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Streszczenie

Celem artykułu jest prezentacja aktywności prowadzonej przez dzieci 
we wczesnej adolescencji (13-16 lat) na blogu. Wytwory na blogu wskazu-
ją na nabywanie kompetencji emocjonalnych. Są to sygnały rozwoju moral-
nego, jako konsekwencja refl eksji nad opisywanymi zdarzeniami. Narzędzia 
wytwarzane do spostrzegania świata społecznego oraz tworzonych relacji 
społecznych pomagają dziecku lepiej kontrolować zdarzenia wokół siebie. 
Ponadto realizowana narracja, formułowanie perspektywy przyszłościowej, 
sprzyja rozwiązywaniu kryzysu tożsamości. Analiza treści zamieszczanych 
przez adolescentów wskazuje, że prowadzone blogi, które są elementem ak-
tywności, stają się podłożem skutecznego zmagania. Służą rozwojowi adole-
scenta i łagodzą trudności tego etapu życia. Dziecko rozwija zasoby poznaw-
cze i społeczne, które pomagają w radzeniu sobie z bieżącymi zadaniami, 
jakie stawia przed nim rzeczywistość i zmieniające się doświadczanie samego 
siebie.
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ADOLESCENT’S BLOG AND COPING 
WITH DIFFICULTIES

Abstract

Th is article aims to present the blogging activity of children in early 
adolescence (13 to 16 years). Blog output indicates the acquisition of 
emotional competence. Th ere are signs of moral development as a result 
of refl ection on the events described. Tools made for the perception of the 
social world and social relations help the child to control the events around 
them better. In addition, the narrative created, the formulation of a forward-
looking perspective, is conducive to resolving the crisis of identity. Content 
analysis indicates that the blogs of adolescents, which are an element of 
theirtactivity, become the ground of eff ective struggle. Th ey serves the 
adolescents’ development and alleviate the diffi  culties encountered in this 
phase of life. Th e child develops cognitive and social resources that help it in 
coping with the current tasks that it is confronted with by reality and by the 
changing experience of itself.

Key words:  adolescent, online diaries, blog, identity, emotional competence, social relations, 
moral development, coping
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BLOG ADOLESCENTA JAKO PRZEJAW 
RADZENIA SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI2

Adolescent blogerem

Celem artykułu jest przegląd rezultatów eksploracji blogów prowadzonych 
przez dzieci we wczesnej adolescencji (13-16 lat). Do analizy jakościowej wybrano 
notki z blogów, których autorzy uczęszczali do gimnazjum. Łącznie uwzględniono 
po 20 kolejnych wpisów 100 uczniów (w sumie 2000 wypowiedzi), które stanowią 
podstawy zaprezentowanych wniosków w dalszej części pracy. 

 Od ponad 10 lat na polskich witrynach internetowych zaistniała możliwość 
zakładania blogów. Około 80% uczniów w wieku wczesnej adolescencji ma dostęp 
do sieci we własnym domu. Ponad 60% prowadzi blog co najmniej od 5 miesięcy, 
a 5% nawet od dwóch lat (Huk, 2007). Część autorów rezygnuje z jednego bloga 
i zakłada nowy, tworząc kolejny swój wizerunek. 

Niniejsze opracowanie jest przeglądem eksploracji blogów młodzieży gimna-
zjalnej. Eksploracja wskazuje, że wśród blogerów przeważają dziewczęta, co jest 
sygnałem potrzeb rozwojowych tej fazy życia. Większą gotowość do zakładania 
blogów lub stron internetowych mają chłopcy starsi o około 3-4 lata, czyli już po 
zakończeniu edukacji w gimnazjum, z tego względu wnioski w niniejszym prze-
glądzie w znacznej mierze dotyczą dziewcząt.

Dziecko prowadzące w wolnym czasie blog realizuje swoje preferencje rekre-
acyjne. Są one rezultatem oddziaływań czynników interpersonalnych (rówieśni-
ków i dorosłych) i intrapersonalnych (potrzeby poznawcze, wokół życia psychicz-
nego, społecznego, seksualnego, wartości kulturowych i światopoglądowych). Czas 
spędzany przez dziecko w sieci jest czasem wolnym lub formą realizacji obowiąz-
ków (domowych, szkolnych). Odmiennie spostrzegany jest on przez dorosłych 
i dzieci. Nie zaobserwowano związku między aktywnością w sieci a zachowania-
mi ryzykownymi nastolatków, mimo że część wpisów jest manifestacją gotowości 
lub prób ich eksploracji (używki, okaleczanie się, reakcje depresyjne). Zachowa-
nia ryzykowne są podejmowane w określonym celu, np. zyskanie akceptacji ró-
wieśników, wypracowanie autonomii, a czynniki rodzinne mogą wspomagać te 
zachowania (Brzezińska i in., 2008). Prowadzenie bloga jest przejawem twórczej 
aktywności. Autor ćwiczy niezależność wypowiedzi, rozwija umiejętności języko-

2 Badania zostały zfi nansowane ze środków przyznanych na badania własne nr 513-3428, Uniwer-
sytet Szczeciński.
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we, umiejętność przewidywania. Pisząc notki, oczekuje określonych komentarzy 
i zachowań rówieśników.

Nauczyciele motywują uczniów do celowego korzystania z sieci, podając adresy 
stron internetowych. Część nauczycieli włącza elementy e-learningu, zakładając 
strony i zamieszczając opracowane przez siebie materiały pomocnicze, źródło-
we, zadania i ćwiczenia, fotografi e, pliki mp3 itp. Uczeń ma za zadanie wypełnić 
i odesłać test ( np. językowy). Dzieci współpracują korzystając z komunikatorów, 
dzieląc się sprawdzonymi stronami (albo skanując odrobione przez siebie zadanie 
domowe zamiast pożyczać zeszyt!). Dziecko wchodzi „z obowiązku” na strony. 
Gdy treści przyciągają uwagę i skłaniają do dalszej eksploracji, już nie na „zada-
nie”, to czy taka aktywność jest typową dla czasu wolnego? Mamy więc rozmycie 
granic. Rodzice są przekonani, że dobrze kontrolują czas dzieci wykorzystywany 
na używanie Internetu, ale badania wskazują, że jest on niedoszacowany (Timo-
szyk-Tomczak, 2007). Część dzieci korzysta z dostępu do sieci w szkole omijając 
ograniczenia rodziców. 

