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Przedmowa: nasze podejscie 

edukacyjne do b     dow 

poznawczych   

i ich roli w procesie 

radykalizacji 

Czym jest radykalizacja?

Radykalizacja jest definiowana przez Komisję Europejską¹ jako stop-
niowy i złożony proces, w którym jednostka lub grupa przyjmuje 
radykalną ideologię lub (pochwala) przekonania przyzwalające na 
użycie przemocy (w tym akty terroryzmu) w celu osiągnięcia okre-
ślonego celu politycznego lub ideologicznego. W trakcie tego pro-
cesu odrzuca się dominujący porządek polityczny, a także dialog, 
kompromis i poszanowanie dla różnorodności jako sposób na 
wprowadzanie zmian. Zamiast tego przemoc jest w coraz większym 
stopniu uznawana za akceptowalny i skuteczny środek do osiąga-
nia celów. Radykalizacja może zatem prowadzić do opartego na 
przemocy ekstremizmu lub terroryzmu².

Jest wiele czynników, które mogą sprzyjać radykalizacji i nieskoń-
czenie wiele ich kombinacji, m.in. wyklu czenie i izolacja społeczna, 
uzasadnione lub nie poczucie krzywdy i niemożność przywrócenia 
sprawiedliwości, podatność na radykalizujące treści w Internecie, 
wpływ kręgu znajomych i chęć poczucia przynależności itp. Proces 
radykalizacji wygląda podobnie dla wszystkich ekstremizmów: reli-
gijnych, nacjonalistycznych, faszystowskich, jak również niektórych 
prądów lewicowych. Towarzyszą mu polaryzacja poglądów, pięt-
nowanie różnorodności i odmienności, a także teorie spiskowe czy 
mowa i przestępstwa z nienawiści. Przebieg procesu radykalizacji 
zależy w dużej mierze od środowiska, w którym wychowuje się ra-
dykalizująca się osoba lub jej kontaktów z konkretnymi środowi-
skami.

Radykalizacja może przybierać różne formy. Od ideologicznego eks-
tremizmu, przez zbrodnie, po fundamentalizm religijny. Ostatnim 
etapem radykalizacji jest akt przemocy, a nawet terroryzm. Jednym 
z najbardziej znanych modeli wyjaśniających proces radykalizacji 
jest model klatki schodowej do terroryzmu zaproponowany w 2005 
roku przez Fathaliego Moghaddama, urodzonego w Iranie psycho-
loga zajmującego się konfliktem między grupami, ze szczególnym 
uwzględnieniem psychologii globalizacji, radykalizacji, praw czło-
wieka oraz terroryzmu. Według modelu Moghaddama istnieje pięć 
etapów, które jednostka przechodzi przed dotarciem na „najwyższe 
piętro”, na którym popełniane są akty terrorystyczne. Koncepcja ta 
koncentruje się na założeniu, że jednostka w procesie radykaliza-
cji szuka możliwości przezwyciężenia (postrzeganych lub rzeczywi-

Komisja Europejska, 
Prevention of radica-
lisation, https://ec.eu-
ropa.eu/home-affairs/
what-we-do/policies/
counter-terrorism/radi-
calisation_en [dostęp: 
17.06.2021].

¹

H. Young, J. Holsappel, 
M. Rooze, A. de Wolf, J. 
Russel, U. Hasan, Ter-
Ra Toolkit. Community 
Approach to Radicalisa-
tion, 2014, s. 3, https://
terratoolkit.eu/teacher-
s-youth-workers/ [do-
stęp: 17.06.2021].

²
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stych) niesprawiedliwości. Jeśli nie widzi innych dostępnych legal-
nych możliwości przywrócenia sprawiedliwości, wspina się dalej, 
docierając do kolejnego etapu radykalizacji, nawet jeśli oznacza to 
wyrządzenie szkody sobie i innym³.

Na każdym etapie można reagować i zapobiegać dalszej radykali-
zacji jednostki lub grupy⁴. Z tego powodu kluczowe znaczenie ma 
podnoszenie świadomości na temat tego zjawiska i rozwijanie od-
porności na radykalizację, zwłaszcza u młodych ludzi. 

Dlaczego warto rozmawiać o 
błędach poznawczych i radykalizacji 
z młodzieżą w szkole?
Kontakt z treściami ekstremistycznymi lub zradykalizowanymi jest 
dość szeroko rozpowszechnionym zjawiskiem w naszym społeczeń-
stwie. Według europejskiego badania 77% nastolatków zetknęło się 
z nawoływaniem do agresywnych zachowań w Internecie. Oznacza 
to, że dzisiaj proces radykalizacji jest ściśle powiązany z mediami 
internetowymi. Paradoksalnie, podczas gdy techniki monitorowa-
nia treści zamieszczanych w Internecie są coraz bardziej wyrafino-
wane, obecność ekstremistów w mediach społecznościowych jest 
nadal kluczową kwestią. Na przykład po przeanalizowaniu, w jaki 
sposób grupy skrajnie prawicowe i antyunijne rozpowszechniają 
fałszywe i nienawistne treści przed wyborami do parlamentu Unii 
Europejskiej w maju 2019 roku , amerykańska organizacja pozarzą-
dowa Avaaz zgłosiła Facebookowi ponad 500 podejrzanych stron 
i grup, które łącznie śledziło prawie 32 miliony osób. Podczas gdy 
niektóre treści ekstremistyczne są usuwane w wyniku działań mo-
nitorujących Internet i media społecznościowe, inne pozostają on-
line, ponieważ ich strategiczny przekaz ekstremistyczny jest często 
nieoczywisty i zawoalowany. Te strategie włączania treści ekstre-
mistycznych do głównego nurtu wskazują, jak bardzo dynamiczne i 
niewyraźne są granice tego, co jest uważane za dopuszczalne. Moż-
na je porównać do „wolno działającej trucizny, gromadzącej się tu 
i ówdzie, słowo po słowie [...], mającej wpływ nawet na ceniących 
wspólne dobro członków i członkiń społeczeństwa”⁷.

Media społecznościowe mogą odgrywać ważną rolę w procesie ra-
dykalizacji w Internecie. Ludzkie mózgi też. Naukowcy są zgodni, 
że ludzie mają ograniczone zdolności poznawcze. Nasze mózgi są 
stale zalewane mnóstwem informacji, a my po prostu nie jesteśmy 
w stanie przetworzyć każdej z nich precyzyjnie i w pełni rzetelnie. 
Zamiast tego nasze mózgi często „idą na skróty” i stosują uprosz-
czenia poznawcze, które ułatwiają przetwarzanie informacji i do-
konywanie osądów w szybki i bezproblemowy sposób. Pozwala 
nam to uniknąć wysiłku poznawczego związanego ze skrupulatnym 
analizowaniem każdej informacji. I właśnie wtedy uruchamiają się 
błędy poznawcze; można je uznać za kolejny ważny czynnik w ka-
lejdoskopie czynników, które mogą przyczyniać się do radykaliza-

N. Bécuwe, S. Goudet, 
D. Tsoulos-Malakoudi, 
European youth and ra-
dicalisation leading to 
violence’, analysis and 
recommendations for po-
licy-making purposes. 

⁵

J. Waldron, The Harm in 
Hate Speech, Cambridge, 
MA: Harvard University 
Press, 2012, s. 4. 

⁷

Report: far right networks 
of deception, https://
secure.avaaz.org/cam-
paign/en/disinfo_net-
work_report [dostęp: 
17.06.2021].

⁶

Tamże, s. 4. ³
J. Purski, Radykalizacja, 
Międzynarodowy 
Instytut Społeczeństwa 
Obywatelskiego, 2019.

⁴
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cji i prowadzącego do przemocy ekstremizmu⁸. Błędy poznawcze 
postrzega się jako „zniekształcenie rozumowania”⁹. Powodują one, 
że nasze mózgi odbiegają od racjonalnego rozumowania. Idąc na 
skróty, nasze mózgi pomijają etap, na którym muszą starannie ana-
lizować daną informację i rozważyć jej różne aspekty, co ma ne-
gatywny wpływ na jakość podejmowanych przez nas decyzji.  Nie-
bezpieczeństwo polega zaś na tym, że w dużej mierze nie jesteśmy 
świadomi naszych błędów poznawczych¹⁰. Co więcej, nie są one 
zjawiskiem wyjątkowym: do tej pory wyróżniono ponad 200 róż-
nych błędów poznawczych . Zwłaszcza media społecznościowe, w 
których przekazy w większości są zredukowane do kilku słów i wy-
rażane za pośrednictwem emocjonalnie nasyconych treści wizual-
nych, przyczyniają się do uruchamiania błędów poznawczych. Nasz 
przewodnik zawiera ćwiczenia odnoszące się do 10 wybranych błę-
dów poznawczych, którym można ulec zetknąwszy się z treściami 
ekstremistycznymi.

Opracowaliśmy ten przewodnik, aby wesprzeć nauczycielki i na-
uczycieli w podnoszeniu świadomości młodzieży na temat błędów 
poznawczych i ich roli w radykalizacji. Omawiamy w  nim procesy 
umysłowe i wybrane błędy poznawcze, które utrudniają rzetelną 
analizę i interpretację treści napotykanych w Internecie. W naszym 
podejściu skupiamy się na długofalowym uodparnianiu młodych 
ludzi na radykalizację w Internecie. Oczywiście proces ten wymaga 
czasu, jednak wierzymy, że nauczyciele i nauczycielki mogą odegrać 
ważną rolę w zapobieganiu radykalizacji wśród młodzieży. Istotny 
jest także ich udział w międzysektorowych sieciach, skupiających 
praktyków i ekspertki działających wspólnie na rzecz zapobiegania 
radykalizacji, np. pracowników i pracownice socjalne i młodzieżowe, 
psychologów i psycholożki, przedstawicieli i przedstawicielki służb 
mundurowych, samorządów lokalnych czy inne osoby odgrywające 
ważną rolę w danej społeczności lokalnej. Nauczyciele i nauczycielki 
mają możliwość wspierania na co dzień młodych ludzi i budowa-
nia ich umiejętności krytycznego myślenia, aby pomóc im wyjść z 
baniek informacyjnych, w których często funkcjonują i w których 
poddani bywają działaniu „wolno sączącej się trucizny”. 

A. Tobena, I. Marks, 
R. Dar, Advantages of 
bias and prejudice: An 
exploration of their neu-
rocognitive templates, 
Neuroscience and Bi-
obehavioral Reviews 
1999, 23(7), 1047–1058 
(s. 1084).

⁹

B. Ritholtz, Cognitive 
Bias Codex, https://
ritholtz.com/2016/09/
cognitive-bias-codex/ 
[dostęp: 17.06.2021].   

¹⁰

O naszym przewodniku 
Przygotowaliśmy ten przewodnik z myślą o nauczycielach i nauczy-
cielkach szkół ponadpodstawowych, pracujących z młodzieżą w 
wieku 15–18 lat. Opracowaliśmy także osobny przewodnik dla osób 
pracujących z młodzieżą poza szkołą, m.in. pracowników i pracow-
nic młodzieżowych i socjalnych, pedagogów i psycholożek itp. Prze-
wodnik ten też jest dostępny na stronie https://www.precobias.eu/.  

Przewodnik dla nauczycielek i nauczycieli, poza ćwiczeniami prak-
tycznymi, zawiera także część teoretyczną dotyczącą wybranych 
błędów poznawczych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o błędach 
poznawczych i ich roli w procesie radykalizacji, gorąco zachęcamy 

M. Ranstorp, RAN Issue 
Paper: The Root Causes 
of Violent Extremism, Ra-
dicalisation Awareness 
Network, 4 stycznia 
2016, https://ec.europa.
eu/home-affairs/sites/
default/files/what-we-
-do/networks/radicali-
sation_awareness_ne-
twork/ran-papers/docs/
issue_paper_root-cau-
ses_jan2016_en.pdf [do-
stęp; 15.06.2021].

⁸



PRECOBIASStop radykalizacji - przewodnik dla nauczycielek i nauczycieli

7

do udziału w nieodpłatnym kursie internetowym Świadomość błę-
dów poznawczych sposobem na zapobieganie radykalizacji mło-
dych ludzi, dostępnym na stronie https://mooc.precobias.eu/. Kurs 
ten skierowany jest do osób zawodowo pracujących z młodzieżą, 
zainteresowanych błędami poznawczymi i ich rolą w radykalizacji. 
Zawiera moduły poświęcone psychologii poznawczej, procesowi 
radykalizacji prowadzącemu do ekstremizmu i 10 wybranym błę-
dom poznawczym, zilustrowanym wieloma przykładami z życia co-
dziennego. Kurs można rozpocząć w dowolnym momencie i konty-
nuować we własnym tempie. Po ukończeniu 10-godzinnego kursu 
otrzymasz międzynarodowy certyfikat uczestnictwa, przyznawany 
przez dwa uznane europejskie uniwersytety (Uniwersytet w Gan-
dawie w Belgii oraz Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Mona-
chium w Niemczech).

Przewodnik składa się z 11 scenariuszy zajęć – scenariusza wpro-
wadzającego do tematyki myślenia automatycznego oraz 10 kolej-
nych scenariuszy poświęconych wybranym błędom poznawczym. 
Z każdego ze scenariuszy można skorzystać niezależnie od innych. 

Każdy ze scenariuszy ma następujący układ:

Notatki dla nauczycielek i nauczycieli  - dostarczają 
podstawowej wiedzy dotyczącej danego błędu poznawczego, 
zarówno w kontekście codziennego życia, jak i treści ekstremi-
stycznych. Więcej przydatnej wiedzy, pomocnej w przeprowa-
dzeniu zajęć na podstawie proponowanych scenariuszy, znaj-
dziesz we wspomnianym kursie internetowym, dostępnym na 
stronie https://mooc.precobias.eu/. 

Planowane efekty nauczania -  obejmują rozwijanie 
umiejętności pomocnych w krytycznym myśleniu i analizie ży-
cia codziennego oraz treści w Internecie.

Instrukcje do ćwiczeń - dają możliwość doświadczenia, 
jak działa dany błąd poznawczy (oraz poddania tego doświad-
czenia analizie i refleksji), mają też na celu aktywne angażo-
wanie uczniów i uczennic, uświadomienie im powszechności 
błędów poznawczych i ich wpływu na nasze życie. W propono-
wanym przez nas procesie nauczania można wyróżnić cztery 
etapy:  

• Rozgrzewka umożliwiająca uczennicom i uczniom bezpo-
średnie doświadczenie omawianego błędu poznawczego.  

• Zdefiniowanie błędu poznawczego na podstawie wcze-
śniejszego doświadczenia i zapoznanie się z wiedzą teore-
tyczną na jego temat.

• Dalsze badanie błędu poznawczego i jego wpływu na na-
sze codzienne życie na podstawie konkretnych przykładów 
z mediów, sfery społecznej lub politycznej w różnych kra-
jach, aby podkreślić powszechność zjawiska radykalizacji w 
Internecie. 
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Ważne, aby pamiętać, że każde ćwiczenie w proponowanych sce-
nariuszach zajęć koncentruje się na próbie zrozumienia mechani-
zmu poszczególnych błędów poznawczych i ich wpływu na nasze 
rozumowanie i postrzeganie rzeczywistości, a nie na dyskusji o kon-
kretnych wydarzeniach politycznych i społecznych oraz ideologiach 
jako takich. Oczywiście przybliżanie czy wyjaśnienie kontekstu da-
nych wydarzeń politycznych opisywanych w poszczególnych ćwi-
czeniach jest ważne. Zachęcamy jednak do rozmowy o tym z mło-
dzieżą w sposób, który nie skupia się na kwestiach politycznych i 
konkretnych poglądach na ich temat, a na działaniu samych błędów 
poznawczych w danej sytuacji, niezależnie od tematu.

Jako społeczeństwo powinniśmy stworzyć młodym ludziom bez-
pieczną przestrzeń do dyskutowania o wrażliwych tematach, takich 
jak rasizm, różnice kulturowe, religia, zdrowie psychiczne czy orien-
tacja seksualna. Kwestie te mogą być postrzegane przez część osób 
jako kontrowersyjne, a w związku z tym nie być przedmiotem ana-
lizy i dyskusji w rodzinie, w szkole czy innej przestrzeni publicznej. 
Jednak te tematy są i pozostaną ważne dla młodych ludzi, a nie-
podejmowanie ich wiąże się z ryzykiem, że zostaną wykorzystane 
przez środowiska zradykalizowane i ekstremistyczne do szerzenia 
swojej propagandy i angażowania młodzieży w stosowanie przemo-
cy. Rozmowa o wspomnianych kwestiach może stanowić wyzwanie, 
jednak oznacza także wzięcie odpowiedzialności za rozwój młodych 
ludzi, którzy będą za moment kształtować nasz świat. Rola szkoły, 
nauczycielek i nauczycieli w tym zadaniu jest nie do przecenienia.¹¹
 
Jeśli w klasie padną nietolerancyjne, krzywdzące, nienawistne lub 
ideologiczne komentarze odnoszące się do konkretnych kwestii czy 
też uderzające w określone osoby lub grupy społeczne, możesz się 
na bieżąco do nich odnieść, na przykład pytając uczniów i uczenni-
ce, jakie błędy poznawcze mogą stać za tego typu wypowiedziami.

W scenariuszach zazwyczaj podajemy możliwe odpowiedzi na za-
dawane pytania, aby wesprzeć nauczycieli i nauczycielki w prowa-
dzeniu dyskusji oraz pokazać ważne i wartościowe kierunki rozmo-
wy. Jednocześnie zachęcamy do pogłębienia niektórych aspektów 
ćwiczeń lub samodzielnego dodania dodatkowych pytań i działań, 
które uznasz za stosowne, zgodnie z Twoim doświadczeniem w pra-
cy z określoną klasą lub grupą. Mamy nadzieję, że ten przewodnik 
będzie pomocny i przydatny w refleksji na temat automatycznych 
procesów myślowych, rozwijania krytycznego myślenia i odporno-
ści na ekstremistyczne treści w sieci.   

• Omówienie roli błędu poznawczego w procesie radykaliza-
cji, na przykładzie konkretnych treści lub wydarzeń, także 
bardziej subtelnych i nieoczywistych przypadków, gdzie 
treści ekstremistyczne są bardziej zawoalowane. 

Gotowe do użycia karty pracy - można je kserować i 
wykorzystać do prowadzenia zajęć na podstawie konkretnego 
scenariusza lub dostosować do potrzeb i zainteresowań danej 
klasy.

B. Ritholtz, Cognitive 
Bias Codex, https://
ritholtz.com/2016/09/
cognitive-bias-codex/ 
[dostęp: 17.06.2021].   

¹¹
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O projekcie PRECOBIAS
Projekt Zapobieganie radykalizacji młodych ludzi w Internecie po-
przez zwiększenie ich świadomości dotyczącej powszechnych błędów 
poznawczych (ang. Prevention of Youth Radicalisation Through Sel-
f-Awareness on Cognitive Biases, PRECOBIAS) to projekt kampanii 
skupiający się na procesach umysłowych i błędach poznawczych 
istotnych w sytuacji, gdy młodzież napotyka treści o charakterze 
ekstremistycznym albo terrorystycznym w mediach społecznościo-
wych. Poprzez zwiększanie odporności na radykalizację w Internecie 
i umiejętności krytycznego myślenia odbiorców i odbiorczyń naszej 
kampanii pragniemy długofalowo zapobiegać i przeciwdziałać ra-
dykalizacji. Nasz projekt pomaga młodym ludziom lepiej zrozumieć 
siebie samych – ważną rolę odgrywa tu wyjaśnianie podstawowych 
procesów umysłowych i błędów poznawczych, które kształtują in-
terpretację i analizę treści w mediach społecznościowych. 

