściowym okazało się, że ścieżka od wieku do reprezentacji nie jest istotna! Po
wtórne obliczenie modelu z pominięciem tej ścieżki zaowocowało znakomitymi 
wskaźnikami dopasowania: chi2 = 20,28, df = 19, p = 0,37821; GFI = 0,959; 
AGFI = 0,922; Delta Bollena = 0,998. Trzy ostatnie wymienione wskaźniki 
przyjmują wartości od 0 do 1 i, jeśli oscylują one wokół wartości 0,9; 0,95, to 
oznacza to wysoki poziom dopasowania modelu. Wyniki weryfikacji modelu 
przedstawiono poniżej.

21 W modelu strukturalnym istotne wartości p wskazują na „zly model”, tzn. dane empiryczne istot

nie odbiegają od narzuconego modelu, zaś nieistotne wartości p wskazują na „model dobry”.
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Najbardziej ciekawy wynik, podważający zarazem niektóre założenia propo
nowanego modelu wskazuje, że wiek nie decyduje o umiejętności reprezento
wania stanów umysłowych. Wynik ten wydaje się sprzeczny z wynikami otrzy
manymi w studium 1, 2, 3 (wiek koreluje z rozumieniem stanów umysłowych). 
We wcześniejszych analizach (studium 1, 2, 3) uwzględniano tylko dwie zmien
ne: wiek i reprezentację, a fakt, że wykazano, iż dziecięca umiejętność repre
zentowania stanów umysłowych jest powiązana z wiekiem, należy teraz na no
wo zinterpretować. Podkreślić trzeba, że pierwsze trzy hipotezy nie uwzględ
niały wpływu czynnika sprawności komunikacyjnej. Zgodnie ze zweryfikowa
nym modelem, sprawność komunikacyjna stanowi zmienną pośredniczącą 
w związku wiek x reprezentacja, czyli język jest determinowany wiekiem dzieci, 
a zarazem określa ich zdolność do reprezentacji stanów umysłowych. Wcześniej 
stwierdzona zależność dopiero teraz została pełniej opisana.

Ostatnia (szósta) weryfikowana hipoteza dotyczy mocniejszej wersji zapro
ponowanego modelu. Mówi ona, że związek między sprawnością komunikacyj
ną i dziecięcą umiejętnością reprezentacji stanów mentalnych zmienia się 
z wiekiem w ten sposób, iż wraz osiągnięciem pewnego wieku możliwości ko
munikacyjne dziecka przesądzają o jego sprawności w zakresie reprezentowania 
cudzych stanów umysłowych. Innymi słowy, wraz z wiekiem rośnie siła związ
ku między sprawnością komunikacyjną i reprezentacją stanów mentalnych.

W celu zweryfikowania tej hipotezy posłużono się analizą regresji ze zmien
ną TFP jako zależną i trzema zmiennymi niezależnymi: wiekiem, TSK oraz 
iloczynem wieku i TSK. Do równania regresji wprowadzono kolejno wiek, na
stępnie TSK, a na końcu iloczyn wieku i TSK, za każdym razem sprawdzając, 
czy przyrost wariancji wyjaśnianej jest istotny. Gdyby okazało się, że po wpro
wadzeniu wieku i TSK, wprowadzenie jeszcze iloczynu predyktorów dało istot
ny przyrost wariancji wyjaśnianej, oznaczałoby to, iż zachodzi taka interakcja 
między wiekiem a TSK, że związek TSK z TFP nie jest taki sam dla różnych 
poziomów zmiennej wiek (Brzeziński, 1997). Uzyskano rzeczywiście bardzo 
wysoki (o 23,54%) przyrost wariancji wyjaśnianej, który był także bardzo istot
ny statystycznie (F = 421,55; p< 0,001). Potwierdzona więc została hipoteza 
o interakcyjnym charakterze wpływu wieku i TSK na TFP. Jednak bliższa anali
za tej interakcji wskazała, że należy ją raczej traktować jako artefakt. Mianowi
cie, w grupie 3-latków korelacja między TFP a TSK wyniosła 0,496, w grupie 
4-latków 0,6885, a w grupie 5-latków 0,416. Nie jest to więc w żadnym razie 
taka interakcja, jakiej oczekiwano, tj. że wraz z wiekiem rośnie siła związku 
między TSK a TFP. Co więcej, należy się obawiać, że przytoczone powyżej 
różnice wartości współczynników korelacji są artefaktem, wynikającym z faktu, 
że w grupie pięciolatków największa jest wariancja zmiennych TSK i TFP. 
Wiadomo zaś, że im większa jest wariancja zmiennych, tym większy zazwyczaj 
uzyskuje się współczynnik korelacji (Fergusson i Takane, 1997). Odchylenia 
standardowe dla poszczególnych grup wiekowych przedstawiają kolejne trzy 
tabele (25, 26, 27).
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Tabela 25 
Odchylenia standardowe w wynikach dzieci 3-Ietnich w TSK i TFP

Zmienna Średnia SD
TFP 1,675 1,385
TSK 4,93 1,146

Tabela 26 
Odchylenia standardowe w wynikach dzieci 4-letnich w TSK i TFP

Zmienna Średnia SD
TFP 3,525 1,826
TSK 7,018 1,629

Tabela 27
Odchylenia standardowe w wynikach dzieci 5-letnich w TSK i TFP

Zmienna Średnia SD
TFP 5,475 0,877
TSK 9,325 1,331

Przedstawiona analiza skłania do stwierdzenia, że nie udało się potwierdzić 
hipotezy szóstej, a więc mocniejszej wersji zaproponowanego w pracy modelu. 
Niemożliwe jest wykazanie, że wraz z wiekiem rośnie siła związku między 
sprawnością komunikacyjną i reprezentacją stanów umysłowych.