Obok zjawiska przenikania czasu spędzanego w sieci jako czasu wolnego i re-
alizacja zadań jest symultaniczność, która polega na tym, że dziecko otwiera ze-
szyt, podręcznik i jednocześnie kilka okienek w Internecie (gra, You Tube, komu-
nikator, Wikipedia, wyszukiwarki, muzyka itp.). Ta „wielokanałowa” aktywność 
dostarcza bodźców, niekiedy przeciążających system nerwowy dziecka. Wykorzy-
stywanie synchronicznie kilku funkcji komputera może pełnić funkcję inspirującą 
lub zakłócającą funkcjonowanie dziecka. Na wprowadzaniu notek do blogu naj-
więcej czasu dziecko spędza między godziną 16.00-19.00 i po 21.00. W godzinach 
przedpołudniowych notatki wprowadzane są w dni wolne od lekcji lub w trakcie 
choroby (Seul, 2008a). Godziny wpisów wskazują na rytm dnia dziecka zorganizo-
wany samodzielnie lub przez rodziców. Z wypowiedzi wynika, że rodzice wskazu-
ją, jak organizować czas w sieci bez szkody w realizacji obowiązków. 

Gimnazjalista często rozlicza się z czasu sam przed sobą, a pisanie traktuje jako 
jego dobre wykorzystanie. Fakt, że 10% adolescentów zakładających blogi w okre-
sie gimnazjalnym kontynuuje wysiłek co najmniej przez rok, wskazuje na rozwój 
wytrwałości, systematyczności i planowego działania – jest przejawem samomo-
tywacji. Blogerzy zaspokajają swoje potrzeby, rozwijają zainteresowania i umiejęt-
ności, poszukują tego, czego brak w środowisku realnym (przyjaźni, akceptacji, 
zrozumienia), realizują część zadań szkolnych, rozwijają wytrwałość, systematycz-
ność i planowe działanie. Niekiedy zauważają z zaskoczeniem, że polepszyły się im 
oceny za wypracowania, ale nie kojarzą tego faktu z prowadzeniem bloga.

 Piszą o sprawach, które są dla nich ważne, prezentując tworzony właśnie w ten 
sposób swój świat wartości. Wiążą się one z zaktualizowanymi potrzebami, wśród 
których najsilniej wyrażone są potrzeby z grupy otwartości (stymulacja, hedo-
nizm, samokierowanie), następnie egoistyczne, prospołeczne i w dalszej kolejno-
ści konserwatywne (Seul, 2010a). Prezentowane w notkach wartości wskazują na 
wysokie zaabsorbowanie sobą, co jest charakterystyczne również dla omawianych 
obszarów funkcjonowania.
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Emocje wyrażane na blogu

W omawianych wytworach, jakimi są wpisy na blogu gimnazjalisty, widoczna 
jest labilność emocjonalna i dysproporcja między znaczeniem sytuacji a uczucia-
mi, trudnością w kontrolowaniu ich ekspresji. Najczęściej wyrażane emocje to: 
smutek, gniew, zadowolenie (Seul, 2009). Rzadziej pojawiają się wstręt, współczu-
cie, zmęczenie. Zestawienie wskazuje, że najłatwiej o wyrażanie emocji skrajnych, 
wcześniej pojawiających się w rozwoju. Nastolatki przeżywają dużo emocji o sil-
nym negatywnym zabarwieniu. Emocje przytaczane najrzadziej są sygnałem roz-
woju uczuciowości wyższej i pojawiały się zawsze w kontekście oceny zachowania 
nieetycznego. Sytuacje oceniane ambiwalentnie wiążą się z relacjonowanymi przez 
dziecko zdarzeniami dotyczącymi osób najbliższych (przyjaciół, rodziców). 

Treści notek wskazują na kompetencje emocjonalne, które w przeważającej 
części plasują się na poziomie I – elementarnych umiejętności (w których najczę-
ściej wymieniane są: smutek, gniew, zadowolenie, a najsłabiej reprezentowane są 
wstręt, współczucie, wstyd). Najwięcej miejsca zajmuje: 1) świadomość własnych 
stanów (w tym: gniew, smutek, nadzieja; najsłabiej wyrażone są: wstręt, współczu-
cie, zmęczenie); 2) słabiej notowane rozróżnianie emocji innych (gniew i smutek); 
3) nazywanie stanów emocjonalnych: miłość, nuda, smutek. Bloger ma trudność 
z odróżnianiem emocji innych osób. Poziom kompetencji II charakteryzuje się 
umiejętnością prezentowania wiedzy i rozwijania poczucia skuteczności emo-
cjonalnej, reprezentowany jest małą liczbą odnotowań (dotyczyły one: smutku, 
gniewu, zadowolenia), co wskazuje dopiero zainicjowanie tego procesu. Ponieważ 
spostrzeganie różnorodności treści emocji jest rezultatem rozwoju między inny-
mi procesów poznawczych, a poziom trzeci jest uwarunkowany zaawansowanym 
rozwojem procesów poznawczych i gromadzeniem dużej liczby różnorodnych do-
świadczeń, rzadko pojawia się on na blogowych wpisach gimnazjalisty.