Adresatami projektu PRECOBIAS są: 

Podatni na radykalizację i radykalizujący się młodzi ludzie. 
Do nich kierujemy kampanie w mediach społecznościowych 
obejmujące materiały wideo, konkurs na Instagramie i test 
sprawdzający – wszystkie te działania zwiększają świadomość 
w zakresie błędów poznawczych.

Nauczycielki i nauczyciele oraz pracownice i pracownicy socjal-
ni, którzy pracują z młodymi ludźmi narażonymi na radykalizac-
ję i zapewniają im wsparcie. Oferujemy im nieodpłatny kurs 
internetowy pt. Świadomość błędów poznawczych sposobem na 
zapobieganie radykalizacji młodych ludzi (https://mooc.precobi-
as.eu/) oraz dwa przewodniki z gotowymi do przeprowadzenia 
ćwiczeniami i scenariuszami zajęć lekcyjnych. 

W ramach projektu PRECOBIAS współpracują partnerzy z sześciu 
krajów Unii Europejskiej (Belgia, Niemcy, Węgry, Włochy, Polska 
i Słowacja). Projekt obejmuje badania naukowe nad błędami po-
znawczymi i radykalizacją w mediach społecznościowych prowa-
dzone przez badaczki z Uniwersytetu w Gandawie (Belgia) i Uniwer-
sytetu Ludwika i Maksymiliana (Niemcy). Materiały do nauczania 
opracowane dzięki temu projektowi skupiają się na 10 błędach wy-
branych spośród wielu innych, które mogą być istotne w przypadku 
omawiania z młodzieżą radykalizacji.  



01
Lekcja 

Myślenie 
automatyczne 
i błędy 
poznawcze – 
wprowadzenie
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1.
Notatki dla 
nauczycielek i 
nauczycieli 
Myślenie automatyczne i błędy 
poznawcze
Naukowcy zgadzają się, że ludzkie zdolności poznawcze są ogra-
niczone. Nasze mózgi są nieustannie zasypywane ogromną ilością 
informacji – nie jesteśmy w stanie przetwarzać ich wszystkich. Nie 
jest możliwe przed podjęciem decyzji przeprowadzenie całościowej 
analizy, rozważenie każdej opcji, wszystkich argumentów za i prze-
ciw, ocena wszystkich korzyści lub skutków czy rozpatrzenie każdej 
informacji z każdej możliwej perspektywy. Nasz mózg nie dyspo-
nuje takimi możliwościami. Aby nieco ułatwić sobie przetwarzanie 
informacji, mózg wykorzystuje dwie ścieżki przetwarzania informa-
cji: kontrolowaną i automatyczną. Gdy przetwarzamy informacje na 
drodze myślenia kontrolowanego, oznacza to, że myślimy o 
informacjach w sposób świadomy, poświęcamy im uwagę i rozważa-
my wiele czynników, aby podjąć świadomą, racjonalną decyzję. Gdy 
przetwarzamy informacje na drodze myślenia automatycznego, nie 
myślimy o informacjach w sposób aktywny, poświęcamy im mniej 
uwagi. Proces podejmowania decyzji nie opiera się na racjonalnych 
przesłankach – polegamy na intuicji, skojarzeniach i procesach au-
tomatycznych. Kluczową rolę w myśleniu automatycznym 
odgrywają emocje (w latach 70. XX wieku amerykański psycholog, 
Paul Ekman, wyróżnił sześć podstawowych emocji: radość, za-
skoczenie, smutek, gniew, strach i obrzydzenie)¹. 

Jeśli chodzi o myślenie automatyczne, nasze mózgi posługują się 
uproszczeniami myślowymi, które ułatwiają przetwarzanie 
informacji i formułowanie opinii w sposób szybki i niewymagający 
wysiłku. Te uproszczenia pozwalają nam uniknąć wysiłku poznaw-
czego związanego z drobiazgowym analizowaniem każdej informa-
cji. Uproszczenia myślowe mogą być bardzo wygodne – ciężko by-
łoby funkcjonować bez nich, a w wielu sytuacjach mogą dostarczyć 
właściwego rozwiązania czy umożliwić podjęcie właściwej decyzji. 
Mają one jednak wadę. Mogą prowadzić do błędów poznaw-
czych.

Chociaż ten podział jest 
najczęściej akceptowa-
ny, niektórzy badacze 
i badaczki proponują 
bardziej szczegółowe 
rozróżnienie podsta-
wowych emocji, na 
przykład na podstawie 
modeli obejmujących 
ponad 20 podstawo-
wych emocji.

¹
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Czym są błędy poznawcze? Słowo „błąd” może kojarzyć się z nie-
prawidłowym rozumowaniem lub fałszywym mniemaniem. Oso-
ba, która popełnia błąd, siłą rzeczy nie zachowuje neutralności ani 
obiektywizmu. Błąd poznawczy to błąd, który jest aktywowany albo 
występuje podczas przetwarzania informacji. Błędy poznawcze 
można postrzegać jako pułapkę automatycznych procesów myślo-
wych. Są to błędy, które popełniamy wskutek dokonywania uprosz-
czeń myślowych. Błędy poznawcze nie mają nic wspólnego z racjo-
nalnością i logiką. Są uznawane za „zakłócenia w rozumowaniu”² i 
powodują, że nasze mózgi odchodzą od racjonalności. Mó-
wiąc prościej, nasze mózgi pomijają etap, na którym powinny dro-
biazgowo przeanalizować każdą informację i uwzględnić jej wszyst-
kie aspekty. Ma to niekorzystny wpływ na jakość naszych decyzji. 
Jesteśmy szczególnie podatni na błędy poznawcze w sytuacjach, w 
których nasze mózgi mają ograniczoną możliwość przetwarzania 
informacji, na przykład gdy wykonujemy wiele zadań jednocześnie, 
znajdujemy się pod wpływem stresu albo nasza uwaga jest rozpro-
szona oraz w sytuacjach, w których mamy mało czasu.  

Ludzie są w większości nieświadomi błędów poznawczych, któ-
re popełniają, a to może mieć niebezpieczne konsekwencje. Nie-
przypadkowo błędy poznawcze mają związek z automatycznymi 
procesami myślowymi, a nie z kontrolowanymi procesami myślo-
wymi. Nie dysponujemy dzwonkiem alarmowym, który dzwoni po 
każdej aktywacji błędu poznawczego w mózgu, ani wyskakującym 
okienkiem z pytaniem „czy na pewno chcesz podjąć taką decyzję?”. 
Te błędy po prostu się zdarzają i każdy człowiek jest na nie podatny. 
Błędy poznawcze nie są wyjątkowym zjawiskiem: do tej pory ziden-
tyfikowano ponad 200 różnych błędów poznawczych³.

Grupy ekstremistyczne dążą do tego, aby ludzie postrzegali, ocenia-
li i rozumieli świat z ekstremistycznej perspektywy. W jaki sposób 
propaganda ekstremistyczna osiąga ten cel? Haroro Ingram⁴  iden-
tyfikuje trzy konstrukty, które kształtują sposób, w jaki ich od-
biorcy postrzegają świat: 1) tożsamość – z zasady konstruowana 
w odpowiedzi na 2) kryzys spowodowany przez grupę obcą oraz 
3) rozwiązania proponowane przez grupę własną. Te konstruk-
ty w szczególności powodują występowanie błędów poznawczych 
i myślenia automatycznego: uproszczenia myślowe i treści nace-
chowane emocjonalnie wygrywają z racjonalnymi argumentami, 
zwłaszcza w mediach społecznościowych, gdzie przekazy są ograni-
czone do kilku słów i wyrażone poprzez (nacechowane emocjonal-
nie) obrazy. Napędza to myśli niewymagające wysiłku, emocjonalne 
i intuicyjne, nie zaś myśli kontrolowane i refleksyjne, oparte na ro-
zumowaniu.

Myślenie automatyczne a 
propaganda ekstremistyczna

A. Tobena, I. Marks, 
R. Dar, Advantages of 
bias and prejudice. An 
exploration of their 
neurocognitive templa-
tes, Neuroscience and 
Biobehavioral Reviews 
1999, 23(7), 1047–1058 
(s. 1084).

²

B. Ritholtz, Cognitive Bias 
Codex, https://ritholtz.
com/2016/09/cogniti-
ve-bias-codex/ [dostęp: 
27.05.2021].

³

H.J. Ingram, Deciphering 
the siren call of militant 
islamist propaganda, 
International Centre 
for Counter-Terrorism 
2016, 7. Podział Ingrama 
na trzy konstrukty doty-
czy dżihadyzmu, ale za-
łożenia podziału są spój-
ne z innymi badaniami 
naukowymi koncentru-
jącymi się na populizmie 
i innych formach ekstre-
mizmu, w szczególności 
prawicowych ruchach 
ekstremistycznych.

⁴
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Konstrukty dotyczące kryzysu

Gniew, smutek, strach i obrzydzenie to emocje podstawowe, które 
mogą zostać wywołane w obliczu kryzysu. Kryzys jest silnie związa-
ny z konstruktem dotyczącym tożsamości, ponieważ propaganda 
ekstremistyczna często sugeruje odbiorcom, że ich tożsamość – na 
przykład tożsamość religijna czy tożsamość narodowa – jest zagro-
żona, a więc znajduje się w kryzysie. W propagandzie akcentuje się 
różnice między tożsamością grupy własnej a tożsamością grupy ob-
cej. Wskazuje się negatywne cechy grupy obcej oraz wzbudza po-
czucie strachu i zagrożenia. 

Konstrukt dotyczący kryzysu może być także wykorzystywany na 
indywidualnym poziomie. Osoby doświadczające poczucia niepew-
ności z większym prawdopodobieństwem przyjmą poglądy i posta-
wy ekstremistyczne. Narracje i treści propagandowe grup ekstremi-
stycznych tworzone są w taki sposób, aby wywoływać u odbiorców 
i odbiorczyń poczucie niepewności, na przykład poprzez poddawa-
nie w wątpliwość sensu życia, zadawanie pytań egzystencjalnych 
czy wzbudzanie obaw dotyczących znalezienia własnego miejsca w 
świecie. 

Innym przejawem konstruktu dotyczącego kryzysu jest upadek tra-
dycji. Propaganda ekstremistyczna będzie przekonywać, że trady-
cyjne wierzenia, rytuały czy praktyki uznawane przez grupę własną 
są zagrożone przez grupę obcą.

Konstrukty dotyczące rozwiązań

Konstrukt dotyczący kryzysu wskazuje negatywne cechy grupy 
obcej, zaś konstrukt dotyczący rozwiązania podkreśla pozy-
tywne skutki przynależności do grupy własnej. 
Konstrukt dotyczący kryzysu wywołuje uczucie niepewności, 
zaś konstrukt dotyczący rozwiązania służy do przyciągania ludzi 
pod pozorem oferowania pewności. Grupa ekstremistyczna 
jasno komunikuje, jakie wartości są „zagrożone” i jakich warto-
ści trzeba „bronić”, co chce osiągnąć i jak widzi świat. „Przyłącz 
się do grupy, a będziesz wiedzieć na pewno, kim jesteś i czego 
chcesz!” – tak można streścić przekaz grup ekstremistycznych.

Istotnym przekazem propagandy ekstremistycznej jest wywołanie 
przekonania, że przynależność do określonej grupy uwolni daną 
osobę od jej problemów. Ideologia grupy ekstremistycznej daje po-
zorne odpowiedzi na pytania o przyczyny kryzysu i pozorne roz-
wiązania. W pewnym sensie konstrukt dotyczący rozwiązania to 
przeciwieństwo konstruktu dotyczącego kryzysu.
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           Aby uzyskać więcej informacji na temat błędów poznawczych i radykalizacji zachęcamy do
                         wzięcia udziału w przygotowanym przez nas nieodpłatnym kursie online pt. Świadomość
                         błędów poznawczych sposobem na zapobieganie radykalizacji młodych ludzi, dostępnym
               pod adresem mooc.precobias.eu 

Konstrukt dotyczący kryzysu opiera się na pokazywaniu „upad-
ku tradycji” i tworzeniu poczucia, że zagraża im grupa obca. 
Konstrukt dotyczący rozwiązania natomiast opiera się na do-
cenianiu, ochronie i umacnianiu tych tradycji, 
które są ukazywane jako „zagrożone”.
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Planowane efekty Struktura lekcji i 
instrukcje

Po zakończeniu lekcji uczeń/
uczennica będzie:

rozumieć mechanizmy my-
ślenia automatycznego i 
myślenia kontrolowanego 
oraz umieć poddać je kry-
tycznej refleksji; 

znać mechanizm błędów 
poznawczych i umieć pod-
dać go krytycznej analizie;

odróżniać automatyczne 
procesy myślowe od kon-
trolowanych procesów my-
ślowych, w szczególności 
podczas korzystania z me-
diów (społecznościowych) i 
w przypadku natknięcia się 
na treści ekstremistyczne.

Przybliżony czas trwania zajęć: 2–4 
lekcje 45-minutowe, w zależności od 
tego czy zostaną przeprowadzone 
wszystkie ćwiczenia.

2.
scenariusz zaj   c
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Powieś na tablicy wydrukowaną na kartce A4 ilustrację, na której 
znajdują się dwie linie (zob. Karta pracy 1. Ćwiczenie 1).

Zapytaj uczniów i uczennice, która linia jest dłuższa. Oczywiście jest 
to pytanie z haczykiem, ponieważ linie są tej samej długości. Jest 
to tak zwane złudzenie poznawcze. Wielu uczniów i wiele uczen-
nic prawdopodobnie intuicyjnie uzna, że dolna linia jest krótsza niż 
górna. Poproś uczniów i uczennice o zmierzenie obu linii linijką. Za-
pytaj, czy wiedza, że obie linie są tej samej długości, jest zgodna z 
ich intuicją. Wyjaśnij, że wskutek myślenia automatycznego mózg 
wyciąga szybkie i intuicyjne wnioski na podstawie złudnej percepcji 
wzrokowej. 

Rozdaj uczniom i uczennicom karty pracy (zob. Karta pracy 1. 
Ćwiczenie 2) Zadaj uczniom i uczennicom następujące pytania:

Odpowiedź „mleko” jest skutkiem błędu poznawczego, a dokładniej 
efektu zakotwiczenia – błędu polegającego na tym, że ludzie 
skupiają się na pierwszej dostępnej informacji („kotwicy”), która 
jest im przedstawiona. W omawianym przypadku mózg jest podat-
ny na błąd wskutek powtarzania się koloru białego w poprzednich 
pytaniach, co prowadzi do utworzenia nieświadomych i błędnych 
powiązań między kolorem białym – tym, co piją krowy (wodą) –  a 
mlekiem. 

Ćwiczenie 1

Rozgrzewka

Ćwiczenie 2

Jakiego koloru jest niedźwiedź polarny? (Odpowiedź: białego)
Jakiego koloru jest bita śmietana? (Odpowiedź: białego)
Jakiego koloru jest śnieg? (Odpowiedź: białego)
Co piją krowy? (Odpowiedź: wodę, ale niektórzy uczniowie lub 
niektóre uczennice prawdopodobnie odpowiedzą „mleko”).

2.1.
10-20 min
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Zapisz na tablicy sformułowanie „myślenie automatyczne” oraz po-
wiedz uczniom i uczennicom, że dwa ćwiczenia, które przed chwi-
lą zrobili, uruchamiają „myślenie automatyczne”. Poproś, żeby na 
podstawie analizy procesów myślowych, których doświadczyli pod-
czas tych ćwiczeń, zastanowili się, co może oznaczać to wyrażenie.

Zadaj im następujące pytania:

Ile czasu zajęło wam zastanawianie się nad odpowiedziami?
Jak bardzo koncentrowaliście się, żeby znaleźć odpowiedzi, w 
skali od 1 do 5? (gdzie 1 to najniższy poziom koncentracji, a 
5 – najwyższy) 

2.2.
15-20 min

Na bazie tych pytań przeprowadź z uczniami i uczennicami burzę 
mózgów, aby w sposób indukcyjny sformułować następującą de-
finicję: Myślenie automatyczne to szybki, niewymagający wysiłku i 
intuicyjny sposób przetwarzania informacji, w którym nie zachodzą 
aktywne procesy myślowe. W myśleniu automatycznym polegamy 
na intuicji, skojarzeniach i procesach automatycznych (takich jak 
stereotypy). 

Gdy uczniowie i uczennice wskażą te elementy, rozdaj im karty pra-
cy (zob. Karta pracy 2) i poproś, żeby wypełnili tabelę porównu-
jącą cechy myślenia kontrolowanego i cechy myślenia automatycz-
nego (poniższa tabelka prezentuje już wpisane odpowiedzi). 

Burza mozgow i mapy mysli: 
def i nicja automatycznych i 
kontrolowanych procesow 
myslowych

Podkreśl, że myślenie automatyczne jest naturalnym proce-
sem, który nie jest związany z ilorazem inteligencji danej oso-
by.
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Wyjaśnij uczniom i uczennicom, że istnieje sześć podstawowych 
(naukowo wyodrębnionych) emocji, które często odgrywają klu-
czową rolę w myśleniu automatycznym. Postarajcie się najpierw 
wspólnie odgadnąć, jakie to emocje. Następnie rozdaj karty pracy 
(zob. Karta pracy 3) i poproś uczniów i uczennice, żeby połączyli 
sześć piktogramów⁵ z sześcioma emocjami.

2.3.
5-10 min

Poproś uczniów i uczennice o porównanie dwóch ilustracji (tłuma-
czenie tekstu na ilustracjach w części Karty pracy)  dotyczących glo-
balnego ocieplenia⁶ (zob. Karta pracy 4. Ćwiczenie 1) i udzie-
lenie odpowiedzi na następujące pytania: 

Ćwiczenie 1
Źródło ilustracji 1:
A. Huang, 40 Creative 
and Funny Advertise-
ments Using Animals, 
https://onextrapixel.
com/40-creative-and-
-funny-advertisements-
-using-animals/ [dostęp: 
27.05.2021];

Źródło ilustracji 2:
The IPCC's four key fin-
dings, https://climate.
nasa.gov/climate_reso-
urces/26/graphic-the-
-ipccs-four-key-findings/ 
[dostęp: 27.05.2021].

Źródło: https://me-
spetitesperegrination-
s c u l t u r e l l e s . h o m e .
blog/2019/01/04/cest-
-pas-sorcier-joie-peu-
r-tristesse-colere-que-
-demotions/amp/

⁶

⁵

2.4.
10-15 min

Emocje w mysleniu 
automatycznym 

Myslenie automatyczne i 
kontrolowane a reklamy

Która z dwóch ilustracji wywarła na Was większe wrażenie? Z 
jakiego powodu? 
Czy te reklamy wzbudzają w Was jakieś emocje? Jeżeli tak, to 
jakie emocje?
Która z reklam wywołuje raczej myślenie automatyczne, a któ-
ra prowadzi do myślenia kontrolowanego? Z jakiego powodu? 