Niestety nie istnieją jak dotąd inne możliwości statystyczne sprawdzenia 
w pełni zaproponowanego modelu, a zwłaszcza idei, iż wieku 4 lat następuje 
odwrócenie relacji między językiem a myśleniem. Tym niemniej, osiągnięty 
dzięki analizie ścieżek i analizie regresji model wskazuje, że faktycznie hipoteza 
konwersacyjna rozwoju teorii umysłu znajduje swoje potwierdzenie. To, jak 
dzieci rozumieją reprezentację stanów umysłowych, zależy raczej od tego, jakie 
są ich sprawności komunikacyjne, a wiek nie odgrywa tu znaczącej roli. Kom
petencja komunikacyjna, sprawności językowe będą więc lepszym predyktorem 
dziecięcej sprawności w zakresie rozumienia stanów mentalnych niż prosty 
czynnik wieku.

9.3. Podsumowanie

Odnosząc się do ostatnich hipotez, tj. piątej i szóstej, których próbę weryfi
kacji przedstawiono w tym rozdziale, należy jeszcze raz przypomnieć, że pod
stawowym celem pracy było opisanie rozwoju reprezentacji stanów umysło
wych w relacji do rozwoju poznawczej złożoności wypowiedzi dzieci w wieku 
przedszkolnym. Przyjęta strategia prowadzenia badań (badania poprzeczne) 
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uniemożliwiła pełne sprawdzenie zaproponowanego modelu, a w szczególności 
zweryfikowanie twierdzenia, iż w 5 roku życia następuje odwrócenie relacji 
między językiem a myśleniem. Jednakże metody korelacyjne oraz analiza ście
żek doprowadziły do wskazania wielu ważnych prawidłowości charakteryzują
cych rozwój sprawności komunikacyjnej, rozwój reprezentacji stanów umysło
wych oraz relację sprawność komunikacyjna - reprezentacja stanów mental
nych. Proponowany model rozwoju reprezentacji stanów umysłowych weryfi
kowano, stosując modelowanie strukturalne (LISRELL VII) oraz analizę regre
sji, co umożliwiło jego częściowe sprawdzenie. Wykazano, że wraz z wiekiem 
dzieci stają się bardziej sprawne komunikacyjnie, a ich lepsza sprawność komu
nikacyjna zapewnia lepsze rozumienie stanów umysłowych. Uzyskane wyniki 
dowodzą że wiek nie wpływa bezpośrednio na rozwój reprezentacji stanów 
umysłowych. Mimo że dzieci starsze lepiej rozumieją fałszywe przekonania 
innych osób, to wynik ten jest efektem ich lepszej sprawności komunikacyjnej, 
a nie odzwierciedleniem wyłącznie wpływu czynnika wieku. Co więcej, nie 
obserwowano „nagłego skoku” w rozwoju dziecięcej teorii w 5 roku życia. 
Rozwój rozumienia stanów mentalnych w świetle uzyskanych wyników jawi się 
jako ciągła, postępująca zmiana, silnie uzależniona od rozwoju sprawności ko
munikacyjnej, tj. od tego, jak dziecko komunikuje się i rozumie komunikaty 
innych. Interakcja, dialog, rozmowa z dzieckiem wydają się ważnymi czyn
nikami w rozwoju teorii umysłu.





Rozdział 10

DYSKUSJA WYNIKÓW

Przedstawione wyniki badań można rozważać na kilka sposobów. Po pierw
sze, odnieść je do weryfikowanych w pracy hipotez. Po drugie, wskazać na ogólne 
wnioski płynące z analizy zebranych wyników ze szczególnym odniesieniem do 
współczesnych badań z zakresu poznawczej psychologii rozwojowej. Po trzecie, 
wykazać wartość prowadzonych badań i analiz poprzez sformułowanie nowych 
pytań badawczych oraz wniosków dla praktyki psychologicznej, będących lo
giczną konsekwencją uzyskanych rezultatów. Celem przestawianych obecnie 
rozważań jest prezentacja dyskusji wyników według wymienionych kierunków 
analizy.

Po pierwsze warto wskazać, że przedstawione badania empiryczne były jed
nymi z pierwszych przeprowadzonych w Polsce badań nad dziecięcymi teoriami 
umysłu. Zastosowano klasyczne techniki badania dziecięcej reprezentacji stanów 
umysłowych (testy fałszywych przekonań) oraz techniki autorskie w postaci testu 
metafor i testu narracji. Otrzymane przez dzieci polskie wyniki w zakresie rozu
mienia fałszywych przekonań można porównywać z danymi amerykańskimi, 
angielskimi, niemieckimi, włoskimi itd. Wstępne analizy wskazują że wyniki 
polskich dzieci są zasadniczo zbliżone do wyników dzieci z innych krajów.