Prowadzenie bloga pozwala na swobodne artykułowanie stanów emocjonal-
nych i nazywanie, co sprzyja lepszemu rozumieniu własnych i cudzych doznań, 
rozwojowi ekspresji symbolicznej (słownej – w analizie pominięto warstwę wizu-
alną, która także jest formą wyrażania stanów emocjonalnych). Internauta, u któ-
rego, z racji wieku, intensywnie przebiega rozwój procesów poznawczych (począt-
ki myślenia abstrakcyjnego), dopiero uczy się korzystać z właśnie nabywanych 
kompetencji. Zgodnie z deklaracją wielu autorów, zakładanie bloga miało pomóc 
w nazywaniu przeżyć, gdyż dotychczasowe formy okazały się nieprzystawalne do 
nowych stanów dziecka. Dzięki blogowi dziecko uczy się nazywania własnych no-
wych przeżyć, wychodzących poza podstawowe doznania. Blogerowi zdarza się 
zamieszczać wiersze, które przez metaforę pomagają opisać i zrozumieć swoje 
nowe przeżycia. Wypowiedzi blogerów opisują stany smutku, radości bezprzed-
miotowej, ale też labilność emocjonalną i wysoką pobudliwość. Tolerowanie, pa-
miętanie i godzenie różnorodności stanów emocjonalnych pomaga rozwijać nowe 
kompetencje. Niekiedy autor próbuje znaleźć uzasadnienie dla swego samopoczu-
cia w różnych sytuacjach. Wymienia opis emocji niekiedy bez próby ich zmiany, 
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jakby potrzebował konstatacji tego, co właściwie czuje. Wypowiedzi sygnalizują 
podejmowane przez internautę próby tłumienia, ale też i kierowania emocjami 
przykrymi. 

 Niektóre wpisy nawiązują do relacji interpersonalnych, które mają związek 
z przeżywanymi emocjami, a ich ekspresja wpływa na kształt interakcji z rówieśni-
kami, kreuje relacje interpersonalne. Dzielenie się emocjami wspiera rozwój kom-
petencji emocjonalnych poprzez uczenie się nazywania swoich przeżyć, ale też 
wskazuje na aspekty interpersonalne. Nastolatek wyraża gotowość do polepszenia 
więzi i nadzieję, że przyjaciel (skłócony) przeczyta notkę, która jest symbolicz-
nym wyciągnięciem ręki do zgody. Osoby wspominane w notkach zwykle reagują 
zadowoleniem, że występują w notce rówieśnika i skłaniają się do poprawienia 
więzi – naruszonej z powodu wysokiej pobudliwości, labilności i egocentryzmu 
– typowych w tej fazie życia. Kontekst związany z klasą trzecią gimnazjalną i prze-
widywanymi testami wyzwala również u wielu uczniów silne negatywne emocje, 
zwłaszcza lęk przed przyszłością. Są to także emocje wynikające z bezpośrednich 
sytuacji, których opisywanie może pełnić funkcję promującą pozytywne stany. Au-
torzy komunikują swoje nadzieje i ambicje. W ten sposób emocje towarzyszą kon-
struowaniu realistycznych planów na najbliższą przyszłość a pisanie bloga sprzyja 
rozszerzeniu kompetencji emocjonalnych.

Etyka i blog

Wpisy na blogach są sprawozdaniami z aktywności autora, w których dołączane 
są uzasadnienia, nie rozwiązują teoretycznych „zadanych” dylematów moralnych 
(Seul, 2008b). Ponieważ adresowane są do rówieśników (często uczestników zda-
rzenia), przekształcenia treści nie mogą być dalekie od rzeczywistości. W przeciw-
nym razie bloger naraża się na sprzężenie zwrotne w komentarzach (że kłamie!) – 
modyfi kuje więc tylko formę, która w mniemaniu autora zaciekawi czytelników.

Treści notek, uzasadniając działania, odwołują się do poziomu hedonistyczne-
go (18%, stadium 2, wg Kohlberga, 19% stadium 2/3). Znajdujemy wiele rozważań, 
które wskazują na świadomość odkrytych osobiście (sądząc po sformułowaniach) 
zasad etycznych i próby rozważenia konsekwencji ich łamania, z odwołaniami do 
relacji społecznych jako najważniejszych, interpersonalnej harmonii (43%, sta-
dium 3). Spotykamy się również z prezentowaniem zasad, analizami z odwołaniem 
się do własnego doświadczenia, potrzebą uwzględniania innej perspektywy niż 
własna i potrzebą internalizacji na pograniczu moralności prawa i porządku (7% 
stadium, 3/4, 8% 4 stadium) – na przykładzie gry w piłkę ręczną. Jest to modelowy 
przykład pokazujący, że gry zespołowe z przestrzeganiem zasad sprzyjają rozwojo-
wi moralnemu. W ciągach notek można ponadto zaobserwować progresję (od sta-
dium niższego do wyższego), której towarzyszy intensywne doświadczanie więzi 
przyjacielskich. Są analizowane i przewidywane możliwe przyszłe konsekwencje. 
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Komentarze do notek, o charakterze spolaryzowanych ocen, pomagają autoro-
wi zmierzyć się ze swoimi wątpliwościami. Pojawia się stosowanie dwóch różnych 
form rozumowania moralnego, zależnie od sytuacji. Wyższa forma częściej uza-
sadnia działania dotycząc sytuacji więzi z grupą. Przebywanie w grupie, pod wpły-
wem wyższej argumentacji wpływa na wzrost poziomu moralności. Natomiast 
w sytuacji konfl iktowej z osobami dorosłymi częściej towarzyszy temu rozumowa-
nie z niższej fazy rozwoju moralnego („zwialiśmy cała klasą z lekcji, bo nauczyciele 
nie zgodzili się abyśmy poszli kibicować w zawodach”, „Jedyna noc, kiedy można 
się upić i rodzice nie zauważą i nie będą mieć pretensji”). 