Ilustracja 1 Ilustracja 2
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Na początek nazwijcie wspólnie emocje, jakie wzbudziły obie rekla-
my, a następnie przeanalizujcie treść reklam i omówcie, która z nich 
z większym prawdopodobieństwem będzie prowadzić do myślenia 
automatycznego, a która do myślenia kontrolowanego.
Ilustracja 1 (niedźwiedź polarny): myślenie automatyczne opar-
te na takich emocjach jak strach (globalne ocieplenie), negatywne 
zaskoczenie (niedźwiedź polarny bez futra), smutek. Brak racjonal-
nych informacji; tekst ograniczony do sloganu i wezwania do dzia-
łania.
Ilustracja 2 (kluczowe ustalenia NASA): myślenie kontrolowane 
oparte na czterech racjonalnych argumentach. W tle ukazany jest 
obraz Ziemi, a ilustracja skupia się na elementach tekstowych.

Ilustracja 3 (Viking): myślenie automatyczne oparte na takich emo-
cjach jak pozytywne zaskoczenie i radość. Brak racjonalnych infor-
macji; tekst ograniczony do sloganu i wezwania do działania.
Ilustracja 4 (Gravely): myślenie kontrolowane, racjonalny opis cech 
kosiarek Gravely. Gravely podkreśla wytrzymałość swoich kosiarek; 
nie stara się przemawiać do emocji czy zachęcać do zakupu pod 
wpływem impulsu.

Zadaj uczniom i uczennicom te same pytania dotyczące dwóch re-
klam kosiarek⁷ (zob. Karta pracy 4. Ćwiczenie 2).

Ćwiczenie 2

Ilustracja 3 Ilustracja 4

⁷ Źródło ilustracji 3 (Viking): 
https://onextrapixel.com/
40-creative-and-funny-
-advertisements-using-ani-
mals/;

Źródło ilustracji 4 (Gravely):
h t t p s : / / w w w .
p i n t e r e s t . c o m /
pin/529102656197127162/ 
[dostęp: 27.05.2021].
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2.5.
15-20 min

Automatyczne myslenie 
na przyk   adzie tresci 
szerzonych przez 
ruchy populistyczne i 
ekstremistyczne

Przeanalizuj z uczniami i uczennicami ilustrację 5⁸ (zamieszczoną 
poniżej) przygotowaną w 2018 roku przez belgijską skrajnie prawi-
cową partię polityczną (zob. Karta pracy 5. Ćwiczenie 1.), aby 
zapoznać ich z jednej strony z powiązaniami między konstruktami 
dotyczącymi tożsamości, kryzysu i rozwiązania, a z drugiej strony – 
ze zjawiskiem myślenia automatycznego. 

Tekst na ilustracji: Chroń naszych! Precz z „krymigrantami”! (Ilustra-
cja utworzona przez Interes Flamandzki [Vlaams Belang], skrajnie 
prawicową partię polityczną z Regionu Flamandzkiego. Jej program 
skupia się głównie na polityce antyimigracyjnej, niezależności Flan-
drii i flamandzkiej tożsamości. W wyborach w 2019 r. partia Interes 
Flamandzki była drugą największą partią polityczną w Regionie Fla-
mandzkim).

Następnie zapytaj uczniów i uczennice, jaki jest przekaz tej kampa-
nii i w jakim świetle jej treść stawia imigrantów i imigrantki, tak aby 
uzyskać od uczniów i uczennic następujące informacje:

Rozpocznij od zadania tych sa-
mych pytań, co w przypadku 
reklamy kosiarki oraz kampanii 
dotyczącej globalnego ocieple-
nia: 

Jakie emocje wzbudza w 
Was ta treść? 
Jaki rodzaj myślenia wy-
zwala ta treść – myślenie 
automatyczne czy kontro-
lowane? Z jakiego powo-
du?

Ćwiczenie 1
⁸ Źródło: https://twitter.

c o m / F D W _ V B / s t a -
tus/985043311449792512/
photo/1 [dostęp: 
27.05.2021].

Ilustracja 5

Konstrukt dotyczący kryzysu: automatyczne powiązanie wy-
razów „kryminaliści” i „imigranci” w wyrażeniu „krymigranci”; 
skojarzenie wydaje się być traktowane jak coś oczywistego, 
mimo że nie opiera się na żadnych faktach. Treść wizualna, 
czyli kobieta z widocznymi na pierwszy rzut oka urazami, która 
patrzy bezpośrednio na nas (przez co symbolicznie wzywa nas 
do działania), potęguje to wrażenie.
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Podczas omawiania ilustracji z uczniami i uczennicami podkreśl na-
stępujące kwestie: 

Celem ćwiczenia nie jest to, aby uczniowie i uczennice poczuli się 
winni albo mało inteligentni, jeżeli poddadzą się myśleniu automa-
tycznemu, ani to, aby odrzucili swoje automatyczne myśli. Celem 
jest zrozumienie, jak radzić sobie z automatycznymi myślami dzię-
ki myśleniu kontrolowanemu, ponieważ myślenie automatyczne 
uniemożliwia nam rozumowanie. 

Po częściowym odkryciu strategii ukrytych w ekstremistycznych 
materiałach propagandowych postaraj się, aby uczniowie i uczen-
nice poczuli, że są w stanie poddać swoje myślenie automatyczne 
analizie i zastosować myślenie kontrolowane. W tym celu możesz 
przeprowadzić ćwiczenie, w którym poprosisz uczniów i uczennice 
o wypełnienie tabeli⁹ (zob. Karta pracy 5. Ćwiczenie 1.), aby 
lepiej zrozumieli, czym różni się myślenie automatyczne od kontro-
lowanego. W tabeli należy wypełnić kolumnę trzecią – wpisać auto-
matyczne myśli i odczuwane emocje dla tych z wyzwalaczy emocji, 
na które dana osoba zareagowała, oraz kolumnę czwartą – podać 
przykłady możliwych kontrolowanych myśli, za pomocą których 
można odpowiedzieć na myśli automatyczne. 

⁹ Tabela opracowana na 
podst.: J. Selva, 5 Workshe-
ets for Challenging Negative 
Automatic Thoughts (+PDF), 
https://positivepsychology.
com/challenging-automa-
tic-thoughts-positive-tho-
ughts-worksheets/ [dostęp: 
28.05.2021].

Wzbudzane intensywne emocje, takie jak gniew na imigrantów 
i imigrantki, smutek z powodu stanu kobiety, strach o osoby z 
„naszej” grupy.  
Konstrukt dotyczący tożsamości: „my” i „oni”. Ludzie są podzie-
leni na dwie przeciwstawne grupy. 
Konstrukt dotyczący rozwiązania: uproszczone rozwiązanie 
polegające na pozbyciu się imigrantek i imigrantów.

myślenie automatyczne jest naturalnym procesem i w żaden 
sposób nie wiąże się z ilorazem inteligencji; 
opinie uczniów i uczennic są szanowane i prawdopodobnie 
mają konkretne przyczyny (które warto samodzielnie przeana-
lizować, żeby zrozumieć ich wpływ na swoje procesy myślowe): 
ktoś może mieć poczucie zagrożenia i odczuwać gniew, gdy ra-
nieni lub zabijani są ludzie;  
przeciwstawienie się myśleniu automatycznemu wymaga pew-
nego wysiłku od każdego i każdej z nas. 
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1. Wyzwalacze 
emocji - 

uproszczenia 
myślowe

2. Opis 
wyzwalaczy 

emocji 

3. Myśli automatyczne 
i odczuwane emocje, 

ich nasilenie

4. Myśli kontrolowane, 
które przeciwstawiają 

się wyzwalaczom 
emocji

Myślenie 
dychotomiczne
„wszystko albo nic”

Uproszczone 
postrzeganie 
problemu, 
niedostrzeganie
niuansów.

Arbitralne 
wnioskowanie

Wyciąganie wniosków 
bez znajomości 
wszystkich istotnych 
faktów.

Minimalizacja/
wyolbrzymianie

Nadmierne 
podkreślanie
negatywnych 
aspektów 
danej sytuacji 
i umniejszanie 
pozytywnych.

Nadmierna 
generalizacja

Wyciąganie bardzo 
uogólniających
wniosków z 
jednorazowych 
wydarzeń; 
wykorzystywanie 
pojedynczych 
przypadków
do wyciągania 
wniosków 
dotyczących 
wszystkich innych 
wydarzeń.

Selektywne
abstrahowanie

Wykorzystywanie 
pojedynczego albo 
mało istotnego
negatywnego 
aspektu do 
wyciągania wniosków 
dotyczących całej 
sytuacji.

Następnie zadaj uczennicom i uczniom następujące pytania:

Czy istnieje inny możliwy sposób postrzegania tej kwestii? Czy 
istnieją jakieś fakty na poparcie alternatywnej perspektywy? Co 
trzeba wiedzieć, aby sformułować opinię na temat tej kwestii?
Jakich skutków mogę się spodziewać, jeżeli bezkrytycznie pod-
dam się moim automatycznym myślom?

Powiedz uczniom i uczennicom, że w ramach badania przeprowa-
dzonego w Belgii w latach 2001–2006,¹⁰ dotyczącego rzekomego 
związku między liczebnością społeczności imigranckich a pozio-
mem przestępczości, wykazano, że o wiele większe znaczenie ma 
czynnik bezrobocia wśród danych społeczności niż to, jakie grupy 
etniczne wchodzą w ich skład.  

¹⁰ T. Bircan, M. Hooghe, Immi-
gration, diversity and crime: 
an analysis of Belgian natio-
nal crime statistics, 2001-6, 
European Journal of Crimi-
nology 8(3), 198–212, 
DOI:
10.1177/1477370811403443,  
https://www.researchgate.
net/publication/254091358_
Immigration_diversity_and_
crime_an_analysis_of_Bel-
gian_national_crime_stati-
stics_2001-6
[dostęp: 28.05.2021]. 
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Myślenie automatyczne może prowadzić do tworzenia lub wzmac-
niania stereotypów dotyczących danych grup społecznych albo 
uprzedzeń. Zapytaj uczniów i uczennice, jak rozumieją pojęcie „ste-
reotyp” i „uprzedzenie”. Zadając im pytania, naprowadź ich na de-
finicje obu pojęć:

„Stereotyp charakteryzuje się przeważnie nasyceniem wartościami 
i emocjami, uproszczeniem i nadmiernym uogólnieniem. Jego ce-
chą są także sztywność i trwałość, wynikające z odrzucania informa-
cji podważających stereotyp i podatności na informacje, które go 
potwierdzają. Wywiera silny wpływ na zachowania członków grup 
społecznych, sprzyjając zwłaszcza utrwalaniu uprzedzeń wobec lu-
dzi spoza własnej grupy. W znaczeniu szerszym używa się terminu 
stereotyp na oznaczenie wszelkich poglądów stanowiących odbicie 
gotowego wzoru i przyswajanych bez zastanowienia i konfrontowa-
nia ich z rzeczywistością”¹¹.

„Uprzedzenie to negatywny stosunek do kogoś lub czegoś, powsta-
ły w wyniku powziętych z góry, niesprawdzonych przekonań, w tym 
stereotypów”¹².

Ustaliwszy z klasą, czym są stereotypy i uprzedzenia, porozmawiaj z 
uczniami i uczennicami na temat stereotypów oraz uprzedzeń, jakie 
są przypisywane grupom społecznym, do których oni sami należą. 

Jeśli temat ten jest dla nich interesujący, możecie także obejrzeć 
kilkunastominutowe przemówienie nigeryjskiej pisarki Chimaman-
dy Ngozi Adichie na platformie TED pt. Niebezpieczeństwo jednej 
historii, w którym pisarka opowiada, jak stereotypy wpływają na na-
sze życie i kontakty z innymi ludźmi. Filmik znajdziesz pod adresem: 
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_dan-
ger_of_a_single_story/transcript?language=en [dostęp: 28.05.2021].

W tym ćwiczeniu bardzo ważne jest podkreślenie, że nie ma ono na 
celu dyskusji o poglądach uczniów i uczennic na temat prawa do 
aborcji, ale budowanie umiejętności analizowania, czy dany prze-
kaz dotyczący ważnej, wrażliwej społecznie i potencjalnie kontro-
wersyjnej tematyki uruchamia w nas myślenie automatyczne czy 
kontrolowane. Warto także samodzielnie ocenić, na ile przeprowa-
dzenie ćwiczenia w danej klasie, szkole lub społeczności nie przy-
niesie odwrotnego efektu i nie wzmocni polaryzacji poglądów na 
dany temat.  

Jeśli omawiane ilustracje¹³ (zob. Karta pracy 5. Ćwiczenie 2), 
zamieszczone także poniżej, wywołają w klasie dyskusję dotyczącą 
prawa do aborcji, podkreśl, że celem tego ćwiczenia nie jest zaini-
cjowanie dyskusji na temat prawa do aborcji ani wymiana opinii na 
ten temat, lecz ćwiczenie umiejętności analizowania, czy dany prze-
kaz uruchamia w nas myślenie automatyczne czy kontrolowane. 

Ćwiczenie 2

¹¹

¹²

¹³

Hasło stereotyp [w:] Ency-
klopedia PWN, https://en-
cyklopedia.pwn.pl/haslo/
stereotyp;3979617.html 
[dostęp: 15.06.2021].

Hasło uprzedzenie [w:] 
Encyklopedia PWN, ht-
t p s : / / e n c y k l o p e d i a .
pwn.pl/haslo/uprzedze-
nie;3991555.html [do-
stęp: 15.06.2021].

Źróło ilustracji 6:
h t t p s : / / w w w . h u f -
fpost.com/entry/kan -
s a s - a b o r t i o n - m a r k -
-gietzen_n_3762079?;

Źródło ilustracji 7:
https://www.facebook.
com/focusonlife/photos/
a.214486535240976/305
9531960736405/;

Źródło ilustracji 8:
h t t p s : / / w w w . c h a -
r i s m a n e w s . c o m /
po l i t i cs /72945-shoc -
king-bil lboard-target-
s - b l a c k - w o m e n - f o r -
-abortions [dostęp: 
15.06.2021].
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Analizując ilustracje zadaj uczniom i uczennicom następujące py-
tania:

Jakie emocje wzbudza w Was ta treść? 
Jaki rodzaj myślenia wyzwala ta treść – myślenie automatyczne 
czy kontrolowane? Z jakiego powodu?

Ilustracja 6 Ilustracja 7

Ilustracja 8

Ilustracja 6

Na ilustracji 6 widoczne są plakaty skrajnych ruchów pro-life, na-
wołujących często do przemocy wobec klinik i kobiet dokonujących 
aborcji. Ilustracja 7 przedstawia argumenty anty-aborcyjne, które 
można omawiać z zastosowaniem myślenia kontrolowanego, a ilu-
stracja 8 – przekaz proaborcyjny skierowany do społeczności Czar-
nych kobiet w Teksasie w USA przez tamtejszą organizację dzia-
łającą na rzecz zdrowia i praw reprodukcyjnych Czarnych kobiet. 
Omów z klasą sposób wzmocnienia konstruktu dotyczącego kry-
zysu na ilustracji 6. Podkreśl, że wyraźne oddzielenie automatycz-
nych procesów myślowych od kontrolowanych nie jest zazwyczaj 
możliwe – nasze procesy poznawcze nie są nigdy w stu procentach 
automatyczne ani w stu procentach kontrolowane.

Pokaż uczniom i uczennicom obraz zachodu słońca udostępnio-
ny przez ISIS w mediach społecznościowych w 2018 roku podczas 
szczytowego okresu władzy kalifatu w Syrii (zob. Karta pracy 5. 
Ćwiczenie 3)¹⁴. 

Ćwiczenie 3

¹⁴ Źródło ilustracji 9:
https://twitter.com/p_
v a n o s t a e y e n / s t a -
tus/1340326496414691329 
[dostęp: 15.06.2021].
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Ten przykład pokazuje, że grupy ekstremistyczne nie zawsze udo-
stępniają negatywne treści wzbudzające strach czy gniew – często 
udostępniają również treści, które wywołują pozytywne emocje, 
takie jak radość (związane z konstruktami dotyczącymi tożsamości 
i rozwiązania), lub pozytywne uproszczenia myślowe. Na przykład 
obraz zachodu słońca, które oświetla tylko meczet w Wilāyat al-Ba-
raka (regionie Syrii zarządzanym przez ISIS w tamtym czasie), może 
z łatwością wywołać emocje związane z radością, zachwytem i au-
tomatyczne romantyczne powiązania między kalifatem ISIS a mocą, 
którą symbolizuje słońce świecące na meczet. Jak dowiemy się w 
kolejnych rozdziałach, tego typu treści mogą również wzmocnić 
błędy poznawcze, takie jak faworyzowanie grupy własnej lub efekt 
wyższości obrazu nad tekstem.

Ilustracja 9

Pokaż uczniom i uczennicom wpis¹⁵ (zob. Karta pracy 6. Ćwi-
czenie 1), który został usunięty przez Facebooka.

Ilustracja 10
Tekst: „Już dziś wstąp w nasze szeregi. Dołącz do imperium”.
Treść wpisu (nieprzetłumaczona) zawiera charakterystykę koszulki, którą 
można zamówić dzięki temu postowi. 

Ćwiczenie 1

¹⁵

2.6.
15-20 min

N. Robins-Early, Face-
book And Instagram Let 
Neo-Nazis Run Clothing 
Brands On Their Plat-
forms, https://www.
huffpost .com/entry/
facebook-nazi-clothin-
g-extremism_n_5b5b-
5cb3e4b0fd5c73cf2986 
[dostęp: 28.05.2021].

Myslenie automatyczne i 
podwojna mowa w mediach 
spo   ecznosciowych
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Przyczep do tablicy kolorowe kserokopie sześciu ilustracji (zamiesz-
czonych poniżej)¹⁷, aby uczniowie i uczennice dobrze je widzieli. 
Ilustracje zostały utworzone przez francuską firmę komercyjną Eu-
ropa Invicta, która sprzedając swoje produkty, promuje szczegól-
ną wizję „fundamentów europejskiej kultury i tożsamości”. Nazwa 
Europa Invicta nawiązuje do łacińskiego słowa invicta, oznaczają-
cego „niezwyciężony”. Firma ta używa atrakcyjnych treści wizual-
nych, które przedstawiają jej wizję europejskiej tożsamości. Wizja 
ta obejmuje przekonanie o wyższości białych Europejczyków nad 
innymi społecznościami i o konieczności ich „obrony” oraz „obro-
ny” konserwatywnych wartości przed imigrantami i imigrantkami 
oraz innymi grupami i osobami nieprzystającymi do określonej 
wizji Europy oraz społeczności Europejczyków i Europejek. Te ilu-
stracje udostępniane na Facebooku i Instagramie idealnie obrazują 
następujący proces: język nienawiści i strach (konstrukt dotyczący 
kryzysu) został zastąpiony miłością do bliskiej sercu historii i kultury 
„białej cywilizacji” (konstrukt dotyczący tożsamości). Takie ilustra-
cje wywołują myślenie automatyczne. Większość tych postów wi-
zualnie przypomina raczej reklamy luksusowych produktów, a nie 
propagandę ekstremistyczną, i wywołuje emocje takie jak zachwyt, 
radość oraz duma (konstrukt dotyczący tożsamości). Jednak takie 
posty, jak ten ze sloganem „Hail Europa” z europejską wioską w tle, 
kojarzą się już z treściami nazistowskimi (nazistowskie powitanie 
„Heil Hitler”). Pokazuj uczniom i uczennicom stopniowo po dwie ilu-

Ćwiczenie 2 

Zakapturzona postać przedstawiona na rysunku to odniesienie 
do organizacji Ku Klux Klan¹⁶ szerzącej nienawiść wobec osób 
Czarnych (rasizm). W mediach społecznościowych zabronione 
są odniesienia do organizacji opartych na przemocy, takich jak 
ta, bez kontekstu towarzyszącego danemu odniesieniu, który 
w sposób potępiający albo neutralny opisuje tę treść (neutral-
ne albo krytyczne podejście różni się od propagandy).
Post nawołuje do przemocy, co jest zabronione.