W świetle uzyskanych wyników można twierdzić, że w wieku przedszkolnym 
dziecięce rozumienie stanów umysłowych zmienia się. Dzieci starsze znacząco 
lepiej rozumieją przekonania innych osób przedstawiane na różnorodnym mate
riale, tj. w postaci przedstawienia kukiełkowego, historyjki obrazkowej, metafor 
czy opowiadań. Umiejętność ta wiąże się z ich wiedzą językową (metafory wyra
żane w postaci konwencjonalnych zwrotów łatwiej zrozumieć), rodzajem danych 
zmysłowych, do których dziecko musi się odnieść, aby zrozumieć czyjeś przeko
nania (metafory dotyczące wielkości były dla dzieci najtrudniejsze), a także 
z relacją fikcja - rzeczywistość (istotnie trudniej było dzieciom zrozumieć opo
wiadanie baśniowe w porównaniu z opowiadaniem realistycznym).

Po drugie, odnosząc się do współczesnych badań z zakresu poznawczej psy
chologii rozwojowej, relacja: reprezentacja świata - komunikowanie się stanowi 
nadal przedmiot badań i dociekań wielu naukowców. Badacze uważają że opisa
nie tej relacji, a zwłaszcza mechanizmu zmian w zakresie relacji komunikowanie 
się - reprezentacją pozwoli w pełni zrozumieć, na czym polega rozwój poznaw
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czy i językowy dziecka. Badania nad rozwojem poznawczym i rozwojem spraw
ności komunikacyjnych dzieci muszą jednak odnieść się do wielu ważnych za
gadnień, a mianowicie: (1) które sprawności komunikacyjne i poznawcze są wro
dzone, a które dzieci nabywają w rozwoju; (2) które sprawności nabywane są 
wcześniej, a które później; (3) które sprawności odnoszą się do wszystkich dzie
dzin rozwoju, a które są specyficzne tylko dla wybranych obszarów (np. teorii 
umysłu); (4) jak w wybranych obszarach przebiega rozwój - w sposób ciągły czy 
w sposób skokowy. Niektóre z przedstawionych zagadnień wydają się bardziej 
podstawowe, jak choćby problem ciągłości rozwoju czy problem wzajemnych 
relacji pomiędzy różnymi sprawnościami. Prezentowane w pracy wyniki badań 
można interpretować w odniesieniu do wskazanych podstawowych zagadnień.

Celem przedstawionych badań było opisanie relacji: sprawność komunikacyj
na - reprezentacja stanów umysłowych. Spośród wielu sprawności i zdolności, 
składających się na kompetencję komunikacyjną (Kielar-Turska, Białecka-Pikul, 
1993), wybrano do zbadania poznawczy aspekt kompetencji, który wyraża się 
w poznawczej złożoności wypowiedzi. Zbadano również jeden, wybrany fragment 
dziecięcej reprezentacji świata, a mianowicie reprezentację stanów umysłowych. 
Zestawienie koncepcji sprawności komunikacyjnej Blank (1978, 1980) z tezami 
Mitchella (1996, 1997) na temat dziecięcych teorii umysłu doprowadziło do stwo
rzenia modelu rozwoju reprezentacji stanów mentalnych. Model ten opiera się na 
dwóch podstawowych założeniach. Po pierwsze, zakłada on ciągłość w rozwoju 
dziecięcych teorii. Po drugie, przedstawiony model stanowi rozwinięcie hipotezy 
konwersacyjnej, zgodnie z którą możliwości komunikacyjne dziecka przesądzają 
o jego wiedzy na temat umysłu. Są to dwa najistotniejsze problemy, które próbo
wano przedstawić w niniejszej pracy.

Prezentowane badania dowiodły, że rozwój dziecięcej reprezentacji stanów 
umysłowych to proces ciągły, a nie skokowy, silnie zależny od rozwoju sprawno
ści komunikacyjnej. Nie zaobserwowano nagłej pojęciowej reorganizacji w dzie
cięcej wiedzy o umyśle, o której pisali Gopnik (1993), Flavell i in. (1993) czy 
Pemer (1991). Przeciwnie, stwierdzono istotne różnice między wynikami zarówno 
trzy- i czterolatków, jak i wynikami cztero- i pięciolatków. Metodą estymacji 
krzywych wykazano, że otrzymane wyniki dobrze opisuje model liniowy. Jedynie 
wyniki testu narracji lepiej dopasowane są do modelu logarytmicznego.

