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Wprowadzenie i cel pracy

Kiedy mówisz, powtarzasz jedynie to, co już wiesz.  
Kiedy słuchasz, masz szansę nauczyć się czegoś nowego.

Dalajlama

Zastanawiające jest, że prawie wszystkim wydaje się, iż wiedzą, czym jest przemoc 
rówieśnicza w szkole, jakie są jej uwarunkowania i jak należy ją ograniczać. Spotka-
łam się także z opinią, że już wszystko na ten temat zostało zbadane i opisane – cóż 
więc jeszcze można w tym obszarze robić? Tym bardziej zastanawia fakt, że przemoc 
rówieśnicza ciągle jest obecnym i ważnym problemem szkolnym, a naukowcy nie 
ustają w prowadzeniu studiów empirycznych jej poświęconych oraz poszukiwaniu 
odpowiedzi na nurtujące ich (ciągle nowe) pytania w tym zakresie. Przyznać należy, że 
gros dotychczas przeprowadzonych badań dostarczyło wielu istotnych informacji na 
temat tego problemu. Na podstawie przeglądu licznych prac można skonstatować, że 
zjawisko będące przedmiotem mojego zainteresowania jest wieloczynnikowo uwarun-
kowane, można je analizować z wielu perspektyw i z wykorzystaniem różnych teorii 
oraz koncepcji wyjaśniających. Dokonane rozpoznanie wskazuje jednocześnie na 
potrzebę dalszych badań w tej dziedzinie, szczególnie tych, które stwarzają okazję do 
zajęcia się poglądami samych uczniów na temat tego problemu jako procesu społecz-
nego oraz w kontekście zachowań uczestników przemocy rówieśniczej. Poznanie, jak 
uczniowie postrzegają analizowany problem, może być punktem krytycznym dla jego 
pełniejszego zrozumienia. Chodzi zatem o stworzenie uczniom okazji do omówienia 
własnymi słowami przypadków przemocy, co ma pozwolić na zgłębienie istotnych 
dla zjawiska procesów i kultury grupy rówieśniczej, a przede wszystkim perspektyw 
jej uczestników. Ważne jest uwzględnienie spostrzeżeń i wskazówek formułowanych 
przez uczniów. Próba takiego podejścia została przeze mnie podjęta w badaniach 
własnych, których efekty są przedmiotem prezentowanej monografii. Badania były 
prowadzone w ramach projektu badawczego nr BSTP 9/17 – I WNP zrealizowanego 
w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
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Przedmiotem przygotowanej publikacji jest teoretyczno-empiryczna analiza zjawi-
ska przemocy rówieśniczej z wyeksponowaniem perspektywy młodzieży na omawiany 
problem. Kompozycja monografii została zaprojektowana w taki sposób, by podjąć 
dyskusję nad istotą i złożonością problemu przemocy, znęcania się oraz wykluczenia 
rówieśniczego w szkole. 

Część zorientowana na naszkicowanie tła teoretycznego pracy została ujęta w trzy 
rozdziały. W pierwszym dokonałam analizy wewnętrznej mnogości form i wielo-
aspektowości problemu przemocy rówieśniczej w szkole z uwzględnieniem takich 
zagadnień, jak uznawana za klasyczną formę przemoc fizyczna, przemoc werbalna, 
w tym współczesny „hejt”, przemoc pośrednia, relacyjna, reputacyjna, formy agresji 
związanej z nowymi technologiami oraz agresji ze względu na płeć i seksualność mło-
dzieży. Kluczowe znaczenie dla zrozumienia przemocy rówieśniczej (w tym dręczenia 
szkolnego) oraz opracowywania skutecznych sposobów jej ograniczania i zapobiegania 
ma bowiem dokładne rozpoznanie, a także zrozumienie zachowań agresywnych, któ-
re są podstawowe dla tego zjawiska. Analizowane formy zostały wyróżnione przede 
wszystkim na podstawie manifestacji zachowania agresywnego czy jego specyfiki. 
Przyjęłam, że omawiane formy współwystępują, wzajemnie się przenikają, co wię-
cej – w obrębie każdej z omówionych kategorii występuje wewnętrzne zróżnicowanie.