Zapytaj uczniów i uczennice, dlaczego ich zdaniem Facebook usu-
nął ten post. Odpowiedź brzmi: 

Wyjaśnij uczniom i uczennicom, że standardy społeczności Facebo-
oka to zbiór zasad dotyczących typów treści, które użytkownicy i 
użytkowniczki mogą i których nie mogą udostępniać na platformie 
społecznościowej. Zabronione są między innymi mowa nienawiści 
i podżeganie do przemocy. Żeby obejść takie zakazy, ekstremiści 
(zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści) oraz populiści udostępnia-
ją bardziej utajone treści. Ich przekaz jest na tyle niejasny, aby móc 
obejść regulacje dotyczące mowy nienawiści, ale jednocześnie dość 
jasny, aby przekazać idee ekstremistyczne. 

¹⁶

¹⁷

Ku Klux Klan: stosująca 
przemoc, tajna organi-
zacja, założona w 1915 
roku w stanie Georgia w 
Stanach Zjednoczonych, 
aby utrzymać suprema-
cję białych protestan-
tów. Obecnie w USA jest 
aktywnych kilkadziesiąt 
organizacji ze słowem 
„klan” w nazwie. W ciągu 
ostatnich dwóch dekad 
FBI kilkakrotnie uda-
remniło zamachy przy-
gotowywane przez ich 
ekstremistów. Jednak w 
XXI wieku Klan stawia 
na indoktrynację swo-
ich sympatyków (źródła: 
Merriam Webster Dic-
tionary, Wydawnictwo 
Czarne).

Źródło: https://euro-
painvicta.eu/ [dostęp: 
28.05.2021].
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stracje, tak aby zauważyli, że stają się one coraz mniej niewinne, a 
treści wciąż są niejasne i utajone. 

Zapytaj uczniów i uczennice, co czują, gdy widzą każdą z tych ilu-
stracji, i w jaki sposób ich emocje – prawdopodobnie pozytywne 
– zostały wywołane przez firmę Europa Invicta.
Możliwe odpowiedzi: 

piękne, eleganckie obrazy (elementy graficzne podobne do 
tych, które używane są w reklamach luksusowych i popular-
nych produktów);
modele i modelki, którzy wpisują się w kulturowe kanony pięk-
na i których wygląd spełnia kryteria tego, co kulturowo jest 
uważane za atrakcyjne; wszystkie osoby widoczne na ilustra-
cjach są białe; 
elementy architektury, krajobrazy miejskie i widoki przyrody, 
które mają duże znaczenia kulturowe lub są charakterystyczne 
dla określonego miasta, regionu czy kraju; 
bezpośrednie pozytywne wyrażenia; 
zaimek „my”, który ma wywołać uczucia nawiązujące do tożsa-
mości grupy własnej; 
słownictwo oparte na emocjach (miłość).
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Ilustracja 11
Tekst: „Z MIŁOŚCI DO EUROPY”
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Ilustracja 12
Tekst: „MIŁOŚĆ JEST JAK EUROPA – SPRAWIA, ŻE WSZYSTKO JEST LEPSZE”
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Ilustracja 13
Teskt: „EUROPA NALEŻY DO EUROPEJCZYKÓW”
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Ilustracja 14
Tekst: „MAMY CAŁĄ RÓŻNORODNOŚĆ, JAKIEJ POTRZEBUJEMY”
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Ilustracja 15
Tekst: „HAIL EUROPA”



33

PRECOBIASStop radykalizacji - przewodnik dla nauczycielek i nauczycieli

Ilustracja 16
Tekst: „WALCZ ZA SPRAWĘ”
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Poproś uczniów i uczennice, aby indywidualnie bądź w dwu- albo 
trzyosobowych grupach wyszukali przykłady wypowiedzi i treści po-
litycznych/społecznych w swoim kraju, które w szczególny sposób 
wywołują myślenie automatyczne. Uczniowie i uczennice mogą po-
dzielić się wynikami wyszukiwania w klasie i wziąć udział w dyskusji.

Następnie możecie wspólnie stworzyć przewodnik pt. Jak rozpo-
znać myślenie automatyczne? albo opracować 5 zasad, jak przejść od 
myślenia automatycznego do myślenia kontrolowanego, w dowolnej 
formie: listy kontrolnej, plakatów, komiksów, rysunków memów 
lub innych treści online. Ta część ćwiczenia będzie mieć na celu re-
fleksję na temat tego, jak możemy ograniczać stosowanie myśle-
nia automatycznego, zwiększać naszą uważność na przekazy, które 
wywołują takie myślenie, oraz jak mobilizować samych siebie do 
stosowania myślenia kontrolowanego. 

2.7.
1 godz

+
czas potrzebny do 
omówienia wyników w 
klasie

(praca domowa) 

Tresci w mediach 
(spo ecznosciowych) w Twoim 
kraju



Karty pracy  



Myślenie automatyczne i błędy poznawcze - wprowadzenielekcja 01 

Spójrz na dwie poziome linie poniżej. Która z nich Twoim zdaniem jest dłuższa?

Przeczytaj poniższe pytania, które zadał(a) Ci właśnie ustnie nauczyciel(ka): 

Jaka była Twoja odpowiedź na pytania 1 i 2? Jaka odpowiedź jest często udzielana na 
pytanie 2? Z jakiego powodu?

Jaki jest nasz główny proces myślowy w tym przypadku?

Ćwiczenie 2

1.
Ćwiczenie 1

Rozgrzewka 

Jak można zdefiniować myślenie automatyczne na podstawie naszych procesów myślo-
wych w dwóch powyższych przykładach?

2.

36

Jakiego koloru są niedźwiedź polarny, bita śmietana i śnieg? 
Co piją krowy? 

myslenie automatyczne i 
kontrolowane: def inicje



Wymień sześć podstawowych emocji.

3.

Wypełnij poniższą tabelę, aby porównać myślenie automatyczne z myśleniem kontro-
lowanym.
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Połącz sześć podstawowych emocji z sześcioma piktogramami poniżej.

Spójrz na dwie ilustracje poniżej dotyczące globalnego ocieplenia.

Ćwiczenie 1

4.

Myślenie automatyczne i błędy poznawcze - wprowadzenielekcja 01 

SzeSC podstawowych emocji

MySlenie automatyczne i 
kontrolowane a reklamy

Która z dwóch ilustracji wywarła na Tobie większe wrażenie? Z jakiego powodu? 
Jakie emocje wzbudzają w Tobie te reklamy? 
Która z reklam wywołuje myślenie automatyczne, a która prowadzi do myślenia 
kontrolowanego? Z jakiego powodu?



Tekst ilustracji 1: „Na Ziemi jest coraz cieplej. Podpisz petycję na stronie thebigask.be i poproś 
belgijski rząd o wdrożenie silnej polityki mającej za zadanie chronić klimat”.

Tekst ilustracji 2: „Cztery kluczowe wnioski Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu. 1) Ist-
nieje 95-procentowa pewność, że globalne ocieplenie jest spowodowane działalnością człowie-
ka. 2) Stężenie dwutlenku węgla jest na „bezprecedensowym”, nieobserwowanym od przynaj-
mniej 800 000 lat poziomie. 3) Poziom mórz nadal podnosi się szybciej niż przez ostatnie 40 
lat. 4) W ostatnich dwudziestu latach topnieją pokrywy lodowe na Grenlandii i Antarktydzie, a w 
wielu częściach świata obserwuje się topnienie lodowców”.

Ilustracja 1 Ilustracja 2
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Spójrz na dwie reklamy kosiarek poniżej. 

Ćwiczenie 2

Myślenie automatyczne i błędy poznawcze - wprowadzenielekcja 01 

Która reklama wywarła na Tobie większe wrażenie? Z jakiego powodu? 
Jakie emocje wzbudzają w Tobie te reklamy?
Która z reklam wywołuje myślenie automatyczne, a która prowadzi do myślenia 
kontrolowanego? Z jakiego powodu?

Ilustracja 3 Ilustracja 4
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Tekst ilustracji 3: „Kosiarki Viking. Nic nie kosi trawy lepiej”.

Tekst ilustracji 4: „Nie znajdziesz wielu kosiarek Gravely na złomowisku. W czasach gdy więk-
szość Amerykanów spodziewa się, że ich maszyny przedwcześnie trafią na złomowisko, kosiarki 
Gravely stanowią miłą odmianę. Co roku dostajemy listy z informacjami o wciąż sprawnych 10-, 
15-, a nawet 24-letnich kosiarkach Gravely. To może być dla Ciebie zaskoczeniem. Ale nie dla 
nas. Nigdy nie oszczędzamy na produkcji naszych kosiarek. Zawsze dokładamy wszelkich starań, 
aby działały lepiej i dłużej. Kosiarki Gravely mają coś, czego nie znajdziesz w innych kosiarkach 
trawnikowych i ogrodowych: bezpośrednie przenoszenie napędu zębatkami od silnika, przez 
skrzynie biegów, do przystawek. Nie ma więc żadnych pasów, które mogłyby się uszkodzić, zsu-
nąć czy zużyć. Precyzyjnie skrawane koła zębate są zanurzone w kąpieli olejowej, aby zapewnić 
mniejsze tarcie i wydłużony okres użytkowania. Dla zwiększenia trwałości obudowę skrzyni bie-
gów i wahliwą oś przednią wytwarzamy z żeliwa. Dla zwiększenia wydajności przykręcamy silnik 
bezpośrednio do skrzyni biegów z tyłu. Podsumowując, produkujemy nasze kosiarki tak, aby 
kosiły trawę jeszcze na długo po tym, jak większość maszyn z tego samego rocznika trafi na zło-
mowisko. Znajdź w książce telefonicznej przedstawiciela handlowego najbliżej Ciebie”. 

Tekst ilustracji 5: Chroń naszych! Precz z „krymigrantami”! (Ilustracja utworzona przez 
Interes Flamandzki [Vlaams Belang], skrajnie prawicową partię polityczną z Regionu Fla-
mandzkiego. Jej program skupia się głównie na polityce antyimigracyjnej, niezależności 

Ćwiczenie 1

Automatyczne myslenie na
przyk adzie tresci szerzonych 
przez ruchy populistyczne i 
ekstremistyczne

5.

Flandrii i flamandzkiej tożsamości. 
W wyborach w 2019 roku partia 
Interes Flamandzki była drugą naj-
większą partią polityczną w Regionie 
Flamandzkim).

Ilustracja 5
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Wypełnij tabelę: 

w kolumnie trzeciej wpisz automatyczne myśli i odczuwane emocje dla tych z wy-
zwalaczy emocji, na które zareagowałeś(-łaś), 
w kolumnie czwartej podaj przykłady możliwych kontrolowanych myśli, za pomo-
cą których możesz odpowiedzieć na myśli automatyczne. 



Odpowiedz na poniższe pytania:

Czy istnieje inny możliwy sposób postrzegania tej kwestii? Czy istnieją jakieś fakty 
na poparcie alternatywnej perspektywy? Co trzeba by wiedzieć, aby sformułować 
opinię na temat tej kwestii?
Jakich skutków mogę oczekiwać, jeżeli bezkrytycznie poddam się moim automa-
tycznym myślom?

1.

2.

41

Porównaj, jak kwestię aborcji przedstawiono na ilustracji 6, 7 i 8 poniżej. Co czujesz, 
patrząc na poniższe ilustracje? Jakie emocje one wywołują? Czy treści te prowadzą do 
myślenia automatycznego, czy kontrolowanego? W jaki sposób?

Ćwiczenie 2

Myślenie automatyczne i błędy poznawcze - wprowadzenielekcja 01 

1. Wyzwalacze 
emocji - 

uproszczenia 
myślowe

2. Opis 
wyzwalaczy 

emocji 

3. Myśli automatyczne 
i odczuwane emocje, 

ich nasilenie

4. Myśli kontrolowane, 
które przeciwstawiają 

się wyzwalaczom 
emocji

Myślenie 
dychotomiczne
„wszystko albo nic”

Uproszczone 
postrzeganie 
problemu, 
niedostrzeganie
niuansów.

Arbitralne 
wnioskowanie

Wyciąganie wniosków 
bez znajomości 
wszystkich istotnych 
faktów.

Minimalizacja/
wyolbrzymianie

Nadmierne 
podkreślanie
negatywnych 
aspektów 
danej sytuacji 
i umniejszanie 
pozytywnych.

Nadmierna 
generalizacja

Wyciąganie bardzo 
uogólniających
wniosków z 
jednorazowych 
wydarzeń; 
wykorzystywanie 
pojedynczych 
przypadków
do wyciągania 
wniosków 
dotyczących 
wszystkich innych 
wydarzeń.

Selektywne
abstrahowanie

Wykorzystywanie 
pojedynczego albo 
mało istotnego
negatywnego 
aspektu do 
wyciągania wniosków 
dotyczących całej 
sytuacji.



Tekst ilustracji 6: „Zabójcy dzieci trafią do piekła. Bóg zesłał strzelającego”.  
Tekst ilustracji 7: „Jeżeli naprawdę angażujemy się na rzecz sprawiedliwości społecznej, tworze-
nia środowiska, w którym wszyscy ludzie są traktowani równo i mają równe prawa, musi to obej-
mować również nienarodzone dzieci”.
Tekst ilustracji 8: „Czarne kobiety dbają o swoje rodziny, dbając o siebie. Aborcja to dbanie o 
siebie”.

Ilustracja 6 Ilustracja 7

Ilustracja 8
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Powyższy przykład dotyczący aborcji pokazuje, że myślenie automatyczne i błędy po-
znawcze nie występują jedynie w kontekstach ruchów prawicowych czy dżihadystyczne-
go ekstremizmu, które często pokazywane są w mediach, ale że mogą dotyczyć wszel-
kich wrażliwych i kontrowersyjnych kwestii społecznych, w tym np. prawa do aborcji.  

Myślenie automatyczne i błędy poznawcze - wprowadzenielekcja 01 

Co czujesz, patrząc na poniższe ilustracje 
Jakie emocje wzbudza ta treść? 
Czy treść prowadzi do myślenia automatycznego, czy kontrolowanego? W jaki 
sposób?



Spójrz na poniższą ilustrację 9. 

Ilustracja 9

Ta ilustracja została udostępniona w mediach społecznościowych przez ISIS, tzw. Pań-
stwo Islamskie, podczas szczytowego okresu kalifatu. Jakie emocje i konstrukty zostaną 
prawdopodobnie wywołane u grup docelowych ISIS? W jaki sposób ta treść wywołuje 
myślenie automatyczne? Jaka jest różnica między tą treścią a postami takimi jak ilustra-
cja przedstawiająca kobietę z urazami (zob. ilustracja 5)?

Opis ilustracji: „Zachód słońca w Wilāyat al-Baraka [regionie Syrii zarządzanym przez 
ISIS w tamtym czasie], 2 października 2018 roku”.

Ćwiczenie 3
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Jakie elementy wizualne zawarto na ilustracji?
Co czujesz, patrząc na tę ilustrację? Jakie emocje ona wzbudza?



Spójrz na poniższą treść i zastanów się, dlaczego Facebook usuwa takie posty. 

Po zapoznaniu się z powyższym usuniętym postem na Facebooku, spójrz teraz na poniż-
sze posty z Instagrama utworzone przez alternatywny ruch prawicowy Europa Invicta. 

Ilustracja 10

Tekst na ilustracji: „Już dziś wstąp w nasze szeregi. Dołącz do imperium”.
Treść wpisu (treść nieprzetłumaczona) zawiera charakterystykę koszulki, którą można zamówić 
dzięki temu postowi. 

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

6. Myslenie automatyczne i podwojna mowa 
w mediach spo ecznosciowych
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Co czujesz, patrząc na poniższe ilustracje 
Jakie emocje wzbudza ta treść? 
Czy treść prowadzi do myślenia automatycznego, czy kontrolowanego? W jaki 
sposób?

Myślenie automatyczne i błędy poznawcze - wprowadzenielekcja 01 



Ilustracja 15
Tekst: „Hail Europa"

Ilustracja 16
Tekst: „Walcz za sprawę”

Ilustracja 11
Tekst: „Z miłości do Europy”

Ilustracja 13 
Tekst: „Europa należy do Euro-
pejczyków”              

Ilustracja 12
Tekst: „Miłość jest jak Europa - 
sprawia, że wszystko jest lepsze"

Ilustracja 14
Tekst: „Mamy całą różnorodność, 
jakiej potrzebujemy”

Odpowiedz na poniższe pytania:

Czy istnieje inny możliwy sposób postrzegania tych kwestii? Czy istnieją jakieś fak-
ty na poparcie alternatywnych perspektyw? Co trzeba by wiedzieć, aby sformuło-
wać opinię na temat tej kwestii?
Jakich skutków mogę oczekiwać, jeżeli bezkrytycznie poddam się moim automa-
tycznym myślom?

1.

2.
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02
lekcja

Efekt 
autorytetu
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1.
Notatki dla 
nauczycielek i 
nauczycieli 

Czym jest efekt autorytetu?
Efekt autorytetu definiuje się jako skłonność do podporządkowy-
wania się osobom, które postrzegamy jako mające zasadny auto-
rytet. Autorem tej definicji jest Stanley Milgram, naukowiec znany 
z przeprowadzania eksperymentów, w których  badał posłuszeń-
stwo wobec autorytetów (w jego najbardziej znanym eksperymen-
cie „nauczyciele” poddawali „uczniów” wstrząsom elektrycznym za 
nieprawidłowe odpowiedzi). Definicja w Wikipedii dodaje, że efekt 
autorytetu to skłonność do przypisywania większej trafności opi-
niom autorytetów, niezależnie od ich treści, oraz pozostawania pod 
większym wpływem takich opinii. Zazwyczaj bardziej cenimy zda-
nie osób uznawanych przez nas za specjalistów i nie analizujemy 
dokładnie tego, co te osoby mówią oraz nie oceniamy jakości ich 
wypowiedzi. 

Wiele osób przypisuje również ogromny autorytet celebrytom i ce-
lebrytkom. Nasze ulubione gwiazdy filmowe to osoby, które sza-
nujemy i podziwiamy, chętnie słuchamy ich porad, ponieważ w 
naszym mniemaniu świetnie radzą sobie w życiu. Podobnie jest z 
popularnością influencerów i influencerek. Nasze wyobrażenie o 
czyimś autorytecie może również zależeć od tego, ilu dana osoba 
ma obserwujących lub fanów. Im więcej ma obserwujących, tym 
większą wiarygodność jej przypisujemy i tym chętniej słuchamy, co 
ma do powiedzenia.

Efekt autorytetu występuje również w pracy. Badania wykazały, że 
innowacyjne pomysły zgłaszane przez osoby mające mniejsze do-
świadczenie nie są traktowane tak poważnie jak te zgłaszane przez 
pracowników i pracownice z większym doświadczeniem lub więk-
szym autorytetem, na przykład członków i członkinie zespołu na 
wyższych stanowiskach. Inne badanie¹ wykazało, że projekty, któ-
rymi zarządzają kierownicy i kierowniczki wyższego szczebla, mają 
mniejszą szansę zakończyć się sukcesem niż projekty, którymi za-

B. Szatmari, We are (all) 
the champions. The effect 
of status in the implemen-
tation of innovations (No. 
EPS-2016-401-LIS). ERIM 
Ph.D. Series Research 
in Management. Era-
smus University Rotter-
dam, 16 grudnia 2016 
r. Pobrane z: http://hdl.
handle.net/1765/94633 
[dostęp: 8.04.2021].