Badania dowiodły, że wiek nie stanowi zmiennej bezpośrednio oddziałującej 
na rozwój dziecięcej wiedzy o umyśle. Owszem, dzieci starsze lepiej radziły sobie 
w testach fałszywych przekonań, teście metafor i narracji, jednakże był to wynik 
ich wyższej sprawności komunikacyjnej, a nie efekt wieku. Potwierdzone zostały 
zatem tezy takich badaczy jak Mitchell (1997), Lewis i in. (1994) czy Shatz 
(1994). Lewis i współpracownicy (1994) stwierdzili, że relacja między rozumie
niem opowiadań i właściwą oceną fałszywych przekonań była zachowana nieza
leżnie od wieku. Również zaproponowana przez Mitchella (1996, 1997) koncep
cja dziecięcego realizmu i hipoteza przeszkadzającej rzeczywistości zyskują po
twierdzenie i psychologiczną realność w oparciu o przedstawione w niniejszej 
pracy wyniki. Dzieci młodsze, 3-letnie częściej formułują wypowiedzi reali
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styczne, a rozumnie metafor i baśni stanowi dla nich zadanie zbyt trudne. Słaby 
stopień rozwoju sprawności komunikacyjnej (głównie jej poznawczego aspektu) 
uniemożliwia im prawdopodobnie pełne rozumienie przekonań. Dopiero pełniej
sze opanowanie języka, a zwłaszcza sprawne operowanie informacjami, ich reor
ganizowanie, wnioskowanie zapewnia rozumienie stanów mentalnych oraz zbu
dowanie teorii umysłu o charakterze reprezentacji.

Zaprezentowane wyniki badań skłaniają do wniosku, że, badając dziecięce teo
rie umysłu, należy uwzględniać kompetencję komunikacyjną dzieci, a nie kiero
wać się wyłącznie ich wiekiem. Obserwowany przez badaczy pozorny, nagły skok 
w rozwoju dziecięcych teorii umysłu mógł być efektem pojawiania się nowych 
możliwości komunikacyjnych dzieci w 5 roku życia. Nie znaczy to jednak, że, 
badając dziecięce teorie umysłu, można pominąć aspekt rozwojowy, a więc nie 
uwzględniać zmiennej wieku. Przeciwnie, trzeba raczej próbować uwzględnić 
wiele innych zmiennych, co wynika z analizy współczesnych propozycji teore
tycznych, jak i badań z zakresu psychologii rozwoju.

Warto w tym miejscu jeszcze raz zaznaczyć, że zmienną wiek utożsamiano 
w prezentowanych badaniach ze zmianą rozwojową. Celem badań było raczej 
opisanie związków między wyróżnionymi zmiennymi i wstępna próba ich do- 
określenia, niż pełne wyjaśnienie zależności przyczynowo-skutkowych. Pominięto 
wiele ważnych zmiennych, które należy uwzględniać, aby w pełni opisać zmianę 
rozwojową. Poszukując wspomnianych zmiennych, czyli próbując dookreślić 
pojęcie zmiany rozwojowej we współczesnych teoriach, należy wskazać ekolo
giczne modele rozwoju (Bronfenbrenner, 1977; Tyszkowa, 1993; Bomstein, 1995 
a i b), które starają się uwzględnić wszelkie możliwe zmienne środowiskowe 
(związane z kulturą i szeroko pojętym wychowaniem) oraz zmienne wynikające 
z predyspozycji uwarunkowanych genetycznie (dziedziczenie i dojrzewanie), 
a także ich wzajemne powiązania. Modele ekologiczne, wielozmiennowe, są 
obecnie najbardziej obiecującym paradygmatem badawczym, w ramach którego 
możliwe stanie się wskazanie, czym jest rozwój i jakie są jego mechanizmy.

Można również szukać dookreślenia pojęcia rozwoju w wynikach współcze
snych badań. Warto w tym miejscu wskazać rezultaty podłużnych badań Petera 
Silvy (1997)22. Stwierdzono w nich, że różnorodność dziecięcej aktywności i bo
gactwo doświadczeń23 w wielu dziedzinach ma największy wpływ na rozwój 
językowy dziecka. Z kolei, rozwój językowy jest najlepszym predyktorem roz
woju poznawczego, którego miarąjest iloraz inteligencji. Odnosząc przedstawione 
wnioski do wyników badań niniejszej pracy, można przypuszczać, iż starsze dzie
ci charakteryzował wyższy poziom sprawności komunikacyjnej, gdyż prawdopo
dobnie miały możliwość poznania wielu różnych aktywności, a ich doświadczenia 
życiowe były bogatsze niż doświadczenia młodszych dzieci. Przestawiona inter
pretacja wyników wskazuje, że dalsze badania należy prowadzić, uwzględniając 

22 Wspomniane badania rozpoczęto w 1972 roku na próbie 1037 nowozelandzkich dzieci. Są one pro

wadzone do dnia dzisiejszego i stanowią imponujący przykład badań podłużnych.
23 Doświadczenie dziecka oraz rodzaj podejmowanych przez nie aktywności badano, używając Skali 

Doświadczeń oraz Skali Aktywności, które wypełniali rodzice (patrz Silva, 1997, s. 51,52).
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więcej zmiennych, np. różnorodność doświadczeń i aktywności dziecka. Jak za
tem należałoby zaplanować dalsze badania nad relacją sprawność komunikacyjna 
- reprezentacja stanów umysłowych?