W drugim rozdziale podjęłam temat właściwości środowiska klasy szkolnej i jego 
związku z przemocą rówieśniczą. Punktem wyjścia była konstatacja, że socjoekolo-
giczna konceptualizacja bullyingu doprowadziła do zwiększonego zainteresowania 
czynnikami kontekstualnymi – zwłaszcza na poziomie klasowym i szkolnym – zwią-
zanymi zarówno z badaniami dotyczącymi zachowań agresywnych, jak i z podej-
mowanymi działaniami profilaktycznymi. Badacze już od dawna zwracali uwagę, 
że ramy społeczno-ekologiczne są szczególnie przydatne do zrozumienia zachowań 
związanych z problemem przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży (Espelage, 
Swearer, 2010; zob. także Kulesza, 2011; Surzykiewicz, 2000). Najbardziej bezpośredni 
wpływ na sytuacje bullyingu mają czynniki ulokowane w mikrosystemie składającym 
się z jednostek lub grup osób, z którymi uczeń wchodzi w interakcje w najbliższym 
otoczeniu, takim jak dom i szkoła. W prezentowanej książce skupiłam się zatem na 
środowisku klasy szkolnej, które uważam za znaczące dla omawianego problemu. 
W związku z tym rozpatrzyłam różne właściwości klasy szkolnej, które mają związek 
z istnieniem problemu przemocy w danym oddziale. Wyeksponowałam także kwe-
stię zróżnicowania ról i zachowań uczestników w przemocy rówieśniczej, a także ich 
uwarunkowań związanych ze statusem społecznym ucznia w klasie szkolnej.

W rozdziale trzecim dokonałam przeglądu dostępnych studiów empirycznych, 
głównie zagranicznych, na podstawie których zaprezentowane zostały ustalenia przy-
bliżające perspektywę uczniów na problem przemocy rówieśniczej, a jednocześnie 
sposoby, w jakie badacze tę perspektywę próbowali uchwycić. Przywołałam przede 
wszystkim badania wykorzystujące metodologię jakościową. Podejście to z założe-
nia umożliwia eksplorację indywidualnych doświadczeń oraz interpretację zacho-
wań i procesów społecznych przez ich uczestników. Badacz poznaje zatem obraz 
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rzeczywistości społecznej, którym posługują się badani, a także sposób jej definio-
wania. W badaniach własnych uczniowie również byli traktowani jako aktorzy i eks-
perci w zakresie analizowanego problemu, dlatego też rozdział ten stanowi swoiste 
przejście do części metodologicznej, która zaprezentowana jest w rozdziale czwartym 
monografii. Opisałam w nim założenia projektu badawczego, zrealizowane czynności 
dotyczące wykorzystania poszczególnych metod oraz sposoby analizy zgromadzonych 
danych. Wyeksponowałam także rolę „przyjaznego badacza” jako znamienną dla 
przeprowadzonych badań.