Formułowane poglądy wiążą się z uczestnictwem w życiu społecznym, które-
mu towarzyszą uczucia. Nastolatek uzgadnia swoje potrzeby, ich realizację, w re-
lacjach z innymi, rozumie oczekiwania dorosłych („poczułam chęć zmiany na 
lepsze, włączyłam sobie Slipknota i przemyślałam swoje życie... Kocham swoich 
rodziców i dlatego chcę być lepsza, prawie taka, jak sobie wymarzyli”). Aby za-
chowanie właściwe faktycznie nastąpiło, potrzebne jest przyjęcie odpowiedzialno-
ści, rozważenie kosztów, neutralizowanie motywów konkurencyjnych wynikają-
cych z nacisku grupy w odpowiednim kierunku, skonfrontowanie z instynktem 
samozachowawczym. 

Dyskusje ma tematy fi lozofi czne, rozważanie dylematów w komentarzach i not-
kach oraz na komunikatorach przynosi efekty. Nierównowaga poznawcza pomaga 
otworzyć się na nowe argumenty, modyfi kować punkt widzenia. Narracja i roz-
mowa pomagają w rozpoznaniu, internalizowaniu i realizowaniu zasad. Według 
dzieci, moralne jest działanie: gdy konsekwencje są korzystne, gdy nie pogarszają 
relacji z innymi, gdy nie ściągają kary. Wśród motywów w uzasadnieniu rzadko 
uwzględniane są intencje działającego. Zachowanie uznawane jest za moralne, gdy 
jest zgodne z poziomem akceptacji i zrozumieniem przez dziecko celów, środków, 
działań i wartości. 

Wraz z rozwojem wzrasta spójność z kierunkiem wyborów i działań – z tym 
problemem często borykają się autorzy blogów („każdy ma swoje ‘przykazanie’ 
a raczej zasadę, która po złamaniu automatycznie się zmienia”, „a ja zamierzam 
w 99% dojść do czegoś uczciwie (...) zrobię wszystko, aby była sprawiedliwość”). 
Udział czynników sytuacyjnych i przeżyć emocjonalnych, np. doświadczenie przy-
jaźni, sprzyja odkrywaniu norm współżycia. Zaobserwowano na blogach procesy 
aktywnego rekonstruowania i tworzenia sądów moralnych w interakcji z otocze-
niem społecznym, które najlepiej opisuje teoria poznawczo-rozwojowa. Im wyższy 
poziom rozumowania, tym silniejszy związek zachowania z osądami. 

Obok przetwarzania informacji na poziomie konkretnym, przytaczania do-
świadczeń i poglądów (także przejętych) widoczna jest gotowość do refl eksji 
oraz uogólniania osobistych doświadczeń i poszukiwanie zasad, którymi war-
to się posługiwać, które mają walor praktyczny. Ich przestrzeganie pozwala uni-
kać przykrych sytuacji codziennych, pozwoli kreować i utrzymywać dobrej więzi 
z rówieśnikami i z osobami znaczącymi oraz doznawać pomocy. Integrowanie do-
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świadczeń prowadzi do modyfi kacji i uporządkowania osobiście wygenerowanych 
zasad i przekonań.

Tożsamość i narracja

Typowe dla adolescencji zachwianie wewnętrznej równowagi w obrazie sie-
bie, opisywane jako kryzys tożsamości, wzbudza potrzebę tworzenia elementów 
integralnych własnego ego, czyli tożsamości osobistej. Powinny one korespondo-
wać z ocenami osoby na temat swoich zdolności i preferencji. Proces rozwiązy-
wania kryzysu wymaga eksploracji, refl eksyjności, rozwoju poczucia wewnętrznej 
kontroli, pobudzenia przyszłościowej perspektywy czasowej, decyzji oraz zaan-
gażowania. Konieczne jest uruchomienie twórczej postawy wobec doświadczeń 
osobistych (Seul, 2004). Twórcza postawa wobec zmian i zaangażowanie sprzyja 
artykułowaniu tożsamości oraz podnoszeniu jakości życia, stałości i spójności za-
chowań, poznawczemu dystansowaniu się wobec siebie.

 Konstruowanie tożsamości zależy od znaczeń, jakie nadajemy przeszłym zda-
rzeniom, jakie tworzymy narracje. Wizja siebie w przyszłości pozwala pokonywać 
przeszkody. Przy jej braku, bloger planuje tylko najbliższą przyszłość, identyfi ku-
je z postaciami wirtualnymi (lub medialnymi), przeżywa jednocześnie pesymizm 
i pustkę, w której brak priorytetów i wyższych potrzeb. Jeśli koncentruje się na 
zdarzeniach dających natychmiastową przyjemność, to zmienna aktywność jest 
sygnałem fazy tożsamości rozproszonej. Z kolei integracja przeszłości, teraźniej-
szości i oczekiwanej przyszłości nadaje poczucie jedności i celu swemu życiu. Wy-
maga reinterpretacji bieżących istotnych wydarzeń. Nadaje sens doświadczeniu 
i otwiera się na nowe interpretacje. 

Prowadzenie bloga rozwija postawę uważności. Ta postawa umożliwia tworze-
nie dystansu wobec własnych doświadczeń, oddziela ciągle aktualizowany proces 
spostrzegania tego co „tu i teraz” od poznawczego przetwarzania treści doświad-
czenia. Cechuje się ciekawością poznawczą ukierunkowaną na to, co zachodzi 
w otoczeniu i osobie, jest formą metaświadomości (Jankowski, 2008). We wpisach 
blogowych adolescent formułuje małe narracje, którymi opisuje świat, porządkuje 
wiedzę o ludziach, tworzy hierarchię wartości i plany na przyszłość, rozwija moty-
wacje co sprzyja konstruowaniu tożsamości. Autor uzyskuje komentarze do notek, 
czyli informacje zwrotne odbiorców. Kontekst tych reakcji uruchamia negocjowa-
nie tożsamości i wymianę emocjonalną (Leśniewski, 2006; Seul, 2008). 