W pierwszej kolejności, co już wskazano, uwzględnić należy wiele różnych 
zmiennych, które wpływają bezpośrednio lub pośrednio na rozwój dziecięcej 
reprezentacji. I tak, prócz wykształcenia rodziców, należałoby znać ich postawy 
wobec wychowania, które przejawiają się choćby w strategiach interakcji z dziec
kiem (Bomstein, 1995), status ekonomiczny rodziny oraz wiele innych zmiennych 
tzw. środowiskowych. Stawiając hipotezę, że własna aktywność dziecka może 
decydować o jego predyspozycjach do budowania teorii umysłu, warto uwzględ
nić również zmienne związane z temperamentem. Analizy statystyczne oparte na 
modelowaniu strukturalnym dają możliwość sprawdzania skomplikowanych mo
deli zjawisk, które zakładają różnorodne, bezpośrednie i pośrednie zależności 
między zmiennymi. Oczywiście zachwyt nad możliwościami statystycznego opra
cowania wyników nie może umniejszyć wagi dobrego przygotowania teoretycz
nego do prowadzonych badań. Korelowanie wszystkiego ze wszystkim bez uza
sadniania hipotez jest z pewnością niewłaściwe. Wielką i nieocenioną pomoc 
w tworzeniu poprawnych modeli zjawisk mogą również przynieść metaanalizy, 
jak choćby ta przeprowadona przez Wellmana, Davida Crossa i Julanne Watson 
(2001). Wskazany tekst jest nie tylko próbą podsumowania już 25 lat badań nad 
dziecięcymi teoriami umysłu, ale przykładem owocnego użycia narzędzi staty
stycznych w analizie wyników badań.

W przyszłych badaniach ważne wydaje się uwzględnienie innych aspektów 
kompetencji komunikacyjnej, tzn. językowego i społecznego. Ograniczenie się 
wyłącznie do poznawczej złożoności wypowiedzi nie pozwala poznać pełnego 
obrazu komunikacyjnych możliwości dziecka. Być może kompetencja językowa, 
zasób słownika czy używanie czasowników mentalnych ma również znaczący 
wpływ na budowanie reprezentacji stanów umysłowych. Może również takie 
sprawności, jak: umiejętność zmiany roli w rozmowie (tum-taking), rozpoczyna
nia i kończenia dialogu czy zadawania podtrzymujących dialog pytań, są ważne 
dla budowania wiedzy o umyśle. Pogląd ten jasno wynikający z badań prezento
wanych w niniejszym studium jest również zgodny z sugestiami Astington (2001), 
która komentując wspomnianą metaanalizę Wellmana i współpracowników 
(2001) piszę:

„Rola dziecięcych zdolności językowych w rozwoju rozumienia fałszywych przekonań 
jest złożona, gdyż język jest tu istotny na dwa sposoby. Po pierwsze, język to narzędzie słu
żące do przedstawiania sobie fałszywych przekonań (które są w opozycji do tego, co pre
zentuje rzeczywistość). Po drugie, język jest również narzędziem, dzięki któremu dzieci 
stają się świadome przekonań, zarówno ich zawartości, jak i ustosunkowania (np. co ktoś 
myśli i że on to myśli)” (s. 686).

Innymi słowy, to język pozwala mówić o świecie wewnętrznym, a zarazem 
prawdopodobnie tworzy ten wewnętrzny świat. To bardzo mocne stwierdzenie 
stanowi wsparcie dla dalszych badań nad rolą języka w rozwoju dziecięcej teorii 
umysłu.
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Przyszłe badania należałoby prowadzić, posługując się bądź strategią podłuż
ną, bądź starając się skonstruować „czysty eksperyment”. Badania podłużne, po
legające na wielokrotnej obserwacji tego samego dziecka w sytuacji naturalnej, 
pozwalają rzetelniej opisać i poznać zmiany rozwojowe. Dobrym przykładem są 
tutaj studia nad rozwojem języka dziecka prowadzone na podstawie tzw. dzienni
ków mowy, których szczegółową bibliografię zamieszcza Smoczyńska (1998). 
Badania takie pozwalają uwzględnić różnice indywidualne i pokazywać rozwój 
danej sprawności u konkretnego dziecka, a nie u tzw. przeciętnego czy statystycz
nego pięciolatka. Rozwój jawi się w nich jako proces dynamiczny. Badania 
uwzględniające różnice indywidualne między dziećmi to z pewnością następny 
krok w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak rozwijają się dziecięce teorie 
umysłu. Badania takie sąjuż prowadzone (Cutting, Dunn 1999).

Również tzw. czysty eksperyment, w którym w grupie eksperymentalnej ma
nipulowano by jedną zmienną, aby uzyskać zmiany w zakresie innej i następnie 
porównywano by obserwowane zmiany z wynikami grupy kontrolnej, wydaje się 
dobrą strategią do badania zależności między zmiennymi. Można by np. skonstru
ować wiele ćwiczeń służących rozwojowi dziecięcej sprawności komunikacyjnej 
i następnie sprawdzać, w jakim stopniu ćwiczenia te wpływają na rozwój dziecię
cej reprezentacji stanów umysłowych. Taka eksperymentalna strategia wydaje się 
również dobrą kontynuacją opisywanych w tej pracy badań.