Przedmiotem rozdziałów piątego i szóstego są wyniki badań własnych, których 
celem było poznanie postrzegania oraz rozumienia problemu przemocy rówieśniczej 
z perspektywy uczniów, a także eksploracja społecznego kontekstu klasy szkolnej. Ba-
dania były realizowane w dwóch etapach z wykorzystaniem różnych metod i technik 
badawczych strategii ilościowej oraz jakościowej (z wyraźnym akcentem na podejście 
jakościowe). Etap pierwszy stanowiły badania ilościowe z wykorzystaniem metody 
self-report i nominacji rówieśniczej (zastosowano dwie techniki socjometryczne). 
Przedmiotem analizy uzyskanych tym sposobem danych były wzajemne relacje sym-
patii i antypatii oraz pozycja socjometryczna każdego ucznia. Analizowałam również 
ekspansję uczuciową badanych wyrażającą stosunek jednostki do grupy, ogólną ich 
ocenę relacji z rówieśnikami, ocenę swojej szkoły oraz doświadczeń związanych z prze-
mocą rówieśniczą. Założyłam, że podobne doświadczenia uczniów oraz pełnione 
przez nich role w grupie mogą przełożyć się na podobieństwo ich opinii w pewnych 
kwestiach dotyczących problemu przemocy rówieśniczej. Po dokonaniu analiz danych 
empirycznych uzyskanych w pierwszym etapie realizowany był etap drugi, którego 
istotę stanowiły zogniskowane wywiady grupowe prowadzone w małych grupach 
uczniów. Punktem wyjścia do wywiadów były hipotetyczne epizody przemocy ró-
wieśniczej przedstawione w postaci ilustracji graficznych. Fakt, że uczniowie brali 
udział w wywiadach grupowo, dawał im możliwość wyrażania swoich indywidual-
nych poglądów oraz jednoczesnego przysłuchiwania się opiniom koleżanek i kolegów. 
Wykorzystanie epizodów rysunkowych miało zaś pozwolić na zebranie unikalnych 
poglądów na określone aspekty przedstawionych historii, które pomimo pewnych 
podobieństw różniły się między sobą i miały uczniów zaintrygować, a zarazem sta-
nowić bodziec do wypowiadania nowych spostrzeżeń. Badania pozwoliły również 
w pewnym stopniu na analizę emocji i pozawerbalnych reakcji uczestników. Uznałam, 
że przyjęte rozwiązania posłużą zebraniu informacji o wzorach myślenia wyraża-
nych przez uczniów, a także używanym przez nich słownictwie. Ważnym założeniem 
było przyjęcie postawy, zgodnie z którą badania nie są prowadzone „nad” uczniami 
czy „na” uczniach, lecz „z” uczniami. Byli oni bowiem traktowani podmiotowo jako 
eksperci w dziedzinie będącej przedmiotem analizy. Przeprowadzone wywiady gru-
powe pozwoliły na bezpośrednie poznanie w badaniach pedagogicznych sposobów 
myślenia uczniów o problemie nazywanym przez nich „dokuczaniem”. Udało się ro-
zeznać w uczniowskich interpretacjach, pewnych niuansach omawianego problemu 
i sposobach wartościowania poszczególnych jego aspektów. Efekty zrealizowanych 
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badań i analiz danych uzyskanych za sprawą grup fokusowych zostały zreferowane 
w rozdziale szóstym prezentowanej książki.

Monografię zamykają uwagi końcowe oraz implikacje pedagogiczne. Na koniec 
omówiłam także ograniczenia badań własnych i wnioski dotyczące prowadzenia 
dalszych prac badawczych w tym obszarze problemowym. Treści przedstawione 
w publikacji ułatwiają uzyskanie wieloaspektowego spojrzenia na problem przemo-
cy rówieśniczej. Zawierają wnioski, które mogą pomóc lepiej zrozumieć nie tylko 
perspektywę uczniów, lecz także złożoność oraz wielowymiarowość omawianego 
zagadnienia. W związku z tym książka adresowana jest przede wszystkim do osób 
zainteresowanych problemem przemocy rówieśniczej w szkole oraz chcących zgłębić 
jego tajniki. Biorąc pod uwagę to, że wyeksponowana została społeczna strona i kon-
strukcja zjawiska, publikacja może zainteresować badaczy społecznych.

Książka może stać się okazją do refleksji dla praktyków – nauczycieli, wychowaw-
ców, pedagogów szkolnych, którzy na co dzień zaangażowani są w problemy uczniów. 
Być może będzie ona przyczynkiem do dyskusji nad koncepcją nauczycielskich badań 
z udziałem uczniów zorientowanych na dostarczenie wiedzy i wygenerowanie pomy-
słów, dzięki którym będą mogły zostać opracowane działania stanowiące odpowiedź 
na potrzeby samych zainteresowanych, a ponadto przyczyniające się do poprawy 
jakości środowiska, w którym funkcjonują. Dialog, jaki może się nawiązać za sprawą 
tych działań, pozwoli nauczycielom przybliżyć i zrozumieć perspektywę uczniów, 
uczniom zaś – lepiej zrozumieć siebie oraz pogłębić wspólne zrozumienie z innymi. 
Przede wszystkim jednak będzie okazją do wzajemnej obserwacji i lepszego poznania.

***
Serdeczne podziękowania kieruję do Recenzentów: dr hab. Grażyny Poraj, prof. UŁ 
oraz prof. dr. hab. Stefana Mieszalskiego. Merytoryczna krytyka i cenne wskazówki 
przyczyniły się do ulepszenia tekstu. Dziękuję także Uczniom, którzy wzięli udział 
w moich badaniach. Bez ich zaangażowania i otwartości ta praca nie miałaby sensu.