¹
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rządzają osoby niższego szczebla. Próg przekazywania krytycznych 
uwag przez osobę z zespołu jest niższy w rozmowie z kimś o mniej-
szym autorytecie. Dlatego kierownicy i kierowniczki projektów niż-
szego szczebla otrzymują więcej informacji zwrotnych i krytycznych 
uwag, dzięki czemu projekt opiera się na bardziej solidnych podsta-
wach.

Efekt autorytetu wynika z naturalnych skłonności i przynosi ludziom 
wiele korzyści. Według Roberta Cialdiniego, autora książki Wywiera-
nie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, „umożliwia on wytwarzanie 
zasobów, handel, obronę, ekspansję i kontrolę społeczną, które bez 
niego nie byłyby możliwe”. Przywództwo i autorytet mogą stano-
wić kluczowy element funkcjonowania społeczeństw i kultur jako 
systemów, pomagają tworzyć strukturę społeczną i zachowywać 
porządek społeczny. Od bardzo wczesnego wieku jesteśmy uczeni 
szacunku dla autorytetów oraz dostrzegania ich w nauczycielach 
i nauczycielkach, rodzicach, trenerach i trenerkach, przełożonych, 
politykach i polityczkach, celebrytach i celebrytkach, starszym ro-
dzeństwie itd. W wymiarze indywidualnym pomaga nam to uczyć 
się i rozwijać oraz zwalnia nas z samodzielnego podejmowania 
wszystkich ważnych decyzji. W wielu sytuacjach zaufanie znanemu 
autorytetowi – specjaliście lub specjalistce w swojej dziedzinie – 
to dobra decyzja. Lekarze i lekarki, dentyści i dentystki, prawnicy 
i prawniczki itp. na ogół wiedzą, o czym mówią. To cenne uprosz-
czenie, które pozwala nam zaoszczędzić czas. Jednak podobnie jak 
w przypadku wielu błędów poznawczych, gdy uleganie wpływowi 
autorytetu staje się automatyczną reakcją, może to powodować 
problemy. 

Efekt autorytetu a ruchy 
populistyczne i ekstremistyczne
Według specjalisty w dziedzinie terroryzmu, Harora Ingrama, gru-
py ekstremistyczne pragną osiągnąć za pomocą propagandy trzy 
główne cele: stworzyć system wartości i przekonań, zwiększyć swo-
ją wiarygodność oraz spowodować zmianę zachowania u osób 
przyswajających ich treści propagandowe. Wiemy, że ludzie są 
skłonni akceptować i cenić opinie tych, których uważają za auto-
rytety, a wiedzę tę wykorzystują również grupy ekstremistyczne w 
mediach społecznościowych i na innych platformach propagando-
wych. Ich komunikaty wygłaszają osoby emanujące zdolnościami 
przywódczymi i autorytetem. Grupy te wybierają charyzmatyczne 
postacie – zazwyczaj mężczyzn, ponieważ zgodnie ze stereotypo-
wym  postrzeganiem ról płciowych w wielu kulturach, większy auto-
rytet przypisuje się mężczyznom – które wydają się pewne siebie i 
zdeterminowane oraz stosują język siły. Ponadto nawet powołanie 
się na rzekomy (ale nieprawdziwy) autorytet lub na rzekome na-
ukowe, fachowe źródło informacji może wywołać efekt autorytetu 
oraz dodawać wiarygodności pozbawionym treści i bezpodstaw-
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nym argumentom. 

Jednym z narzędzi używanych przez grupy ekstremistyczne są teo-
rie spiskowe, zaś efekt autorytetu jest aktywowany w celu nakłonie-
nia ludzi do wiary w nie, a często też do postępowania w określony 
sposób. Wiele teorii spiskowych opiera się na charyzmatycznym 
przywódcy bądź odwołuje się do rzekomego fachowego źródła 
wiedzy albo rzekomych wyników badań naukowych. Komisja Eu-
ropejska definiuje teorie spiskowe jako przekonanie, że pewnymi 
wydarzeniami lub sytuacjami manipulują z ukrycia potężne siły o 
wrogich zamiarach. Teorie spiskowe mają sześć wspólnych cech: 

Teorie spiskowe mogą być niebezpieczne, ponieważ często są skie-
rowane przeciwko całej grupie postrzeganej jako wróg stojący za re-
alnym lub wyimaginowanym zagrożeniem albo dyskryminują taką 
grupę. Prowadzą do polaryzacji społeczeństwa i napędzają prowa-
dzący do przemocy ekstremizm. Teorie spiskowe często mają swój 
początek w podejrzeniu – stawia się pytanie, kto odnosi korzyści 
z danego wydarzenia lub sytuacji i w ten sposób identyfikuje się 
spiskowców. Następnie na siłę dopasowuje się do teorii wszelkie 
„dowody”. Kiedy teorie spiskowe zakorzenią się, szerzą się bardzo 
szybko. Trudno jest je podważyć, ponieważ każdą osobę, która pró-
buje to zrobić, postrzega się jako biorącą udział w spisku.

Teorie spiskowe proponują proste wyjaśnienia złożonej rzeczywi-
stości, nie wymagają długich analiz. W ten sposób przywracają po-
czucie sprawczości i kontroli, które jest szczególnie istotne w mo-
mentach wielkiej niepewności wywołanej przez rozmaite katastrofy 
naturalne lub kryzysy finansowe, społeczne czy polityczne. Ludzie 
stosują uproszczenia poznawcze do określenia, w co powinni wie-
rzyć. A ludzie odczuwający lęk lub mający poczucie chaosu mogą 
w jeszcze większym stopniu opierać się na tych uproszczeniach 
poznawczych, aby nadać sens sytuacji na świecie. W październiku 
2020 roku opublikowano wyniki badań dotyczących pandemii CO-
VID-19². Chociaż większość respondentów i respondentek prawi-
dłowo identyfikowała błędne informacje, to 22–37 procent z nich 
(w zależności od kraju) bez wahania uznawało za prawdę dotyczą-
ce pandemii fake newsy – osoby te wierzyły, że koronawirus został 
stworzony w laboratorium w Wuhan w Chinach.

Ludzie często uznają teorie spiskowe za atrakcyjne, ponieważ nie 

domniemany, tajny spisek; 
grupa spiskowców; 
„dowody”, które wydają się potwierdzać teorię spiskową; 
nic nie dzieje się bez przyczyny i nie ma przypadków; nic nie 
jest takie, na jakie wygląda i wszystko jest ze sobą związane; 
świat dzieli się na dobrych i złych
pewne osoby i grupy traktuje się jak kozły ofiarne. 

1.
2. 
3.
4.
5.

6.

J. Roozenbeek, C.R. Sch-
neider, S. Dryhurst, J. 
Kerr, A.L.J. Freeman, G. 
Recchia, A.M. van der 
Bles, S. van der Linden, 
Susceptibility to misinfor-
mation about COVID-19 
around the world, 14 
października 2020 r., 
https://royalsocietypub-
lishing.org/doi/10.1098/
rsos.201199#d1009245e2085s 
[dostęp: 8.04.2021].

²
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ufają elitom – lekarzom, naukowcom, profesorom, politykom – i 
żywią do nich urazę. Chociaż sceptycyzm i krytyczne podejście do 
przywódców, polityków i ekspertów oraz obarczanie ich odpowie-
dzialnością wydają się rozsądne, to podejście to różni się zdecydo-
wanie od zakładania z góry, że w żadnym razie nie można ufać tym 
osobom. Teorie spiskowe łączy z efektem autorytetu również fakt, 
że osoby, które w nie wierzą, poszukują zazwyczaj „zbawcy” – sil-
nego, wpływowego przywódcy, który pomoże im chronić ich grupę 
społeczną (grupę własną) przed spiskującymi wrogami. 

Na szczęście badania dotyczące teorii spiskowych wskazują, że prze-
kazywanie ludziom wiedzy na temat sposobów rozprzestrzeniania 
się fake newsów i teorii spiskowych może być pomocne i odwo-
dzić ludzi od wiary w nie. Ludzie czują się niekomfortowo, gdy nie 
wiedzą różnych rzeczy i często czują się w obowiązku formułować 
opinie w kwestiach, których nie rozumieją. Uzasadnione jest zatem 
podkreślanie, że zmiana zdania po otrzymaniu nowych informacji 
jest racjonalna, a często pożądana. 

          Aby uzyskać więcej informacji na temat efektu autorytetu, innych błędów poznawczych
          i radykalizacji zachęcamy do wzięcia udziału w przygotowanym przez nas nieodpłatnymkursie
          online pt. Świadomość błędów poznawczych sposobem na zapobieganie radykalizacji młodych
          ludzi, dostępnym pod adresem mooc.precobias.eu.
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Planowane efekty Struktura lekcji i 
instrukcje

Po zakończeniu lekcji uczeń/
uczennica będzie:

rozpoznawać i zrozumieć 
efekt autorytetu;

rozpoznawać efekt autory-
tetu na podstawie przykła-
dów z dnia codziennego;

rozumieć, w jaki sposób 
efekt autorytetu może być 
wykorzystywany w tre-
ściach tworzonych lub roz-
powszechnianych przez 
ekstremistów, na przykład 
w teoriach spiskowych.

Przybliżony czas trwania zajęć: trzy 
45-minutowe lekcje.

2.
SCENARIUSZ ZAJ   C
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Powiedz uczniom i uczennicom, że przeprowadzisz krótki ekspe-
ryment i porozmawiasz z nimi o sztuce. Wyjaśnij, że pokażesz im 
kserokopie czterech różnych dzieł sztuki i będą musieli wybrać to, 
które podoba im się najbardziej. Umieść kserokopie w różnych 
miejscach sali (np. na ścianach, tablicy, ławkach, itp.), aby wszyscy 
mogli swobodnie chodzić wokół nich i je oglądać. Wszystkie obrazy 
opatrzone są krótkimi komentarzami (zob. Karta pracy 1). 

Poproś uczniów i uczennice, aby poświęcili kilka minut i wybrali 
dzieło sztuki, które najbardziej im się podoba – mogą stanąć obok 
niego. Następnie zapytaj, dlaczego wybrali to konkretne dzieło, co 
im się w nim podoba, itp. Wysłuchaj ich opinii i nie komentuj ich 
wyborów. Następnie zapytaj uczennice i uczniów, ilu z nich prze-
czytało komentarz krytyka albo krytyczki sztuki, zanim wybrali swój 
ulubiony obraz. Założenie jest takie, że przynajmniej niektórzy z 
nich przeczytają komentarz krytyka sztuki i dokonają wyboru pod 
wpływem jego opinii. Wyjaśnij, że komentarze pod odbitkami ob-
razów zostały wymyślone na potrzeby tego eksperymentu i nie re-
prezentują opinii prawdziwych znawców i znawczyń sztuki, opisują 
natomiast niektóre cechy obrazów. Komentarze zostały zamiesz-
czone, aby wpłynąć na uczennice i uczniów i uruchomić w tej sytu-
acji efekt autorytetu. Omów efekt autorytetu z klasą, zadając pyta-
nia, aby naprowadzić uczennice i uczniów na definicję tego błędu 
poznawczego i zastanowić się nad cechami charakterystycznymi 
osób mających autorytet. Jednym z powodów, dla których kieru-
jemy się opiniami ekspertek i ekspertów, jest to, że nie mamy wy-
starczającej wiedzy na dany temat i polegamy w tym względzie na 
wiedzy innych. Otwórz dyskusję pytając: 

Rozgrzewka: 
rozpoznawanie efektu 
autorytetu 

2.1.
30-45 min

W jakim stopniu opinia krytyka sztuki była dla ciebie ważna? 
Dlaczego?

Następnie możesz powiedzieć uczniom i uczennicom, że kilka lat 
temu w Holandii przeprowadzono podobny eksperyment, a raczej 
żart, polegający na tym, że w muzeum sztuki wystawiono oprawio-
ny plakat z Ikei, a zwiedzających poproszono o skomentowanie go 
i odgadnięcie, ile jest wart; autorytet został w tym przypadku przy-
pisany muzeum jako instytucji. Możesz również przeczytać artykuł 
w języku angielskim na temat tego eksperymentu dostępny tutaj 
lub obejrzeć trzyminutowy film wideo przedstawiający ten ekspery-
ment i reakcje osób odwiedzających muzeum na obraz z Ikei.   

Podziel uczniów i uczennice na kilka mniejszych grup (od czterech 
do pięciu osób) i poproś ich o przedyskutowanie kolejnych pytań w 
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ciągu najbliższych 5–10 minut. Powiedz im, aby zanotowali swoje 
główne wnioski i byli gotowi przedstawić je całej klasie.

Na koniec zaproś wszystkich z powrotem do pracy w dużej grupie, 
a każdą z grup poproś o zaprezentowanie wypracowanych odpo-
wiedzi. Potem poproś całą klasę o omówienie przedstawionych 
przez grupy odpowiedzi. Podsumuj dyskusję i na podstawie tego, 
co powiedzieli uczniowie i uczennice, sformułujcie wspólnie defini-
cję efektu autorytetu (zob. Notatki dla nauczycielek i nauczycieli). 
Możesz zapisać główne cechy tego błędu poznawczego na tablicy, 
aby wszyscy mogli je lepiej zrozumieć i zapamiętać. Powiedz, że na 
kolejnych zajęciach dalej będziecie pracować nad pojęciem efektu 
autorytetu.  

Czy potraficie wskazać jakieś osoby będące autorytetami, na 
przykład ze świata sportu, kultury, sztuki, polityki, mediów spo-
łecznościowych itp? Czy są dla Was autorytetami? Z jakiego po-
wodu?
Co sprawia, że ktoś staje się autorytetem?
Czy potrzebujemy autorytetów? Z jakiego powodu tak albo nie? 
Jakie są powody tego, że zazwyczaj chętniej ufamy autoryte-
tom? Jakie są zalety ufania autorytetom? Jakie są związane z 
tym zagrożenia?

Powiedz uczniom i uczennicom, że teraz, kiedy już poznali w prakty-
ce i zdefiniowali pojęcie efektu autorytetu, sprawdzą, w jaki sposób 
efekt ten może się uaktywnić w różnych sytuacjach życiowych i jakie 
może mieć konsekwencje. Podziel klasę na grupy od czterech do 
pięciu osób. Przekaż każdej z grup wystarczającą liczbę kopii Kar-
ty pracy 2, w której opisano cztery różne przypadki występowania 
efektu autorytetu. Poproś grupy o zapoznanie się z tymi czterema 
sytuacjami i przedyskutowanie poniższych pytań dotyczących każ-
dej z nich: 

2.2.
45 min

Efekt autorytetu w 
codziennym zyciu 

Jak przejawia się efekt autorytetu w tej sytuacji?
Jakie mogą być konsekwencje podążania za autorytetem?
Co można zrobić, aby uniknąć efektu autorytetu w tej sytuacji?

Po zakończeniu pracy w grupach omówcie kolejno wszystkie sytu-
acje – poproś każdą z grup o przedstawienie swoich odpowiedzi i 
przemyśleń. Następnie poproś całą klasę, aby omówiła swoje wnio-
ski. Powiedz wszystkim, że każda z czterech sytuacji, o jakich roz-
mawialiście, jest oparta na badaniach i obserwacjach dotyczących 
działania efektu autorytetu w życiu codziennym albo przypadkach z 
prawdziwego życia, w których jego pojawienie się doprowadziło do 
ważnych konsekwencji.
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W sytuacjach zawodowych i biznesowych zaobserwowano, że lu-
dzie chętniej wysłuchują opinii i pomysłów pochodzących od star-
szych członków zespołu albo charyzmatycznych liderów i szefów 
oraz ufają im bardziej niż innym uczestnikom, nawet jeśli koncep-
cje, doświadczenia i pomysły innych uczestników są bardziej kre-
atywne i istotne dla rozwiązania problemu w danej sytuacji. 

W 1999 roku samolot transportowy nr 8509 koreańskich linii lotni-
czych rozbił się z powodu awarii oprzyrządowania i błędu pilota, do 
którego doszło tuż po starcie z Londynu. Istotną rolę w katastro-
fie odegrał brak komunikacji między pilotem a członkami załogi, 
na co wpływ miała silnie zhierarchizowana i oparta na autorytecie 
kultura, gdyż pilot wielokrotnie ignorował ostrzeżenia jednego z 
członków załogi, a drugi członek załogi, jako najmłodszy i najmniej 
doświadczony, nawet nie uczestniczył w wymianie uwag, choć też 
mógł zasygnalizować błąd. 

Wielu celebrytów na całym świecie wykorzystuje swoją sławę i po-
pularność do prowadzenia działalności charytatywnej i angażowa-
nia się w różne sprawy społeczne i polityczne. Często wiąże się to 
z ryzykiem, ponieważ mogą oni być postrzegani przez opinię pu-
bliczną jako eksperci w wielu dziedzinach, na których się nie znają, 
albo sami aktywnie przyjmują taką rolę. Ostatnio wielu aktorów i 
aktorek lub innych celebrytów i celebrytek wypowiadało się prze-
ciwko szczepionkom przeciw COVID-19, zaostrzając rosnącą już falę 
dezinformacji i fake newsów. 

Wykorzystanie efektu autorytetu widoczne jest również w dezin-
formacji i fałszywych newsach, których autorzy czy autorki często 
powołują się na (rzekome, samozwańcze albo skompromitowane) 
autorytety. Tak było w przypadku apelu grupy naukowców i lekarzy 
do polskiego rządu o zaprzestanie masowych szczepień przeciw-
ko COVID-19, gdyż dostępne szczepionki nie są bezpieczne i mogą 
zagrażać zdrowiu ludzi. Apel został zainicjowany przez grupę leka-
rzy z niepotwierdzonym dokumentami doświadczeniem i wiedzą 
medyczną, a sprawozdanie było pełne poważnych błędów medycz-
nych dotyczących mikrobiologii i szczepionek. Podobnie w przypad-
ku ruchu antyszczepionkowców, który w dużej mierze opiera się na 
badaniu medycznym przeprowadzonym przez Andrew Wakefielda. 
Artykuł opisujący wyniki badania opublikowało renomowane cza-
sopismo medyczne „The Lancet” w 1998 roku. Wakefield twierdził, 
że istnieje związek pomiędzy autyzmem a szczepionką MMR stoso-
waną przeciwko odrze, śwince i różyczce. Czasopismo „The Lancet” 
usunęło badanie z publikacji  w 2010 roku, a za nieetyczne działa-
nie Wakefield został wykreślony z brytyjskiego rejestru medyczne-
go przez General Medical Council (brytyjski odpowiednik Naczel-
nej Izby Lekarskiej). Podsumuj dyskusję, podkreślając, że istnieją 

Sytuacja 1 

Sytuacja 2

Sytuacja 3

Sytuacja 4
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sposoby na sprawdzenie, czy w danej sytuacji mamy do czynienia z 
efektem autorytetu, oraz przeciwdziałanie mu, na przykład:

Ważna jest wiedza o tym, że efekt autorytetu istnieje, oraz w 
jaki sposób i w jakich sytuacjach może się przejawiać (na przy-
kład w sytuacjach, które właśnie omówiliśmy).
Dobrze jest sprawdzić, czy dany autorytet faktycznie jest eks-
pertem lub ekspertką w swojej dziedzinie. 
Można również sprawdzić albo wyszukać informacje dotyczące 
motywacji, jaką kieruje się dany autorytet (np. korzyści mająt-
kowe w przypadku reklamy) i jego zaplecza (np. źródło finan-
sowania danych badań, artykułów itp.). 
Można wyszukać inne opinie na dany temat albo upewnić się, 
że podczas spotkania jego uczestnicy i uczestniczki mają czas 
i przestrzeń na przedstawienie swoich stanowisk, które są po-
tem brane pod uwagę.
Jeśli opinia eksperta czy ekspertki albo decyzja podjęta przez 
autorytet nie wydaje się właściwa – poszukajcie informacji 
na ten temat, zadawajcie pytania sondujące i podważajcie ją. 
Możecie mieć rację, a dzięki dociekliwości zapobiegacie kło-
potliwym konsekwencjom, które mogą dotknąć nie tylko Was 
samych, ale też inne osoby. Możecie także weryfikować infor-
macje albo wiadomości, aby upewnić się, że nie są to fake new-
sy, w przypadku których rzekomy autorytet ma nadać im wia-
rygodności. Więcej informacji o tym, w jaki sposób wykrywać 
fake newsy, znajduje się tutaj. 
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Tekst omawiany w tym ćwiczeniu dotyczy pedofili. Jeśli wiesz lub 
podejrzewasz, że w Twojej klasie są osoby, które mają za sobą po-
dobne doświadczenia, związane z molestowaniem seksualnym, 
zalecamy pominięcie tego ćwiczenia. Wprowadzenie materiału od-
noszącego się do tej tematyki zawsze powinno być poprzedzone 
zapowiedzią/ostrzeżeniem. Warto także podać młodzieży numer 
telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży (w ramach działalności Fun-
dacji Dajemy Dzieciom Siłę) – 116 111. Telefon jest anonimowy i 
bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Z prośbą o 
pomoc młodzież może się także zwracać za pośrednictwem komu-
nikatora na stronie https://116111.pl/ albo konta na Instagramie 
https://www.instagram.com/116111.pl/. 