Refl eksja i obserwacja poszerza autonomię działania, tworzenie programów 
i perspektywy przyszłościowej; pobudzona przez narrację uruchamia formowa-
nie tożsamości osiągniętej. Uruchamianie opcji przyszłościowej, stawianie celów 
wyłania kognitywno-dynamiczną charakterystykę osobowości. Adolescent za-
czyna żyć historią, którą samodzielnie tworzy. Siła dążenia do jej realizacji zależy 
od umiejętności przewidywania przez dziecko skutków jego działania. Refl eksja 
nad starymi wpisami staje się źródłem dostrzegania zmian w sobie. Przetwarzając 
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i restrukturyzując przeszłość młodzież kształtuje postawę oraz wizję świata i sie-
bie. Konfrontacja z wcześniejszymi zapisami stymuluje pogłębianie samoświado-
mości. Formując samoidentyfi kację liczy się z własnymi odczuciami – ale uczy się 
wobec nich dystansować. Autonarracja łączy wątki realistyczne i refl eksyjne, które 
eksponują samoświadomość i gotowość podporządkowania historii życia oczeki-
waniom istniejącym w kręgu kulturowym blogera.

Świat i relacje społeczne w notkach blogowych

W badaniach zaobserwowano różnorodność schematów osób, niekiedy 
o sprzecznych treściach (złych i dobrych nauczycieli, dorosłych, rodziców, księ-
ży, policjantów) (Seul, 2009, 2010). Charakteryzują się one nacechowaniem emo-
cjonalnym i gotowością do reakcji behawioralnej. Zaobserwowano faworyzację 
własnej (uczniowskiej) grupy, przejawiającą się brakiem zróżnicowania wewnątrz 
grupy i podkreślaniem różnic z innymi (etnocentryzm). Zauważa się autoprezen-
tacje autora wpisów z atrybucjami poprawiającymi własny wizerunek. Niekiedy 
pełnią one funkcję autodestrukcyjną dla dziecka, jeśli jest ono reprezentantem 
grupy nisko ocenianej. Świat społeczny jest podzielony i uporządkowany. Stereo-
typowo spostrzegani dorośli przedstawiani są zwykle jako źródło frustracji bloge-
ra. Większość schematów jest rezultatem przekazu społecznego w gotowej postaci, 
zaczerpniętych z otoczenia dziecka (od dorosłych i rówieśników). 

Gimnazjalista uczy się skryptów, czyli umysłowej reprezentacji zdarzenia, dzia-
łania, ciągu zachowań w typowych okolicznościach. Scenki społeczne o cechach 
skryptu, powtarzające się, zawierają treści związane ze szkołą (klasówki, testy, ścią-
ganie, lektury, zebrania rodziców, lęki przed egzaminami, wygłupy na lekcji i prze-
rwach, wagarowanie, telefony i sms-y na lekcjach), czas przy komputerze, zajęcia 
sportowe, życie towarzyskie, związki preintymne, relacje z rodzicami, rytuały nie-
dzielne, wyjazdy, choroby, wypadki.

Bloger, formułując sądy o świecie społecznym, posługuje się heurystykami. 
Heurystyka dostępności jest oceną częstości lub prawdopodobieństwa zdarzeń 
w oparciu o łatwość, z jaką przychodzą nam na myśl ich przykłady. Najłatwiej przy-
pominające się zdarzenia jednostkowe wpływają na ocenę sytuacji i osób w niej 
uczestniczących. Przy czym ocena emocjonalna jest niekiedy niespójna z racjonal-
nym opisem zdarzenia. (np. wychowawca zabrania uczniom zachowań ryzykow-
nych, by dbać o ich bezpieczeństwo i tym wyzwala negatywne emocje autora).

Rozpoznajemy heurystykę zakotwiczenia, gdy punktem wyjścia jest zdarze-
nie łatwe do emocjonalnego diagnozowania i ocena modyfi kowana jest stosow-
nie do kontekstu i wiedzy. Zachowania pojedyncze innych osób (np. nauczyciel 
odbierający ściągi) lub własne dostarczają informacji do oceny. Dziecko wydaje 
sądy o innych w oparciu o umysłową symulację wyobrażonego przebiegu zdarzeń, 
a więc posługuje się heurystyką symulacji, gdyż łatwiej wyobrazić sobie alterna-
tywną wersję dla zdarzenia niezwykłego niż zwykłego. Uruchamia to myślenie 
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kontrfaktyczne (co by było gdyby), które jest przejawem refl eksyjności, wpływa 
też na oceny i emocje, bo zdarzenia wyjaśniane są zwykle jako bardziej prawdopo-
dobne niż faktycznie.

W notkach wyodrębniono także złudzenie mądrości po zdarzeniu (np. młoda 
osoba wyobraża sobie, że gdyby się lepiej zachowała, to nie straciłaby przyjaciółki). 
Heurystyki pozwalają na opracowanie skryptu (np. odwiedziny mamy w szpitalu) 
lub rozpatrzenie wariantów rozmowy. Charakteryzują się niedocenianiem udziału 
w zdarzeniu, gdy bloger analizuje swoje zachowanie, poza elementami racjonalny-
mi występują także emocjonalne, które przy analizowaniu lepszego wariantu nie są 
rozpatrywane. Stosowanie heurystyk symulacji, poza wzbogacaniem interpretacji 
sytuacji, pozwala na rozwijanie wyobraźni i rozwój kompetencji społecznych. 

Dzieci relatywnie rzadko posługują się heurystyką reprezentatywności, czyli 
oceną na podstawie przynależności obiektu do kategorii. Najrzadziej posługiwano 
się heurystyką wyrazistości, która polega na tym, że obiekty traktowane są jako wy-
raziste, gdy stanowią fi gurę na tle innych, są oceniane w bardziej krańcowy sposób 
i decydują o kategoryzacji osoby (wyborze schematu). Ta heurystyka sprzyja po-
chlebnej autoprezentacji na tle rówieśników. Jest przejawem poszukiwania alterna-
tywy dla własnych zachowań i pracy nad konstruowaniem tożsamości osobistej. 