Warto wskazać również istotne wnioski płynące z krytycznej analizy stosowa
nych w pracy metod. I tak, słabe wyniki dzieci trzyletnich skłaniają do stwierdze
nia, że, aby badać rozumienie metafor i narracji u tych dzieci, trzeba inaczej skon
struować sytuację badawczą. Należy powracać do metody klinicznej Piageta, 
a więc połączenia dogłębnego wywiadu i obserwacji, a zwłaszcza trzeba propo
nować dziecku wiele prób i w różny sposób formułować pytania, aby rzetelnie 
stwierdzić, że jakiegoś problemu nie potrafi ono zrozumieć. Ciekawe byłoby rów
nież porównanie dziecięcych strategii rozumienia metafor i strategii stosowanych 
przez dorosłych. Porównywanie opowiadań dzieci i dorosłych jest przecież 
sprawdzoną metodą badania dziecięcej reprezentacji świata (np. Mandler, 1983).

Wskazanie przyszłych strategii, metod i technik badawczych pozwala wyka
zać, że problematyka dziecięcego komunikowania się oraz reprezentacji stanowi 
ciągle niepoznany obszar badawczy. Na zakończenie warto zastanowić się, dla
czego w ogóle trzeba badać, jak dzieci budują swoją wiedzę, a zwłaszcza wiedzę 
o umyśle. Czy psychologowie rozwojowi badają teorie umysłu, gdyż kieruje nimi 
wyłącznie potrzeba poznawcza czy też wnioski płynące z badań mogą mieć swoje 
zastosowanie w praktyce? Trzeci kierunek analizy prezentowanych wyników 
wydaje się równie istotny.

Po trzecie warto więc przypomnieć, że nie tylko Piaget, ale każda matka i każ
dy wychowawca chciałby poznać Jak sobie dziecko świat przedstawia”, 
a zwłaszcza, jak wyobraża sobie umysł i myślenie. Gdyby dowiedzieć się, w jaki 
sposób dziecko zdobywa wiedzę, w jaki sposób nią operuje oraz jak dochodzi do 
refleksji nad własnym poznawaniem, zaistniałaby możliwość takiego konstruowa
nia sytuacji dydaktycznych, aby stymulować i wspomagać rozwój dziecka. 
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Zwłaszcza uczenie dziecka refleksji nad własnym myśleniem, a więc pewnej me- 
tarefleksji, tak jak uczymy je strategii pamięciowych, byłoby z pewnością uży
teczne. Takie podejście w pedagogice i edukacji wspiera się na podstawowym 
założeniu, że dziecko konstruuje swoją wiedzę poprzez aktywność i doświadcze
nie. Naszym zadaniem jest pomoc i wspieranie go w tym konstruowaniu.

Astington (1993) dowodzi, że dziecięce „odkrycie umysłu”, zrozumienie wła
snych i cudzych stanów psychicznych oraz używanie tego rozumienia, by wyja
śnić i przewidywać zachowanie, ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju. Do
wodem tego jest choćby poparte dowodami empirycznymi stwierdzenie, że pod
stawową przyczyną autyzmu jest deficyt w zakresie teorii umysłu. Autorka 
wspomina również myśl Margaret Donaldson, że sukces w szkole zależy od 
umiejętności myślenia i rozumowania w tzw. nieosadzonym kontekście (disem- 
bedded context).

„Zamiast radzić sobie bezpośrednio ze zdarzeniami w świecie, dzieci muszą używać 
systemu symboli, radzić sobie z reprezentacjami świata: słowami, numerami, obrazami, dia
gramami” (Astington, 1993, s. 198).

Aby to czynić potrzebna jest refleksyjna świadomość własnego języka i my
ślenia. Tę świadomość zdobywają dzieci, konstruując teorię umysłu, a więc do
strzegając, że nasze i innych rozumowanie to aktywne interpretowanie i repre
zentowanie rzeczywistości w umyśle.

Inni autorzy, np. Mitchell (1997), wskazują, że zbudowanie teorii umysłu za
pewnia również sukces w życiu społecznym. Empatia, uwzględnianie cudzego 
punktu widzenia oraz współodczuwanie byłoby niemożliwe, bez świadomości, że 
inne osoby myślą i czują i że to właśnie ich myśli oraz uczucia są podstawową 
przyczyną ich zachowań. Kontrola emocji, świadomość ich źródeł, jako przejawy 
rozwoju uczuciowego, są zarazem efektem bardziej wysublimowanej i skompli
kowanej teorii umysłu.

Podsumowując, można stwierdzić, że w zasadzie nie istnieje sfera rozwoju, 
w której rozumienie stanów umysłowych byłoby zbędne. Ostatecznie celem psy
chologii jest zrozumienie człowieka, zaś celem badaczy dziecięcych teorii umysłu 
jest zrozumienie dziecka jako psychologa, opisanie, jak odkrywa ono umysł i jakie 
ma to konsekwencje dla jego dalszego rozwoju. Niniejsza praca stanowi również 
pewien wkład do tych poszukiwań. Z pewnością prezentowane wyniki badań nie 
rozstrzygają wielu ważnych kwestii, dowodzą jednak, że rozwój dziecięcej repre
zentacji stanów umysłowych to proces ciągłych zmian, w których istotną rolę 
odgrywa nabywanie przez dziecko coraz większej sprawności komunikacyjnej.
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Aneks





1. TEST METAFOR: pytanie eksperymentatora 
brzmiało zawsze: „Dlaczego lalka mogła o coś takiego 

zapytać?”
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CZY TY MIESZKASZ NA PUSTYNI?