Powiedz uczniom i uczennicom, że omówicie teraz sposób, w jaki 
wykorzystywany jest efekt autorytetu w treściach populistycznych 
i ekstremistycznych, a za przykład weźmiecie jedną z popularnych 
obecnie teorii spiskowych. Najpierw zapytaj uczniów i uczennice, 
jak rozumieją pojęcie teorii spiskowej. Zapisz ich odpowiedzi na ta-
blicy i powiedz, że wrócisz do nich później podczas zajęć (więcej 
informacji na temat teorii spiskowych znajduje się w Notatkach dla 
nauczycielek i nauczycieli). Następnie zapytaj wszystkich, czy słyszeli 
o teorii spiskowej QAnon, która została zapoczątkowana w USA, a 
potem rozpowszechniła się w wielu krajach na świecie (informac-
je o QAnon znajdują się w Karcie pracy 3). Jeśli jest ona 
znana niektórym osobom, uzyskaj od nich informacje o głównych 
przekonaniach i narracji tej teorii spiskowej (zob. artykuł o QAnon 
w karcie pracy). 

Następnie podziel klasę na trzyosobowe grupy i przekaż każdej z 
nich po trzy kopie arkuszy do tego ćwiczenia. Znajdą w nich historię 
i podstawowe fakty dotyczące teorii spiskowej QAnon, a także py-
tania do dyskusji w grupie. Poproś wszystkich o poświęcenie około 
5–10 minut na przeczytanie tekstu i przedyskutowanie dołączonych 
pytań: 

Ważna uwaga

Efekt autorytetu a 
ruchy populistyczne 
lub ekstremistyczne

2.3.
45 min

Jakie są Wasze pierwsze reakcje i przemyślenia po przeczyta-
niu informacji o QAnon?
Jak wykorzystano efekt autorytetu w teorii spiskowej QAnon?
Jakie są – na podstawie tego przykładu – główne cechy charak-
terystyczne teorii spiskowej? Jak można wykryć teorię spisko-
wą?
Jak myślicie, z jakiego powodu niektórzy ludzie wierzą w teorię 
spiskową QAnon?  Z jakiego powodu staje się popularna? 
Z jakiego powodu i w jaki sposób teorie spiskowe mogą być 
niebezpieczne? Jakie mogą być ich konsekwencje?
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Gdy uczniowie i uczennice zakończą pracę w grupach, poproś każ-
dą z grup o zaprezentowanie na forum swoich reakcji na przeczy-
tane informacje. Następnie zajmijcie się odpowiedziami na pytania, 
które wynikły z dyskusji na forum. Omówcie je teraz w całej klasie. 
Możesz wrócić do początkowych notatek dotyczących teorii spi-
skowej i razem z klasą rozwinąć listę cech charakterystycznych dla 
teorii spiskowych oraz wskazówek w zakresie ich wykrywania (zob. 
Notatki dla nauczycielek i nauczycieli). Podsumuj dyskusję, kładąc 
nacisk na zagrożenia jakimi są teorie spiskowe dla społeczeństwa, 
oraz na sposoby ich wykrywania i obalania (wskazówki znajdziesz 
w Notatkach dla nauczycielek i nauczycieli i na stronie internetowej 
Komisji Europejskiej. 

Jeśli w Twojej klasie są osoby wierzące w jakąś formę teorii spisko-
wej, powstrzymaj się od wywoływania gorącej dyskusji na ten te-
mat. Nie wyśmiewaj ich opinii; raczej spokojnie wysłuchaj i spróbuj 
zrozumieć, jakie emocje mogą się za tym kryć – na przykład niepo-
kój czy martwienie się pewnymi sprawami. Zachęcaj do krytyczne-
go myślenia; zadawaj pytania sondujące, aby skłonić uczniów lub 
uczennice do refleksji nad tym, czy pewne elementy ich przekonań 
nie są sprzeczne; zapytaj o dowody na ich poparcie. Jeśli zauważą 
nieścisłości w swojej teorii, mogą zacząć mieć wątpliwości i otwo-
rzyć się na odkrywanie odmiennych poglądów i dowodów. 



Karty pracy  



Efekt autorytetu Lekja 02

Ilustracja 1: „Ja i wioska”, 1911 rok, Marc Chagall.

„To bez wątpienia jedno z arcydzieł Chagalla. Ten marzycielski obraz jest pełen odniesień do 
rosyjskiego krajobrazu i symboli z baśni i ludowych przypowieści, szczególnie żydowskich. Obraz 
ten odzwierciedla marzenia i wspomnienia Chagalla”, Adele Campbell, jedna z czołowych kryty-
czek sztuki na świecie. 
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Rozgrzewka – rozpoznawanie efektu 

autorytetu 
1.
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„Ten obraz przedstawia jedyne dziecko Tamary, jej córkę. Podkreśla on rolę, jaką kobieta odgry-
wa w społeczeństwie, z subiektywnej perspektywy”, James Farago, jako freelancer pisze o sztuce.  

Ilustracja 2: “Kizette na balkonie”, 1927 rok, Tamara de Lempicka. 
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„Istnieją obrazy, które składają się ze sprzeczności i same w sobie są zagadką; nie są tym, czym 
wydają się być. To jeden z nich, pełen zaskakujących symboli kruchości naszego życia i odwołań 
do śmierci. Prawdopodobnie najdoskonalszy renesansowy portret mężczyzn, jaki został namalo-
wany w Północnej Europie”, Peter van Eyck, Apollo Magazine. 

Ilustracja 3: “Ambasadorzy”, 1533 rok, Hans Holbein.
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Ilustracja 4: “Kwiat życia”, 1943 rok, Frida Kahlo

„Patrząc na ten obraz najsłynniejszej i najbardziej utalentowanej malarki Meksyku można poczuć 
emanującą z niego żywiołową siłę życia; jej pasję do życia i odważne, wibrujące kolory, których 
najczęściej używała”, Eva Calderon, znawczyni sztuki Fridy Kahlo. 
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Sytuacja 1

2.

Przeczytaj opisy czterech sytuacji, w których może się przejawiać efekt autorytetu, i 
omów każdą z nich, zadając wymienione niżej pytania. 

Jesteście grupą uczniów i uczennic zaproszonych na spotkanie z władzami szkoły oraz 
nauczycielami i nauczycielkami, aby reprezentować społeczność uczniowską i omawiać 
rozwiązania ważnego i naglącego problemu zaistniałego w szkole, jakim jest znęcanie się 
nad słabszymi. Uważasz, że masz pewne konkretne sugestie, które możesz przedstawić 
na spotkaniu. Na pierwszy rzut oka wydają się nieco nietypowe, ale po skonsultowaniu 
ich z innymi uczniami i uczennicami stanowczo stwierdzasz, że mogą sprawdzić się w 
Twojej szkole, skoro zadziałały w szkole Twojego znajomego. Na spotkaniu nauczyciele i 
nauczycielki słuchają Cię uważnie, a następnie omawiają Twoje pomysły. Niektórzy uwa-
żają, że Twoja propozycja jest świetna, ale zbyt ryzykowna, i woleliby raczej wypróbować 
rozwiązanie zaproponowane przez charyzmatyczną nauczycielkę historii. Jest to osoba 
popularna i rozpoznawana w szkole; przewodziła już także kilku udanym inicjatywom. 
Chcesz omówić swoje pomysły bardziej szczegółowo i porównać je z innymi propozycja-
mi, ale wygląda na to, że kwestia została już rozstrzygnięta – w szkole zostaną wdrożone 
rozwiązania zaproponowane przez nauczycielkę historii. 

Jak przejawia się efekt autorytetu w tej sytuacji?

Jakie mogą być tego konsekwencje? Kto je odczuje?

Co można zrobić, aby uniknąć efektu autorytetu w tej sytuacji?
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Sytuacja 2
Twój rodzic pracuje w oczyszczalni ścieków. Jest współautorem/współautorką sporzą-
dzonego wspólnie z grupą inżynierów i inżynierek sprawozdania dotyczącego potencjal-
nej wady technicznej jednego z metalowych elementów nowego systemu rur, którymi 
ścieki są doprowadzane do oczyszczalni. W sprawozdaniu wyrażono zaniepokojenie, iż 
wraz z upływem czasu element ten może coraz bardziej się zużywać, a to może dopro-
wadzić do wycieku ścieków do pobliskiej rzeki. Dyrektor oczyszczalni zapoznał się ze 

Efekt autorytetu w codziennym 
zyciu
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Sytuacja 3
Jeden z Twoich ulubionych piłkarzy/youtuberów/aktorów wziął ostatnio udział w dużej 
kampanii reklamowej nowego obuwia sportowego. Regularnie obserwujesz go w me-
diach społecznościowych i sporo o nim wiesz; cieszy się dużą popularnością. Powołał i 
sfinansował inicjatywę umożliwiającą edukację dzieciom z biedniejszych rodzin; wspiera 
również działania związane z ochroną środowiska oraz wypowiada się na tematy spo-
łeczne i polityczne. Ostatnio wypowiedział się na temat szczepionek przeciwko COVID-19 
i szczepienia ogółem – jest raczej sceptyczny, nie zaszczepiłby się przeciwko COVID-19 
i nie szczepiłby swoich dzieci przeciwko niektórym często występującym chorobom. 
Twierdzi, że wady przewyższają zalety oraz cytuje badania medyczne i specjalistów. Jego 
komentarz w tej sprawie zyskał wielką popularność w Internecie. 

Jak przejawia się efekt autorytetu w tej sytuacji?

Jakie mogą być tego konsekwencje? Kto je odczuje?

Co można zrobić, aby uniknąć efektu autorytetu w tej sytuacji?
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sprawozdaniem, ale zdecydował, że nie podejmie na razie żadnych działań, ponieważ 
wymiana elementu będzie bardzo kosztowna. Uważa również, że naprawa może pod-
ważyć zaufanie społeczeństwa do oczyszczalni. Sprawozdanie zostało przedstawione na 
posiedzeniu Rady Miasta, która wysłuchała autorek i autorów raportu oraz dyrektora i 
podjęła decyzję, żeby nie wymieniać awaryjnej części, opierając się na rekomendacji dy-
rektora (jako osoby, która jest wyżej w hierarchii), a nie na przesłankach merytorycznych 
przedstawionych przez zespół inżynierski. Twój rodzic uważa, że usunięcie potencjalnej 
awarii może być kilkukrotnie droższe, zagrozić rzece oraz zaszkodzić ludziom, roślinom 
i zwierzętom.

Jak przejawia się efekt autorytetu w tej sytuacji?

Jakie mogą być tego konsekwencje? Kto je odczuje?
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Sytuacja 4
Czytasz informacje zamieszczone w poście kolegi/koleżanki w mediach społecznościo-
wych mówiące o tym, że według grupy naukowców i lekarzy noszenie maseczek przez 
dłuższy czas może wywoływać ciężkie zakażenie płuc i nie chroni przed zachorowaniem 
na COVID-19. Grupa ta twierdzi również, że wystosowała do rządu pisemny apel wzy-
wający do zniesienia nakazu noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Z ciekawości 
szukasz dalszych informacji na ten temat i okazuje się, że wywołały one gorącą dyskusję 
w mediach społecznościowych – wiele osób podziela te wątpliwości i odmawia noszenia 
maseczek ochronnych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa w miejscach 
publicznych. Mówią, że rząd ukrywa wyniki pewnych badań medycznych i dezinformuje 
społeczeństwo. 

Jak przejawia się efekt autorytetu w tej sytuacji?
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Co można zrobić, aby uniknąć efektu autorytetu w tej sytuacji?

Jakie mogą być tego konsekwencje? Kto je odczuje?

Co można zrobić, aby uniknąć efektu autorytetu w tej sytuacji?

Najpierw przeczytaj część A poniższego tekstu i w swojej grupie przedyskutuj odpowie-
dzi na pytania a), b) i c) oraz swoje przemyślenia dotyczące pytań d) i e) zamieszczonych 
poniżej. Następnie przedstaw odpowiedzi swojej grupy na forum. 
Później przeczytaj część B tekstu i przedyskutuj swoje przemyślenia dotyczące pytań f) i 
g) oraz przygotuj się, aby przedstawić je na forum. 

Efekt autorytetu a ruchy 
populistyczne albo 
ekstremistyczne 

3.
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Teoria spiskowa dotycząca QAnon 

Część A
Początki teorii spiskowej QAnon sięgają 2016 roku i tak zwanej teorii spiskowej Pizza-
gate w Stanach Zjednoczonych. Dotyczą popularnego w niszowych, skrajnie prawico-
wych serwisach społecznościowych przekonania, że Hilary Clinton i inni politycy Partii 
Demokratycznej stoją na czele siatki pedofilskiej, której siedziba znajduje się w jednej 
z pizzerii w Waszyngtonie. W 2016 roku jeden z wyznawców tej teorii (Edgar Maddison 
Welch) chciał uwolnić dzieci rzekomo uwięzione w piwnicy pizzerii Comet Ping Pong w 
Waszyngtonie i wtargnął tam z półautomatycznym karabinem AR-15. Pizzeria nie miała 
piwnicy, a później w sądzie Welch wyraził głęboki żal z powodu tego, że naraził życie 
innych ludzi na niebezpieczeństwo. Został skazany na karę czterech lat pozbawienia 
wolności. Nie jest jednak jasne, czy w związku z tym przestał wierzyć w Pizzagate. 

W październiku 2017 roku anonimowy użytkownik zamieścił serię postów na jednym 
z forów dyskusyjnych odwiedzanych przez osoby o poglądach skrajnych. Użytkownik 
podpisał się jako „Q” i twierdził, że ma najwyższe uprawienia dające mu dostęp do taj-
nych dokumentów państwowych (ang. typ Q). Chciał, aby jego odbiorcy uwierzyli, że jest 
oficerem wywiadu albo wojskowym, mającym dostęp do m.in. danych o broni jądrowej 
USA i innych wysoce wrażliwych materiałów. Napisał, że Hilary Clinton niedługo zosta-
nie aresztowana oraz że w całym kraju wybuchną brutalne zamieszki. Nic takiego się 
nie stało, ale to nie zniechęciło Q do zamieszczania innych wiadomości, często pisanych 
zaszyfrowanym językiem przypominającym łamigłówkę. Ten pojedynczy post wywołał 
duże zainteresowanie w mediach społecznościowych i został wykorzystany przez kilku 
twórców teorii spiskowych do celów promocji ich własnych profili w Internecie. Do 2020 
roku na forach obrazkowych Q zamieścił tysiące podobnych wiadomości.  

QAnon to szeroko rozpowszechniona i całkowicie bezpodstawna teoria spiskowa w 
Internecie, zgodnie z którą były prezydent USA, Donald Trump, prowadzi tajną wojnę 
przeciwko satanistycznej i pedofilskiej elicie w rządzie, gospodarce i mediach. Ta tajem-
nicza grupa rządzi światem i spiskuje przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi 
oraz uwikłana jest w handel dziećmi.  Wyznawcy QAnon spekulują, że walka ta dopro-
wadzi do dnia sądu, w którym członkowie i członkinie szajki (np. Hilary Clinton) zostaną 
aresztowani, osądzeni i ukarani. Wyznawcy tej teorii uważają, że celowa dezinformacja 
to element wiadomości od Q – dlatego ich zdaniem teorii spiskowej nie można obalić.

Dla wielu sympatyków QAnon ta teoria spiskowa stanowi podstawę ich poparcia dla 
Donalda Trumpa. Trump, świadomie lub nieświadomie, udostępniał wpisy osób po-
pierających QAnon na Twitterze, a przed wyborami jego syn, Eric Trump, zamieścił na 
Instagramie mem nawiązujący do QAnon. W ciągu czterech lat teoria spiskowa przedo-
stała się do mediów społecznościowych głównego nurtu i wygenerowała olbrzymi ruch 
na portalach takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Reddit, przyciągając 
setki tysięcy obserwatorów. W badaniu przeprowadzonym przez Centrum Badawcze 
Pew (Pew Research Center) we wrześniu 2020 roku wykazano, że prawie połowa Ame-
rykanów słyszała o QAnon, co oznacza, że od początku 2020 roku liczba ta uległa po-
dwojeniu. Co piąta z osób, które słyszały o QAnon, postrzega ten ruch pozytywnie. Mówi 
się, że platformy mediów społecznościowych (m.in. Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, 
Amazon itp.) za późno podjęły działania mające na celu powstrzymanie rozprzestrzenia-
nia dezinformacji związanych z tą teorią spiskową, mimo że zaostrzyły zasady dotyczące 
treści QAnon i zamknęły setki kont, materiałów wideo i gadżetów promujących QAnon.
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Teoria spiskowa QAnon zyskała na popularności również w innych krajach na świecie, 
często dostosowując się do lokalnej specyfiki – na przykład w Wielkiej Brytanii wyznawcy 
tej teorii upowszechniają informacje, że premier Boris Johnson ma rzekomo wyelimino-
wać pedofilskie elity. Grupy sympatyków są obecne również w Polsce, Niemczech, Wiel-
kiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Francji, we Włoszech i w Nowej Zelandii. W mediach 
społecznościowych około 500 000 osób z krajów takich jak Francja, Hiszpania, Rumunia, 
Niemcy i Austria sympatyzuje z QAnon.