Kontekst stanowi ważny czynnik wpływający na ocenę przez asymilację, czyli 
przesunięcie oceny w kierunki informacji kontekstowej (np. ładna pogoda – po-
zytywna ocena znajomych), pociąga za sobą konsekwentnie dobrą ocenę osoby, 
grupy lub sytuacji – analogicznie kontekst negatywny. Ocena osoby odsuwana od 
informacji kontekstowej powoduje kontrast. Zaskoczenie pogarsza ocenę osoby, 
gdy nie odpowiada ona oczekiwaniom (np. od bliskich spodziewa się zachowań 
korzystnych, a gdy ich, brak rozczarowanie wyzwala cierpienie i pogarszanie oce-
ny osób). Najczęściej jest wykorzystywana zasada zgodności pamięci z nastrojem, 
stanem organizmu lub uruchamianie heurystyki „jak to czuję” (np. wspaniałe 
przyjaciółki z wakacji).

Dziecko dąży do racjonalnego opisu świata. Aktualne możliwości poznawcze 
nie pozwalają mu oderwać się od kontekstu. Widoczna jest przewaga przetwa-
rzania informacji na poziomie konkretnym i mała gotowość do głębszego prze-
twarzania obserwowanych zjawisk. Tylko w niewielu notkach pojawia się refl eksja 
nad możliwością i próbą uogólniania zdobytych doświadczeń osobistych i wiedzy. 
Poziom wiedzy standardowej, jaką dysponuje, nie wystarcza i to skłania je do wni-
kliwszej obserwacji i modyfi kowania tej wiedzy. Stosowanie heurystyk do opisu 
sytuacji społecznych i osób wskazuje potrzebę dziecka dotyczącą porządkowania 
swojego świata społecznego. Próby racjonalnego opisu za pomocą schematów po-
znawczych i nasycenie wartościowaniem dają w rezultacie czarno-białą karykaturę 
świata i osób (ta sama koleżanka raz była „przyjaciółką” a po kilku dniach „wredną 
małpą”). 

Przewaga negatywnych stanów emocjonalnych (typowa w tej fazie życia) praw-
dopodobnie staje się podłożem do uruchomienia racjonalnego przetwarzania in-
formacji, wyciągania wniosków, a więc wzrostu wiedzy społecznej i możliwości jej 
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uogólniania. Inne heurystyki (np. dostępności czy symulacji itp.) opisu świata spo-
łecznego także są osadzone w emocjach blogera. Prezentacje świata społecznego 
są wskaźnikiem próby racjonalnego ustosunkowania się do tego, co miało miejsce 
lub może się zdarzyć. 

W eksplorowanych notkach najwięcej jest informacji pozytywnych zwią-
zanych z rówieśnikami, grupą odniesienia dla dziecka (Seul, 2007, 2010). Bloge-
rzy spędzają z nimi ponad połowę swojego czasu (dla porównania: z rodzicami 
ok. 5%). Najwięcej uwagi przywiązują do wspólnych działań oraz emocji prze-
żywanych z rówieśnikami. Uczą się wchodzenia w więź, podtrzymywania relacji 
z rówieśnikami. 

Kolejną osobą wymienianą we wpisach jest matka, osoba znacząca, dająca po-
czucie bezpieczeństwa. Treści nasycone emocjami pozytywnymi i negatywnymi 
charakteryzują się dynamiką typową dla więzi z rodzicami w adolescencji. Relacje 
z matką (np. związane ze stawianymi wymaganiami) są odmienne niż z rówieśni-
kami i inaczej oceniane są jej zachowania. Udział ojca i rodzeństwa jest mniejszy, 
zaś najniższy dalszej rodziny. Mimo konfl iktów (skutek rozwoju indywidualizacji 
i separacji oraz wzrostu autonomii) więź z rodzicami trwa (gdy dziecko doznaje 
ich wsparcia). Relacje z rodzeństwem są podobne jak z rówieśnikami. 

Notki opisujące rodzinę towarzyszącą rozwojowi nastolatka są niekiedy sygna-
łami problemów życia rodzinnego a treści osadzone w codzienności dziecka (mat-
ka pociesza i wymaga; ojciec pracuje, robi awantury, spędza wspólnie czas; oboje 
wspierają, zaangażowani w szkolne sprawy, w konfl ikty z dzieckiem, w małżeń-
stwie; rodzeństwo a przyjaźń i kłótnie, wspieranie, współdziałanie). Rodzice są 
ważniejsi od przyjaciół, bo skuteczniej wspierają. Zauważalny jest dystans w opi-
sach, ale i pełniejsze rozumienie ich starań, problemów z pracą, docenianie wyma-
gań jako wyrazu troski o blogera. Widzimy niestabilność życia rodzinnego – gdy 
jedno z rodziców ze względu na pracę zmuszone jest do czasowej nieobecności 
w domu, co zmienia rytm życia rodziny (autorzy oczekują wyjazdu lub powrocie 
rodziców, rodzeństwa – blogerzy stają się więc „eurosierotami”). 

Dziecko prezentując poglądy i wartości rodziców konfrontuje je z innymi, trak-
tując jako możliwy punkt odniesienia. Dąży do autonomii, zaś prowadzenie bloga 
pozwala na zmniejszanie ewentualnych konfl iktów. Część rodziców nie akceptuje 
nowych form eksploracji dziecka, zwiększa kontrolę, ogranicza lub narzuca ak-
tywność (mniej wyjść z rówieśnikami), niekiedy poszukuje pomocy specjalisty. 
Stawiane wymagania, ignorujące możliwości dziecka (np. kompetencji intelektu-
alnych) prowadzą do krytyki i kar. Dzieci wierzą, że na nią zasługują, ale frustrację 
zwykle odreagowują w interakcjach z rówieśnikami.