CZY TY CZYŚCISZ DYWANY?
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KANAŁ KINESTETYCZNY

CZY PAN SIĘ TOCZY?

CZY WY MIELICIE MIĘSO?
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KANAŁ DOTYKOWY

CZY PANI LUBI BYC GŁASKANA?
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2. Adaptacja testu sprawności komunikacyjnych do warunków polskich
Praca nad adaptacją testu sprawności komunikacyjnych Blank, Rosę i Berlin 

przebiegała w kilku etapach w latach 1991-1996. Przebadano w sumie 140 
dzieci.

W pierwszym etapie pracy zapoznano się z podręcznikiem do testu, czyli 
książką Marion Blank, Susan Rosę i Laury Berlin The language of leaming: The 
preschool years (1978). Następnie test przetłumaczono, czyniąc drobne zmiany 
w zadaniach (np. zastąpienie obrazka tostera rysunkiem telefonu) oraz starając 
się tak przetłumaczyć instrukcje skierowane do dzieci, aby były one w pełni 
zrozumiałe, a zarazem jak najbliższe oryginałowi. Badania pilotażowe polską 
wersją testu szerzej opisano w artykule (Białecka-Pikul, 1994).

W drugim etapie prac nad adaptacją po zbadaniu 60. polskich dzieci (po 10 
w sześciomiesięcznych interwałach od 3;0 do 5;11), dokonano dalszych zmian 
zarówno w instrukcjach, jak i kryteriach oceny dziecięcych odpowiedzi, a także 
sprawdzono rzetelność i trafność tej metody.

Aby poznać rzetelność testu obliczono współczynnik Spearmana-Browna dla 
każdego z czterech poziomów poznawczej złożoności. Zastosowanie takiej sa
mej, jak w badaniach amerykańskich, statystyki jest uzasadnione i daje możli
wość porównania danych polskich i amerykańskich.

Polska wersja testu sprawności komunikacyjnych wydaje się być dobrym na
rzędziem służącym do pomiaru poznawczego aspektu kompetencji komunika
cyjnej dziecka. Korelacje wyników uzyskanych przez dzieci w dwóch równo
ważnych połowach testu, wyrażone współczynnikiem Spearmana-Browna, wy
nosiły dla kolejnych poziomów: I = 0,77, II = 0,83, III - 0,85, IV = 0,84. Dla 
porównania w wersji amerykańskiej wyniosły: I = 0,64, II = 0,80, HI = 0,83, 
IV = 0,86.

By obliczyć trafność treściową testu (Magnusson, 1981) poproszono, zgod
nie z propozycją autorek testu w badaniach nad oryginalną wersją TSK, czterech 
psychologów o podział zadań testu zgodnie z teoretycznym modelem. Następ
nie, obliczono procentową zgodność między oceniającymi. Pełna zgodność ocen 
między czterema oceniającymi dotyczyła 78% zadań, a zgodność ocen przy
najmniej trzech spośród czterech sędziów odnosiła się do 80% zadań. Dane te 
wskazują że niezależni sędziowie generalnie zgadzali się, co do przyporządko
wania poszczególnych zadań do jednego z czterech poziomów złożoności wy
powiedzi.

O trafności diagnostycznej testu świadczy fakt, że poziom wykonania testu 
obniża się wraz ze wzrostem poziomu złożoności zadań oraz iż starsze dzieci 
wykonują test lepiej niż młodsze24.

Dokładne dane przedstawiono we wspomnianym artykule (Bialecka-Pikul, 1994).

Próbowano również porównać wyniki uzyskane w badaniach grupy dzieci 
polskich i amerykańskich, lecz ze względu na nieuwzględnienie danych o śro
dowisku społecznym dziecka w badaniach pilotażowych oraz brak surowych 
wyników z badań amerykańskich wykonanie statystycznej analizy porównaw-

24
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czej było niemożliwe. Dysponując jedynie średnimi i odchyleniami standardo
wymi, można drogą jednoczynnikowej analizy wariancji porównać średnie dla 
trzech grup: dwóch amerykańskich i polskiej. Średnie dla tych grup wynoszą:

1. Średnia wyników dzieci amerykańskich z klasy średniej = 1,95.
2. Średnia wyników dzieci amerykańskich z klasy niskiej = 1,37.
3. Średnia wyników dzieci polskich = 1,74.
Wartość testu F wynosiła 4,489 (na p = 0,0147 przy df = 2,69). Wyniki te

stów homogeniczności wariancji okazały się nieistotne, a więc warunki analizy 
wariancji były spełnione. Test Scheffe’a porównania średnich przyniósł wynik 
istotny na p = 0,05 dla średnich uzyskanych w grupach dzieci amerykańskich. 
Natomiast polska próba nie różniła się istotnie od którejkolwiek z grup amery
kańskich. Brak istotnej różnicy pomiędzy wynikami dzieci polskich i amerykań
skich pozwala zakładać, że test TSK. można z powodzeniem stosować w warun
kach polskich.