Jakie są Wasze pierwsze reakcje po przeczytaniu informacji o QAnon?
Jak wykorzystano efekt autorytetu w teorii spiskowej QAnon?
Jakie są – na podstawie tego przykładu – główne cechy charakterystyczne teorii 
spiskowej? Jak można wykryć teorię spiskową?
Jak uważacie, dlaczego niektórzy ludzie wierzą w teorię spiskową QAnon? Dlacze-
go staje się popularna? 
Dlaczego, Twoim zdaniem, teorie spiskowe mogą być niebezpieczne? Jakie mogą 
być ich następstwa?
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Część B 
W 2019 roku FBI uznało QAnon za krajowe zagrożenie terrorystyczne ze względu na 
potencjał tej teorii spiskowej do wywoływania przemocy ekstremistycznej. Zwolennicy 
QAnon koordynują nękanie osób uznanych przez nich za wrogów – polityków, gwiazdy 
Hollywood i dziennikarzy, którzy według nich kryją pedofili. Działania te nie ogranicza-
ją się do gróźb w Internecie. Pracownicy Twittera twierdzą, że podjęli działania wobec 
QAnon ze względu na możliwość wyrządzenia przez jej zwolenników „krzywd w świecie 
rzeczywistym”. Kilku sympatyków QAnon aresztowano za wysyłanie gróźb albo podej-
mowanie działań w świecie rzeczywistym. Jedna znana sprawa z 2018 roku dotyczyła 
zablokowania mostu nad Zaporą Hoovera przez uzbrojonego mężczyznę. Później Mat-
thew Wright przyznał się do zarzutu terroryzmu. 

Atak na Kapitol, źródło: Wikipedia, 
https://en.wikipedia.org/wiki/2021_
storming_of_the_United_States_Ca-
pitol [dostęp: 9.04.2021]. 

O zwolennikach teorii spiskowych znowu zrobiło się 
głośno 6 stycznia 2020 roku, gdy wielu z nich wzi-
ęło udział w ataku na siedzibę Kongresu Stanów 
Zjednoczonych - budynek Kapitolu Stanów Zjed-
noczonych. Atak ten był kulminacją wiecu odbywa-
jącego się za Białym Domem, podczas którego tysiące 
zwolenników Trumpa wyruszyło na Kapitol, aby 
powstrzymać liczenie głosów elektorskich, którym 
kierował ówczesny wiceprezydent Mike Pence. Do 
zwolenników Trumpa, którzy wierzyli, że wybory 
prezydenckie w 2020 roku były sfałszowane, a Don-
ald Trump był prawdziwym zwycięzcą, dołączyły 
inne niszowe i skrajnie prawicowe grupy, takie jak 
biali rasiści i właśnie zwolennicy i zwolenniczki teorii 

spiskowej QAnon. Uczestnicy i uczestniczki zamieszek wdarli się na Kapitol, a w wyniku 
utarczek zginęło pięć osób: czterech uczestników zamieszek i jeden policjant. 

Wiele osób wierzących w teorie spiskowe postrzega same siebie jako ofiary walczące 
ze skorumpowanym i potężnym wrogiem. Pomimo że QAnon zdecydowanie popiera 
Trumpa, teoria ta jest również atrakcyjna dla wszystkich mających skłonność do doszuki-
wania się spisków, a nie tylko osób wyznających daną ideologię. Skłonność do wiary w 
teorie spiskowe zazwyczaj charakteryzuje się przyjęciem następujących założeń: 

QAnon również bazuje na frustracji ludzi związanej z obecnym systemem politycznym, 
systemem edukacji, systemem finansowym i mediami. Niektórzy sympatycy QAnon 
twierdzą, że ten ruch daje im nadzieję na zupełnie inną i lepszą przyszłość. 

W USA teoria spiskowa QAnon przeniknęła także do polityki, gdy w listopadzie 2020 roku 
Marjorie Taylor Greene, jedna ze zwolenniczek tej teorii, uzyskała mandat w Izbie Repre-
zentantów w stanie Georgia. Niektórzy specjaliści przewidują, że po przegranej Donalda 
Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych teoria spiskowa QAnon 
może przetrwać w postaci ruchu religijno-politycznego, tak zwanego „kultu cyfrowego”. 
Discuss your reflections with the whole class. 

nasze życie jest kontrolowane przez spiski uknute w tajemnicy; 
choć pozornie mamy demokrację, tak naprawdę wszystkim steruje grupa ludzi, 
ale nie wiemy, kim oni są; 
ważne wydarzenia – pandemia, kryzys, wojny, ataki terrorystyczne – mają miejsce, 
ponieważ tajemnicza grupa spiskuje przeciwko nam. 

Co myślisz teraz o teorii spiskowej QAnon? Czy zaskakują Cię powody, dla których 
ludzie w nią wierzą? Czy spodziewałeś/spodziewałaś się takich skutków tej teorii?
Jak według Ciebie możemy uniknąć szerzenia się teorii spiskowych w społeczeń-
stwie?

68
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1.
Notatki dla 
nauczycielek i 
nauczycieli

Czym jest efekt grupy?
Podstawą naszego życia społecznego jest poczucie przynależności 
do grupy. Może być to przynależność  zarówno do rodziny albo gru-
py przyjaciół, jak i  do większej grupy – religijnej, społeczeństwa czy 
narodu. Wszystko to tworzy naszą tożsamość. Podział społeczeń-
stwa na grupy nadaje porządek, strukturę i sens  naszemu otocze-
niu. Świadomie albo nieświadomie czujemy, że przynależymy do 
różnych grup społecznych – dzięki temu czujemy, że  stanowimy 
część całości. Terminem używanym w psychologii społecznej na 
określenie grupy, z którą dana osoba się identyfikuje, jest „grupa 
własna”. Grupy, do których dana osoba nie przynależy, określane 
są natomiast jako „grupy obce”. 

Przynależność do grupy może być związana z dwoma zjawiska-
mi. Jednym z nich jest faworyzowanie grupy własnej, czyli 
przypisywanie większej wartości osobom, które naszym zdaniem 
przynależą do tej samej grupy, co my, i lepsze ocenianie takich 
osób. Skupiamy się na pozytywnych aspektach i cechach naszej 
grupy własnej¹. Z drugiej strony efektem poczucia przynależności 
do grupy własnej może być dewaluacja grupy obcej. Mamy 
tendencję do przypisywania mniejszej wartości członkom i członki-
niom grupy obcej oraz przypisywania im negatywnych cech, może-
my także zacząć odczuwać w stosunku do nich niechęć, nienawiść 
czy pogardę. Przyczyną takiego nastawienia jest fakt, że negatywne 
cechy przypisywane grupie obcej stawiają naszą grupę własną w 
pozytywnym świetle, a przez to także budują pozytywny wizerunek 
naszej tożsamości i wzmacniają poczucie własnej wartości². Grupę 
obcą postrzegamy często jako jednorodną, w której wszystkie oso-
by mają te same (negatywne) cechy, a nie jako zbiór zróżnicowa-
nych osób, tak jak w przypadku naszej grupy własnej.

Efekt grupy to połączenie faworyzowania grupy własnej z dewalu-
acją grupy obcej. Można go zdefiniować jako „preferencyjne oce-

J.E. Stets, P.J. Burke, 
Identity Theory and Social 
Identity Theory, Social 
Psychology Quarterly 
2000, 63(3), 224–237 (s. 
225).

¹

O. Appiah, S. Knobloch-
-Westerwick, S. Alter, 
Ingroup Favoritism and 
Outgroup Derogation. 
Effects of News Valence, 
Character Race, and Re-
cipient Race on Selective 
News Reading, Journal of 
Communication 2013, 
63(3), 517–534 (s. 520).

²
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nianie grupy własnej względem grupy obcej”³. Efekt grupy jest 
powiązany także z mechanizmem stereotypizacji, czyli tworzenia 
stereotypów na temat określonych grup społecznych, a stereotypy 
z kolei mogą prowadzić do tworzenia uprzedzeń i ostatecznie – dys-
kryminacji. Stereotyp definiowany jest następująco:

„Stereotyp charakteryzuje się przeważnie nasyceniem wartościami 
i emocjami, uproszczeniem i nadmiernym uogólnieniem. Jego ce-
chą są także sztywność i trwałość, wynikające z odrzucania informa-
cji podważających stereotyp i podatności na informacje, które go 
potwierdzają. Wywiera silny wpływ na zachowania członków grup 
społecznych, sprzyjając zwłaszcza utrwalaniu uprzedzeń wobec lu-
dzi spoza własnej grupy. W znaczeniu szerszym używa się terminu 
stereotyp na oznaczenie wszelkich poglądów stanowiących odbicie 
gotowego wzoru i przyswajanych bez zastanowienia i konfrontowa-
nia ich z rzeczywistością”⁴.

„Uprzedzenie to negatywny stosunek do kogoś lub czegoś, powsta-
ły w wyniku powziętych z góry, niesprawdzonych przekonań, w tym 
stereotypów”⁵.

Dyskryminacja to „ograniczenie lub pozbawienie równych praw 
społecznych, politycznych, ekonomicznych pewnych grup lub ca-
łych większych zbiorowości danego społeczeństwa; prześladowa-
nie ze względu na przynależność rasową, etniczną, wyznaniową i 
inne czynniki społeczne, np. związane z pochodzeniem społecznym 
lub płcią; szczególną formą dyskryminacji jest segregacja i aparthe-
id; w swoich ostatecznych konsekwencjach dyskryminacja prowa-
dziła niejednokrotnie do eksterminacji i ludobójstwa; najogólniej-
sze zasady antydyskryminacyjne sformułowano w Deklaracji praw 
człowieka (1948)”⁶.

Hasło stereotyp [w:] 
Encyklopedia PWN, ht-
t p s : / / e n c y k l o p e d i a .
pwn.pl/haslo/stereo-
typ;3979617.html [do-
stęp: 15.06.2021].

⁴

Hasło uprzedzenie [w:] 
Encyklopedia PWN, ht-
t p s : / / e n c y k l o p e d i a .
pwn.pl/haslo/uprzedze-
nie;3991555.html [do-
stęp: 15.06.2021].

⁵

Hasło dyskryminacja 
[w:] Encyklopedia PWN, 
https://encyklopedia.
pwn.pl/haslo/dyskrymi-
nacja;3895502.html [do-
stęp: 15.06.2021].

⁶

S. Levin, J. Sidanius, So-
cial Dominance and So-
cial Identity in the United 
States and Israel. Ingroup 
Favoritism or Outgroup 
Derogation?, Political 
Psychology 1999, 20(1), 
99–126 (s. 99).

³
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Jakie są typowe cechy efektu 
grupy?

Skąd bierze się ten błąd poznawczy? 

Postrzegane różnice między grupą własną a grupą obcą są wy-
olbrzymiane⁷. Mamy skłonność do koncentrowania się na jed-
nym wybranym aspekcie odróżniającym nas od grupy obcej (np. 
pochodzenie czy wyznanie) i traktowania go jako jedynego istotne-
go kryterium. Jeżeli kibic ulubionej drużyny sportowej danej osoby 
popełni akt chuligaństwa, to osoba ta prędzej powie, że „to był tyl-
ko pojedynczy incydent, który nie rzutuje na nas wszystkich”, na-
tomiast  w sytuacji, w której chuligan kibicuje drużynie przeciwnej, 
osoba ta prawdopodobnie będzie bardziej skłonna powiedzieć, że 
„wszyscy kibice tamtej drużyny to chuligani, my jesteśmy lepsi”. 

Pozytywne zachowanie członka grupy własnej jest często uogól-
niane jako trwała pozytywna cecha całej grupy, podobnie jak 
negatywne zachowanie członka grupy obcej jest uogólniane na całą 
grupę obcą. Działa to również w drugą stronę – negatywne zacho-
wanie członka grupy własnej jest postrzegane jako pojedyncze 
zdarzenie i przypisywane czynnikom przejściowym albo sytuacyj-
nym, a pozytywne zachowanie członka grupy obcej jest postrzega-
ne jako wyjątek niezwiązany z tożsamością grupową⁸. Grupa wła-
sna jest postrzegana jako grupa heterogeniczna (zróżnicowana), w 
której każdy członek ma własną oddzielną tożsamość, natomiast 
grupa obca jest postrzegana jako jednorodna⁹.

Zgodnie z teorią tożsamości społecznej dzielimy świat i nasze śro-
dowisko społeczne na grupy i kategorie, ponieważ pomaga nam 
to określać swoją tożsamość. Z perspektywy poznaw-
czej znacznie łatwiej jest podzielić świat społeczny na odrębne ka-
tegorie mające pozytywne czy negatywne właściwości, niż analizo-
wać skomplikowaną rzeczywistość pełną niuansów. Podobnie jak w 
przypadku innych błędów pozwala nam to uprościć przetwarza-
nie informacji i zaoszczędzić naszemu mózgowi związanego z 
tym wysiłku.  

M. Rothbart, T.L. Lewis, 
Attitudes and beliefs in a 
marching band. Stereo-
typing and accentuation 
in a favorable intergroup 
context, European Jour-
nal of Social Psychology 
2006, 36(5), 699–719.

M. Hewstone, The ‘ulti-
mate attribution error’? 
A review of the literature 
on intergroup causal at-
tribution, European Jour-
nal of Social Psychology 
1990, 20(4), 311–335.

M. Rothbart, T.L. Lewis, 
Attitudes and beliefs in a 
marching band. Stereo-
typing and accentuation 
in a favorable intergroup 
context, European Jour-
nal of Social Psychology 
2006, 36(5), 699–719.

⁷

⁸

⁹
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Efekt grupy a proces radykalizacji i 
ekstremizm

Niebezpieczeństwo związane z efektem grupy polega na tym, że 
nawet w przypadkowych grupach, które nie szerzą żadnej 
ideologii ani nie mają wspólnych cech, z którymi można się identy-
fikować, nadal dochodzi do faworyzacji grupy własnej i dewaluacji 
grupy obcej. W 1975 r. Henri Tajfel, autor teorii tożsamości spo-
łecznej, razem z Michaelem Biligiem przeprowadził eksperyment, 
w którym uczestników podzielono na grupy w całkowicie losowy 
sposób¹⁰. W obrębie grup nie występowały wyraźne podobieństwa, 
nie było między nimi wyraźnych różnic, a uczestnicy nie znali się 
wcześniej. Uczestnikom powiedziano, że grup jest kilka, ale nie 
wspomniano, według jakiego kryterium dokonano podziału. Mimo 
to wyniki pokazały, że podczas wykonywania przydzielonego za-
dania, tj. dzielenia zasobów, uczestnicy automatycznie traktowali 
preferencyjnie członków własnej grupy i wykazywali zacho-
wanie dyskryminujące wobec członków grupy obcej. Efekt 
grupy może ostatecznie prowadzić do usprawiedliwiania aktów 
dyskryminacji, wyraźnej przemocy czy poniżania członków grupy 
obcej, jeżeli przynosi to korzyści „naszej” grupie. Efekt grupy jest 
zasadniczo podstawą każdego rodzaju dyskryminacji, choć często 
dyskryminacja wynika także z niewiedzy. 
Efekt grupy można również z łatwością dostrzec w populistycznych 
i ekstremistycznych programach, gdzie wyraźnie zarysowana jest 
granica między „nami” a „nimi”.  Efekt grupy jest bardzo skutecz-
ny właśnie dlatego, że wykorzystuje powszechny błąd poznawczy 
prowadzący do dzielenia ludzi na grupy w celu uproszczenia na-
szego procesu myślowego i przetwarzania informacji. Celowe wy-
woływanie efektu grupy jest nieodłącznym elementem komunikacji 
i kampanii wszelkich populistycznych i ekstremistycznych polity-
ków. Podczas definiowania grupy obcej, „wroga”, populiści mówią 
o całej, jednorodnej grupie mającej te same (z definicji negatywne) 
cechy, która w jakiś sposób stanowi zagrożenie dla naszej grupy 
własnej i jej wartości. Homogenizacja (tendencja do ujednolicania) 
grupy obcej i negatywne skojarzenia mogą doprowadzić do aktów 
przemocy członków i członkiń grupy własnej wobec grupy obcej, 
ponieważ czują oni, że użycie przemocy jest usprawiedliwione lub 
uzasadnione. Jest to jedna z podstaw przemocy stosowanej przez 
ekstremistów i osoby zradykalizowane. 

          Aby uzyskać więcej informacji na temat efektu autorytetu, innych błędów poznawczych
          i radykalizacji zachęcamy do wzięcia udziału w przygotowanym przez nas nieodpłatnymkursie
          online pt. Świadomość błędów poznawczych sposobem na zapobieganie radykalizacji młodych
          ludzi, dostępnym pod adresem mooc.precobias.eu.

M. Rothbart, T.L. Lewis, 
Attitudes and beliefs in a 
marching band. Stereo-
typing and accentuation 
in a favorable intergroup 
context, European Jour-
nal of Social Psychology 
2006, 36(5), 699–719.

¹⁰
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Planowane efekty Struktura lekcji i 
instrukcje

Po zakończeniu lekcji uczeń/
uczennica będzie: 

rozumieć efekt grupy i 
umieć go krytycznie prze-
analizować,

rozumieć związek między 
efektem grupy a zachowa-
niem dyskryminującym,

dostrzegać efekt grupy w 
przykładach propagandy 
politycznej,
 
dostrzegać efekt grupy w 
przykładach propagandy 
ekstremistycznej i rozu-
mieć jego związek z prze-
mocą ekstremistyczną.

Przybliżony czas zajęć: dwie do trzech 
45-minutowych lekcji, w zależnoś-
ci od tego, czy zostaną przeprow-
adzone wszystkie ćwiczenia.

2.
scenariusz zaj   c
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Celem tego ćwiczenia jest zasymulowanie sytuacji, w której efekt 
grupy może się uaktywnić, aby przed omówieniem i analizą mecha-
nizmu powstawania tego błędu poznawczego uczennice i ucznio-
wie mogli go bezpośrednio doświadczyć. 

Podziel uczniów i uczennice na dwie grupy na podstawie neutral-
nego kryterium, np. na osoby, które lubią pizzę i osoby, które wolą 
spaghetti, wielbicieli kotów i wielbicieli psów lub wybierz jakiekol-
wiek inne kryterium, które nie odnosi się do cech wrodzonych i 
dotyczących tożsamości człowieka oraz materialnych (związanych 
z zamożnością). Poproś, aby członkowie i członkinie każdej grupy 
usiedli razem, w kółku albo obok siebie. Poproś pierwszą grupę, 
aby w ciągu pięciu minut wymyśliła listę powodów, dla których ich 
zdaniem osoby z drugiej grupy wolą inną potrawę lub inne zwierzę 
domowe (zgodnie z wybranym kryterium). Druga grupa zostaje po-
proszona o to samo, w odniesieniu do pierwszej grupy. 

Wyznacz jednego albo dwoje obserwatorów na grupę. Będą sie-
dzieć z boku i nie będą uczestniczyć w debacie; ich rola będzie pole-
gać na obserwowaniu i spisywaniu na kartce tego, co mówi grupa, 
którą obserwują, oraz tego, jak rozwija się dyskusja. Powinni posta-
rać się spisać jak najwięcej z tego, co słyszą podczas wewnętrznej 
dyskusji w grupie. 

Po upływie trzech minut poproś kilkoro przedstawicieli grup o 
wypisanie na tablicy listy powodów, które wymyślili. Policz liczbę 
pozytywnych i negatywnych powodów oraz porównaj, co obydwie 
grupy napisały na temat przeciwnej grupy. Następnie poproś ob-
serwatorów i obserwatorki o potwierdzenie tego, co jest napisane 
na tablicy, bądź dodanie nowych informacji, które usłyszeli podczas 
dyskusji; mogą również podzielić się anegdotami i uwagami na te-
mat tego, co usłyszeli podczas rozmów w grupach.