Zamknięcie na wymianę emocjonalną jest zauważane przez rodziców i kon-
centruje uwagę na dziecku dorastającym. Dziecko pisze o sprzeczkach, obawach 
przed otwartą rozmową z dorosłymi lub o rezygnacji dorosłych z angażowa-
nia się w sprawy dziecka. Obok przytoczeń zachowań szczegółowych pojawia-
ją się niezależnie wnioski ogólne. Wybrane notki wskazują na rodziców, którzy 
nie realizują własnych zadań rozwojowych (pomaganie dzieciom w stawaniu się 
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odpowiedzialnym, wyważenie osobistych dążeń i zobowiązań rodzinnych, dba-
nie o własne małżeństwo), stawiając swoje dzieci w trudniejszej sytuacji życiowej. 
Adolescenci źle znoszą restrukturyzację rodziny. 

Część wpisów przedstawia konkretne sytuacje i poglądy bez próby wnioskowa-
nia. Mają one charakter zwierzeń z negatywnych emocji piszącego wobec najbliż-
szych. Opis pełni funkcję odreagowującą. Treści wpisów mogą być symboliczną 
ucieczką od przykrych sytuacji codziennych. Natomiast brak wpisów o rodzinie 
jest prawdopodobnie sygnałem dążenia do izolacji problemu zamiast rozwiązy-
wania. Nie jest wykluczone, że część opisanych sytuacji nie miała w ogóle miejsca, 
ma charakter życzeniowy, gdy autor chce, aby czytelnik w określony sposób spo-
strzegał jego rodzinę. Dzieci zmagając się ze stresem wybierają znane możliwości: 
poszukiwanie informacji, bezpośrednie działania, powstrzymywanie od działania 
(szkodzącego), uruchamiają intrapsychiczne metody zaradcze służące regulowa-
niu emocji (np. siostra martwiąca się o chorego brata pisze wiersz o charakterze 
panegirycznym). 

Najczęstsze wypowiedzi o rówieśnikach zwykle są bezpośrednio związane 
z blogerem. Przytaczane są sytuacje lub poglądy i emocje, w których pojawiają się 
rówieśnicy. Można je pogrupować według częstości: działania wspólne (komuni-
katory, rozmowy, wspólna nauka, wagary, wyjścia i imprezy, wycieczki szkolne, 
przygotowanie w szkole gazetek, uroczystości, ucieczki z lekcji, zajęcia sportowe, 
kibicowanie, zajęcia muzyczne i taneczne itp.), wyrażane emocje wobec rówieśni-
ków, ich opinie i poglądy. 

Życzliwy obraz dobrze z sobą zżytych rówieśników wskazuje, że autor dąży do 
zaspokajania potrzeby afi liacji, opanowuje nowe standardy zachowań. Wspólne 
działania wzmacniają poczucie więzi z rówieśnikami. Swoją aktywność opisuje 
w sposób korzystny dla siebie na tle kolegów i koleżanek. Spożywanie alkoholu lub 
innych używek prezentowane jest w taki sposób, aby zaimponować rówieśnikom – 
ewentualnym czytelnikom, oraz enigmatyczny, aby przekaz nie był jednoznaczny 
dla przypadkowych czytelników. Dążąc do kształtowania określonych relacji, blo-
ger celowo konstruuje informacje, prowokując określone komentarze do wpisów. 

Wśród wpisów znajdują się informacje o poczuciu przymusu, działaniu nie-
zgodnym z własnymi przekonaniami i braku asertywności wobec rówieśników, 
zgody na kompromis, elementach antagonizmu. Rówieśnicy dostarczają wsparcia 
emocjonalnego i informacyjnego w rozmowach, wymianie doświadczeń, udziela-
niu pomocnych rad. Dzielą się przeżyciami, ucząc lojalności i zaufania, przyjaźnie 
ewoluują, pozwalają na pełniejsze rozumienie siebie, dostarczają poczucia blisko-
ści. Na blogach znajdują się również zwierzenia z negatywnych emocji wobec naj-
bliższych. Informując o konfl iktach, trudnościach w relacjach, zwykle bloger do-
daje, że już są zażegnane. W rodzinie ten element naprawczy nie jest przytaczany. 
Wspominając zdarzenia młody bloger docenia postawy kolegów, przyjmuje ich 
punkt widzenia, wzmacnia perspektywę pozaegocentryczną by integrować aktyw-
ność z własnymi – artykułowanymi we wpisach – celami. Autor uczy się dbania 
o emocje czytelników wprowadzając pozdrowienia i wymienianie przyjaciół.
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Akceptacja norm grupy, do której bloger chce należeć, jak wskazują wpisy, na-
raża go niekiedy na konfl ikty wewnętrzne z zasadami prezentowanymi (częścio-
wo internalizowanymi) przez rodzinne lub/i szkolne środowisko wychowawcze. 
Jest to cena jaką ponosi on za zaspokajanie w grupie potrzeb, których rodzina 
nie może zaspokoić. Na blogu można obserwować przejawy kultury młodzieżo-
wej, specyfi czny język, wzmacniający poczucie odrębności i tożsamości grupy, 
gotowość do konformizmu w imię bezpieczeństwa emocjonalnego i fi zycznego, 
współdziałanie. 

Niekiedy opisując świat społeczny blogerzy rozpatrują inne możliwości, stawia-
ją dociekliwe pytania, posługują się ironią, parodią, metaforą. Sygnalizują proce-
sy rozwoju poznawczego (myślenie hipotetyczne) i wyobraźni, próby konfrontacji 
rozumowania z rzeczywistością. Nieczęsto pojawiają się twierdzenia wskazujące 
na gotowość do refl eksji i uogólniania osobistych doświadczeń, bo zwykle relacje 
społeczne prezentowane są w sposób konkretny.