Drugim argumentem na poparcie takiego wniosku jest fakt, że wyniki dzieci 
polskich układają się w wyraźne trendy rozwojowe, bez żadnych odstępstw. 
W ramach każdego poziomu sprawności dialogowych dzieci starsze uzyskują 
wyraźnie wyższe wyniki. Brak odstępstw od trendu rozwojowego może być 
również dobrym wskaźnikiem trafności testu. Wyniki dzieci amerykańskich nie 
są tak regularne25.

Dane te przedstawia Blank, Rose i Berlin (1978b).

Kolejne zmiany w teście nastąpiły po badaniach pilotażowych. Zmiany te 
dotyczyły: po pierwsze, instrukcji i polegały na lepszym sformułowaniu pytań 
zadawanych dziecku i po drugie, uzupełnienia kryteriów oceny dziecięcych 
odpowiedzi i polegały na dodaniu przykładów odpowiedzi, charakterystycznych 
dla dzieci polskich.

Po badaniach pilotażowych na 60 polskich dzieciach zmieniono instrukcję 
w zadaniach nr 3, 11, 13, 15, 16, 21,23, 25, 30, 33, 44, 45, 55, 58, 60. Ponieważ 
w żadnym zadaniu nie zdarzyło się, że wszystkie 60 dzieci rozwiązało je bez
błędnie (tzw. zadania zbyt łatwe) nie wykluczono żadnego zadania z zestawu, 
uznając, że wyłącznie kryterium 100% poprawnych rozwiązań dla tak nielicznej 
grupy badanych będzie właściwe. Przyjęto analogiczną zasadę dla tzw. zadań 
zbyt trudnych. Żadne z zadań nie było tak trudne, aby wśród badanych dzieci 
nie znalazło się choć jedno, które udzieliło adekwatnej odpowiedzi. Nie usunięto 
więc z testu zadań trudnych. Wydaje się to uzasadnione nie tylko ze względów 
statystycznych, ale również dlatego, że test służy do badania dzieci w różnym 
wieku, zaś zmienna wieku określa poziom sprawności.

Ogromne zróżnicowanie dziecięcych odpowiedzi spowodowało, że dokonano 
zmian w kryteriach oceny. I tak, w polskiej wersji testu odpowiedź dopuszczalna 
(2 punkty) to odpowiedź uzasadniona lecz nieprecyzyjna, nie tylko ze względu na 
fakt, że zawiera ona dodatkowe niezwiązane informacje, lecz również ze wzglę
dów kulturowych. Na przykład w zadaniu 1 dziecko patrzy na rysunek, na którym 
pani pije z filiżanki. Badający zadaje pytanie „Co to jest?”, wskazując filiżankę.

25
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Na sześćdziesiąt badanych dzieci dziewiętnaście udzieliło odpowiedzi w pełni 
adekwatnej, ale aż dwanaścioro stwierdziło, że jest to kubek (kubeczek) lub gar
nuszek (garnek). Odpowiedzi te, zgodnie z amerykańskimi kryteriami oceny, 
powinny zostać ocenione na 0 punktów. Jednakże można twierdzić, że tak duży 
procent odpowiedzi „kubeczek” lub „garnuszek” wynika z kulturowej odmienno
ści warunków, w jakich żyją dzieci polskie. Częściej spotykają się one z określe
niem „kubeczek” czy „garnuszek” niż ze słowem „filiżanka”.

Zmiany w kryteriach oceny odpowiedzi dotyczyły w zasadzie każdego zada
nia. Przyjęto, że jeśli co najmniej 10% polskich dzieci (tj. sześcioro) udzieliło 
w danym zadaniu takiej samej odpowiedzi, to odpowiedź ta została wpisana do 
kryteriów oceny tego zadania (kursywą). Uznano, że ważne jest, aby kryteria 
oceny konkretnych zadań zawierały przede wszystkim polskie przykłady odpo
wiedzi. Oczywiście, kryteria zawierają również przykłady amerykańskie, które 
jednak do tej pory nie pojawiły się w materiale polskim.

W trzecim etapie prac nad adaptacją testu, w dalszych badaniach pilotażo
wych, poprawioną i ulepszoną wersją testu wzięło udział 80 dzieci w wieku od 
3;6 do 6;626. Wersję tę stosowano w prezentowanych badaniach. Obliczone 
wskaźniki rzetelności i trafności pozwalają uznać eksperymentalną wersję testu. 
TSK za adekwatną i użyteczną metodę do badania sprawności komunikacyjnej 
dzieci w wieku przedszkolnym27.

Badania prowadziły autorki prac magisterskich przygotowywanych pod kierunkiem dr hab. 
M. Kielar-Turskiej - Agnieszka Żarska (1996) i Bożena Nowak (1996).

27 Trwają dalsze prace nad wykorzystaniem TSK zarówno jako metody eksperymentalnej, jak i na

rzędzia diagnostycznego.
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