Podsumowanie: blog i radzenie sobie z trudnościami

Z zaprezentowanego przeglądu wynika, że blog pozwala nastolatkowi na po-
rządkowanie doświadczenia z dzieciństwa poprzez określenie własnej autonomii. 
Wspiera decyzje o dalszej edukacji, wyborze aktywności optymalnej do zaspoko-
jenia potrzeb, spełniania wymagań otoczenia, ułatwia samodzielne formowanie 
tożsamości. Trudności, z jakimi zmaga się adolescent, dotyczą kilku obszarów: 
możliwość eksploracji swojej płciowości, emocjonalnej niezależności od rodziców, 
wytworzenie własnego sytemu wartości. Napotyka on na trudności (konfl ikty in-
trapsychiczne, wybory wartości, interpersonalne nieporozumienia z rodzicami), 
zachowania deprywacyjne (potrzeby emocjonalne, poznawcze, seksualne), zagro-
żenia (obrazu siebie), utrudnienia (brak wzorów), przeciążenia (obowiązki kontra 
kondycja fi zyczna). 

Analizując zwykle wymieniane strategie radzenia sobie w okresie wczesnej ado-
lescencji, a także chociażby badania Pisuli i Sikory (2008), można uznać, że najczę-
ściej deklarowane jest inwestowanie w przyjaźń, następnie koncentracja na pro-
blemie, koncentracja na pracy i osiągnięciach, koncentracja na przyjemnościach 
i martwienie się. Najrzadziej opisywane jest poszukiwanie pomocy u specjalisty, 
wspólne działanie, ignorowanie problemu, poszukiwanie wsparcia duchowego 
i relaks. Charakterystyczne dla tej fazy życia jest wchodzenie w związki rówieśni-
cze i – jak widzimy – stanowią one główny bufor w radzeniu sobie z problemami. 
Mała gotowość do współdziałania deklarowana przez badanych może być rezulta-
tem wcześniejszych nieudanych skutków współpracy – impulsywność w reakcjach 
rówieśników mogła być źródłem przykrych doświadczeń.

Dziecko silnie odczuwa potrzebę uznania społecznego, akceptacji, poszukuje 
przez prowadzenie bloga sposobu na ich realizację. Przybiera ona charakter za-
chowań konstruktywnych (rozwijanie pasji, zainteresowań, dbanie o zdrowie) lub 
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niekonstruktywnych. Bloger doświadcza trudności komunikacyjnych w rodzinie 
w wyrażaniu własnych emocji i poglądów. Sytuacja trudna ma charakter stymu-
lujący poprzez elementy, właściwości i wrażliwość człowieka. U progu dorastania 
samoocena się obniża. Zaniżona nieadekwatna samoocena powoduje, że nastola-
tek czuje się ignorowany. Tożsamość negatywna, niekiedy pojawiająca się w tym 
momencie, prowadzi do uświadomienia sobie własnych praw i próby ich negocjo-
wania w świecie. Nastolatek zaczyna dążyć do kształtowania czy kreowania wize-
runku własnej osoby, miejsca w społeczności i wizji świata. Celem autoprezentacji 
blogowej jest: uzyskanie lub zwiększenie aprobaty, zapewnienie respektu, uległo-
ści, uzyskanie wsparcia, unikanie nieprzyjemności. 

Rozwiązanie trudności tej fazy ułatwia przyjazny, stabilny kontakt dorosłych 
i rówieśników oraz pomoc adekwatna do potrzeb. Podkreśla się także wykorzy-
stywanie czasu wolnego, zapewnienie dostępu do różnorodnych form kształcenia 
oraz pokazywanie możliwych rozwiązań różnych sytuacji problemowych.

Posługiwanie się myśleniem formalnym pojawia się wtedy, gdy młody bloger 
nie potrafi  poradzić sobie stosując dotychczasowe strategie, ale można je stymu-
lować wymuszając przewidywanie skutków własnych działań oraz przyjmowanie 
punktu widzenia innych osób. Proces przyjmowania perspektywy innych stymu-
luje także rozwój rozumowania moralnego, od przedkonwencjonalnego (10-15) 
do konwencjonalnego (15-20). Następuje formowanie tożsamości od obserwo-
wania i naśladowania, przez uczenie kompetencji, refl eksję i tworzenie własnych 
planów działania. Udział w relacjach z dorosłym (autorytetem, doradcą, konsul-
tantem, partnerem) pomaga w porządkowaniu doświadczenia, decyzjach o dalszej 
edukacji i prowokuje do poszerzania autonomii dziecka

Prowadzenie bloga przez dziecko w wieku gimnazjalnym pociąga za sobą kon-
sekwencje dla rozwoju w sferze poznawczej, emocjonalnej, motywacyjnej, społecz-
nej, moralnej i osobowościowej. Adolescent prowadząc blog, poprzez artykułowa-
nie swojej sytuacji i doświadczeń, kształtuje korzystny wizerunek własnej osoby, 
miejsca w społeczności i wizji świata. Obraz dziecka wyłaniający się z blogowych 
wpisów jest spójny z prezentowanym w pracach badawczych nad rozwojem w ado-
lescencji. Dziecko spostrzega oczekiwania otoczenia, stawia sobie nowe zadania 
i poszukuje nowych form realizacji. Prowadząc blog pracuje nad uzyskaniem 
aprobaty, uczy się korzystać ze wsparcia, uniknąć nieprzyjemności. Ma możliwość 
wyrażenia otwartego sprzeciwu wobec elementów rzeczywistości, rozszerza po-
czucie kontroli wewnętrznej oraz zaczyna dostrzegać obszary, które może zmienić 
w zastanej rzeczywistości. Bloger rozważa optymalne wybory aktywności, która 
zaspokoi jego osobiste potrzeby. Od obserwowania i naśladowania, przez uczenie 
kompetencji, refl eksję, konfrontowanie własnych notek z przeszłości i tworzenie 
własnych planów działania, skutecznych strategii radzenia z trudnościami, o któ-
rych pisze bloger zaczyna się także proces rozwiązywania kryzysu tożsamości.
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