Ćwiczenie zazwyczaj rozpoczyna się neutralnymi pomysłami, po 
których mogą pojawić się negatywne powody. Te ostatnie są czę-
sto nasilone, jeśli każda z grup słyszy wypowiedzi grupy przeciwnej. 
Liczba negatywnych cech przypisanych grupie przeciwnej będzie 
prawdopodobnie większa niż liczba cech pozytywnych albo neu-
tralnych (oprócz podstawowych założeń dotyczących indywidu-
alnych preferencji uczniowie i uczennice mogą szybko przejść do 
stwierdzeń ocennych wobec grupy przeciwnej). Na końcu osoby 
obserwujące przedstawiają swoje wyniki, które potwierdzą stosu-
nek cech pozytywnych do negatywnych. 

Ćwiczenie to jest dość polaryzujące. Może aktywować postawę 
rywalizacyjną, „wywyższanie” i „dewaluowanie” oraz wywoływać 
napięcie i trudne emocje. Dlatego na zakończenie warto „odczaro-

2.1.
20 min

Doswiadczenie i zdef iniowanie 

efektu grupy
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Mimo że w Notatkach dla nauczycielek i nauczycieli w definicji efektu 
grupy wspomina się o grupie „własnej” i grupie „obcej”, prowadząc 
wszystkie ćwiczenia w rozmowie z młodzieżą warto używać neutral-
nych, opisowych zwrotów, np. „grupa, do której należymy” i „grupa 
innych ludzi” albo „druga grupa”, aby nie podkreślać i nie pogłębiać 
podziałów między grupami i nie aktywować efektu grupy. 
Warto także szczególnie starannie i precyzyjnie opisywać dane gru-
py i społeczności ludzkie, nie poprzestawać na słowach i katego-
riach „workach”, które są pojemne, niejasne, mogą być różnie ro-
zumiane i utrwalać stereotypy, np. nie „państwa muzułmańskie”, 
lecz „państwa z większością muzułmańską”. Jeśli masz wątpliwości 
co do użycia danego określenia, warto sprawdzić jego definicję w 
słowniku. 

Aby bliżej przyjrzeć się, czym jest tożsamość, co się na nią składa i z 
jakimi grupami sami się utożsamiamy, warto z klasą przeprowadzić 
ćwiczenie Fragmenty mojej tożsamości z Pakietu edukacyjnego: anty-
dyskryminacja, wydanego przez Wydawnictwa Centralny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli¹¹. Ćwiczenie to przyczynia się do kształ-
towania postaw otwartości i poszanowania dla różnorodności. Jest 
dobrym pomostem między poprzednim ćwiczeniem polegającym 
na bezpośrednim doświadczeniu efektu grupy a kolejnymi ćwicze-
niami skupiającymi się na efekcie grupy w przykładach z gier wideo, 
mediów, dyskursu politycznego oraz treści ekstremistycznych. 

Ważna uwaga

2.2.
30-40 min

wać” tę sytuację i zadbać o to, aby uczniowie i uczennice „wyszli z 
roli”. W tym celu możesz zaproponować na przykład, żeby wszyscy 
symbolicznie lub naprawdę wyrzucili do kosza kartki z napisanymi 
ocennymi i krzywdzącymi określeniami oraz powiedzieli na głos, z 
jakiego powodu nie zgadzają się z nimi.

Wyjaśnij wszystkim, że proces, w którym przed chwilą uczestniczyli 
aktywizuje błąd zwanym efektem grupy. Sprawia on, że wywyższa-
my grupę własną (do której czujemy przynależność) i dewaluujemy 
inne grupy. Należy zwrócić uwagę na to, że efekt ten jest tak silny, 
iż występuje nawet wtedy, gdy zostajemy przypisani do grupy, któ-
rej nie znamy, na podstawie nieistotnych kryteriów (np. preferencji 
żywnościowych). Pomocne w przybliżeniu efektu grupy będą Notat-
ki dla nauczycielek i nauczycieli. 

Fragmenty mojej tozsamosci
Publikację z ćwicze-
niem można znaleźć i 
pobrać pod adresem: 
http://bc.ore.edu.pl/
Content/190/antydys-
kryminacja.pdf [dostęp: 
15.06.2021].

¹¹
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Celem tego ćwiczenia będzie przyjrzenie się, jak efekt grupy może 
być wykorzystywany lub uruchamiany w grach wideo o tematyce 
wojennej lub dotyczących walk. Jako przykład weźmiemy gry, któ-
re ukazują konflikt między żołnierzami z krajów z tzw. państw za-
chodnich a żołnierzami z tzw. państw muzułmańskich. Warto w tym 
miejscu porozmawiać z uczniami i uczennicami, dlaczego używamy 
zastrzeżenia „tak zwanych” - sama terminologia „państwa zachodu” 
i „państwa islamu” zakłada nieistniejący, a zarazem nieprzekraczal-
ny podział. Nieistniejący, bo przecież umowny i nie do końca zgodny 
z rzeczywistością (niektóre „państwa islamu” są położone bardziej 
na zachód niż Polska czy Francja – np. Maroko; niektóre „państwa 
zachodu” mają bardzo duże wpływy islamu, np. Hiszpania czy mają-
ca znaczącą społeczność tatarską Litwa). Wprowadzając ten podział 
warto przedyskutować z uczniami i uczennicami, na ile ten podział 
jest zgodny z rzeczywistością. Warto także wskazać, że prawidło-
wymi, precyzyjnymi określeniami, które warto stosować i popula-
ryzować są np. „państwa z większością muzułmańską” i „państwa 
Europy/Unii Europejskiej lub NATO” itp. 

Tego typu gry, przeciwstawiające sobie te grupy, stały się szczegól-
nie popularne po zamachach na Twin Towers (World Trade Center) 
w Nowym Jorku, przeprowadzonych przez członków grupy terro-
rystycznej Al-Kaida 11 września 2001 roku. Więcej o tematyce tzw. 
wojny z terroryzmem dowiesz się ze Scenariusza zajęć 9. Efekt wyż-
szości obrazu nad tekstem. Warto w rozmowie w klasą podkreślić, 
że sam termin „wojna z terroryzmem” został wprowadzony i upo-
wszechniany przez polityków, których państwa prowadzą obecnie 
wojnę z przedstawicielami państw i narodów uznanych za „terrory-
stów” (np. Rosja prowadząca wojnę z  Czeczenią czy USA – wojnę z 
Afganistanem). Przed rozpoczęciem ćwiczenia możesz także zapy-
tać uczniów i uczennice, czy wiedzą, w których państwach w Azji czy 
w Afryce prowadzone są aktualnie konflikty z udziałem żołnierzy z 
państw europejskich lub USA i poprosić ich, żeby sprawdzili to w 
ramach pracy domowej. 

Na początku, w ramach rozgrzewki, zapytaj, czy ktoś w klasie grał w 
takie gry, jak np. Call of duty albo Battlefield, a konkretnie Call of duty 
4: Modern Warfare albo Battlefield 3. Jeśli tak, poproś te osoby, aby 
opowiedziały klasie, jaka historia jest przedstawiania w tych grach 
i jacy są główni bohaterowie. Następnie zapowiedz uczennicom i 
uczniom, że zajmiecie się analizą gier wojennych, w których wystę-
pują postacie przedstawiane jako Arabowie (osoby mieszkające w 
Azji Południowo-Zachodniej – na Bliskim Wschodzie – oraz w Afryce 
Północnej, których językiem ojczystym jest arabski¹²) lub muzułma-
nie (osoby, których religią jest islam¹³). Upewnij się, że uczniowie i 
uczennice rozumieją definicję Arabów i muzułmanów. Wyjaśnij do-
datkowo, że nie każdy Arab jest muzułmaninem, tak jak nie każdy 
muzułmanin jest Arabem. Warto także zapytać klasę, jakie inne re-
ligie są wyznawane przez osoby narodowości arabskiej oraz jakie 

Efekt grupy w grach wideo 2.3.
45 min

Hasło Arab [w:] Cam-
bridge Dictionary: 
h t t p s : / / d i c t i o n a r y .
cambridge.org/pl/dictio-
nary/english/arab [do-
stęp: 1.06.2021].

Hasło Muslim [w:] 
Cambridge Dictionary: 
https://dictionary.cam-
bridge.org/pl/dictiona-
ry/english/arab [dostęp: 
1.06.2021].

¹²

¹³
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państwa są zamieszkane przez ludność arabską, gdzie wyznaje się 
nie tylko islam (np. Liban, Palestyna czy Syria, gdzie mieszkają duże 
mniejszości chrześcijan czy Druzów).

Rozdaj uczennicom i uczniom Karty pracy 3 i poproś, żeby przyj-
rzeli się zdjęciom i zrzutom ekranu z kilku różnych gier. Możesz pra-
cować z całą klasą lub podzielić ją na mniejsze grupy. Analizując gry, 
będziecie wspólnie przyglądać się następującym kategoriom:  

Poproś klasę, żeby przyjrzała się zdjęciom i spisała w karcie pracy 
główne cechy „dobrych” postaci (lub sojuszników) oraz „złych” po-
staci – wrogów. 

Następnie spójrzcie na miejsca, w których rozgrywają się niektóre 
gry albo operacje w nich przedstawione. Na zdjęciach z gier w kar-
cie pracy prezentowane są prawdziwe kraje i miasta. Poproś, żeby 
uczennice i uczniowie opisali, jak miejsca „wrogiej” grupy wygląda-
ją, jakie główne elementy są w nich przedstawione, jakie wzbudzają 
emocje.

Ci przedstawieni jako „dobrzy” to biali mężczyźni, żołnierze w mun-
durach. Oceniając po flagach w klapach mundurów, są to przedsta-
wiciele wojsk amerykańskich lub brytyjskich, mają najnowszej ge-
neracji broń. Ci przedstawieni jako „źli” to osoby o brązowej skórze, 
noszą szale i gorszej jakości ubrania, jeden z mężczyzn ma zupełnie 
zakrytą twarz, więc trudno dostrzec jakiekolwiek rysy twarzy. Druga 
grupa ma też gorszą broń (np. karabinki AK, nazywane potocznie 
kałasznikowami, bomby). Jeden z mężczyzn w drugiej grupie jest 
zamachowcem samobójcą, inny ma na sobie kamizelkę, która przy-
pomina bomby zamachowców samobójców (zob. zdjęcie 3). Męż-
czyźni z drugiej grupy mają mocniej zarysowane rysy twarzy niż ci z 
pierwszej grupy. 

Na zdjęciach w karcie pracy miejsca „wrogiej” grupy są niemal zawsze 
zrujnowane, widoczne są spalone samochody, pęknięte szyby w oknach, 
opustoszałe ulice. Na zdjęciu 9 widać miasto w Iraku – piaszczyste i pu-
ste (podkreślają to kolory). Jeśli chodzi o emocje i skojarzenia, możliwe są 
odpowiedzi sugerujące smutek, poczucie zagrożenia, niebezpieczeństwo, 
wrogość itp. Następnie poproś klasę, żeby obejrzała trzy prawdziwe zdję-
cia Teheranu (stolica Iranu), As-Sulajmanijja (miasto w Iraku, w Kurdyj-
skim Okręgu Autonomicznym) i Karaczi (największe miasto w Pakistanie). 
Zapytaj:

Bohaterowie gier – grupa „własna” kontra grupa przeciwników.

Miejsca – dewaluacja grupy innej niż nasza 

1.

2.

Czy miasta na tych zdjęciach są podobne do tych wyobrażo-
nych w grach? 
Jakie stereotypy i uprzedzenia mogą uruchomić wyobrażenia 
tych miast i państw z gier? 
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W rzeczywistości w tych miastach nie toczy się konflikt, nie są one 
zrujnowane. 

Zapytaj uczniów i uczennice, jakie widzą odniesienia do islamu oraz 
muzułmanów i muzułmanek na zdjęciach z gier wideo. Na podsta-
wie wcześniejszej analizy – jakie uprzedzenia wobec muzułmanów 
i muzułmanek mogą powodować lub utrwalać zdjęcia z gier wideo? 

W karcie pracy można znaleźć dwa odniesienia do islamu: na zdję-
ciu 4 główna postać opisana jest jako „duchowny”, na zdjęciu 5 
przedstawiony jest meczet. Warto w tym miejscu upewnić się, że 
uczennice i uczniowie wiedzą, czym jest meczet oraz ewentualnie 
zapytać, czy wiedzą, jak funkcjonuje duchowieństwo w islamie (w 
islamie sunnickim, wyznawanym przez większość muzułmanów i 
muzułmanek nie obowiązuje hierarchia – imam jest jedną z osób, 
która pochodzi ze społeczności i prowadzi modlitwę; nie ma więc 
tak naprawdę „duchownych”; inaczej funkcjonuje to w islamie szy-
ickim, obecnym w Iraku czy Iranie, gdzie można mówić o ducho-
wieństwie). Akcja gier wideo wykorzystanych w karcie pracy rozgry-
wa się w przeważającej mierze w państwach, w których większość 
ludności deklaruje, że wyznaje islam. Te gry powielają stereotyp, 
według którego kraje z większością muzułmańską są zrujnowane 
przez wojny i niebezpieczne, a ludzie w nich mieszkający są terro-
rystami. Kreują one wizerunek Arabów jako przede wszystkim mu-
zułmanów (wyznających islam) i muzułmańskich wojowników oraz 
terrorystów. Tego typu gry wideo nadmiernie upraszczają złożone 
sytuacje, wzmacniają obraz „dobrych” żołnierzy z państw takich jak 
USA czy Wielka Brytania i „złych muzułmańskich terrorystów”, po-
mimo że obraz sytuacji jest o wiele bardziej złożony.

Powiedz klasie, że badania¹⁴ wskazują, że ponad 15 gier wideo o 
tematyce wojennej wyprodukowanych w USA po roku 2001 (po 
ataku Al-Kaidy na World Trade Center w USA) ukazuje Arabów i 
muzułmanów w sposób prowadzący do pogłębienia stereotypów i 
uprzedzeń. Zważywszy na to, że zachodni przemysł gier wideo jest 
największy na świecie, miliony ludzi w tego typu gry grało i było wy-
stawionych na tego typu obrazy. Poproś, aby uczennice i uczniowie 
sprawdzili w wyszukiwarce internetowej, ile egzemplarzy analizo-
wanej w klasie gry Call of Duty 4: Modern warfare sprzedano na ca-
łym świecie (jeśli nie chcesz, aby podczas zajęć używali smartfonów, 
możesz zadać im to pytanie jako pracę domową). Według danych z 
Wikipedii, sprzedano 16 milionów egzemplarzy Call of Duty 4: Mo-
dern warfare (do roku 2013), w 2007 roku Call of Duty 4: Modern 
warfare była najlepiej sprzedającą się grą na świecie. 

Warto także zapytać, czy uczniowie i uczennice kojarzą inne gry, 

W jakim stopniu sposób ich przedstawienia w grach wideo 
może przyczynić się do tworzenia stereotypów i uprzedzeń, 
według których np. te kraje i miasta uważane są za zacofane i 
ustawicznie nękane konfliktami zbrojnymi?

Uprzedzenia – dewaluacja grupy innej niż nasza3.

T. Ibaid, The Waging of a 
Virtual War against Islam: 
An Assessment of How 
Post-9/11 War-themed 
Video Games Stereo-
type Muslims, https://
ir.library.dc-uoit.ca/bit-
stream/10155/1023/1/
Ibaid_Taha.pdf [dostęp: 
19.06.2021]. 

¹⁴
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Efekt grupy

Zapytaj klasę:

4.

Odpowiedzi mogą być następujące: wyraźna różnica między „do-
brymi” a „złymi”, ci „dobrzy” mają same pozytywne cechy, ci „źli” 
- same negatywne. Istnieje wyraźna dewaluacja grupy „obcych”, tak 
jak to było widoczne na zdjęciach z gier – wojownicy przedstawiani 
jako Arabowie i/lub muzułmanie, są przedstawiani jako zagrażają-
cy, często z zakrytymi twarzami, w gorszych ubraniach, ich domy i 
miasta są zniszczone. Gracze na całym świecie mogą się opowiadać 
zarówno są po stronie „białych żołnierzy”, jak i utożsamiać z grupą 
ich przeciwników, w zależności, z jakich krajów pochodzą, co może 
także uruchamiać efekt grupy. 

Gracze, którzy nie są muzułmanami ani Arabami, mogą utwierdzać 
się w wizerunku grupy własnej jako dobrej, pozytywnej i „mającej 
rację” i tym samym usprawiedliwiać przemoc skierowaną wobec 
grupy przeciwnej. Dla graczy, którzy są Arabami lub muzułmana-
mi, stykanie się z częstymi stereotypowymi przedstawieniami gru-
py własnej może mieć bardzo głębokie konsekwencje dla poczucia 
tożsamości i własnej wartości. 

Te gry nawiązują do prawdziwych wydarzeń. Fabuły mogą być fik-
cyjne, ale istnieją wyraźne podobieństwa z rzeczywistością – żoł-
nierze przedstawiani jako „zachodni”, którzy walczą z bojownikami 
przedstawianymi jako muzułmanie w krajach budzących skojarze-
nia z Irakiem, Afganistanem, Pakistanem czy na przykład Syrią. Ist-
nieje wyraźna zależność między muzułmanami, bojownikami i ter-
rorystami, co tworzy kontrastujący obraz „zachodnich żołnierzy” i 
„muzułmańskich terrorystów”. Gracze są częścią drużyny „dobrych” 
żołnierzy; mogliby ulec efektowi grupy i zinternalizować dewalu-
owanie grupy uznawanej za obcą i wrogą, w tym przypadku muzuł-
manów przedstawianych jako złoczyńcy i terroryści.

Co więcej, gry przedstawiają miasta i wsie, w większości muzułmań-

Jak sądzicie, na podstawie wcześniejszej analizy – w jaki sposób 
ta gra może uruchamiać efekt grupy w grających w nią oso-
bach?

Jaki wpływ na graczy, którzy nie są muzułmanami/Arabami, 
może mieć ukazywanie postaci Arabów/muzułmanów w grach 
jako postaci negatywnych, a ich krajów jako zrujnowanych 
działaniami wojennymi? 
Jaki wpływ na graczy, którzy są muzułmanami/Arabami, może 
mieć ukazywanie postaci Arabów/muzułmanów w grach jako 
postaci negatywnych, a ich krajów jako zrujnowanych działa-
niami wojennymi? Miej na uwadze to, że w grach pojawia się 
wiele odniesień do rzeczywistych miejsc, miast i wydarzeń. 

gdzie osoby wyznające islam i sam islam jako religia nie zostały 
przedstawione w sposób negatywny.
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skie, jako zniszczone, groźnie wyglądające ruiny, mimo że miasta 
te w rzeczywistości są najczęściej bezpieczne, wolne od konfliktów, 
ruchliwe, dynamicznie się rozwijają. To pogłębia fałszywe, negatyw-
ne wyobrażenia o sytuacji społecznej, politycznej, ekonomicznej i 
kulturalnej tych państw. Co ważne, takie wyobrażenia o Afganista-
nie, Iraku, Pakistanie czy Syrii mogą mieć wpływ na rzeczywistość 
poza grami. Gracze stają się mniej wrażliwi na wojnę, przemoc lub 
cierpienie, którego doświadcza grupa innych osób.  

Wyjaśnij uczennicom i uczniom, że nie oznacza to, że granie w te gry 
wideo lub gry wideo w ogóle jest złe. Jeśli niektórzy w klasie dzie-
lili się swoimi doświadczeniami lub rozmawiali o fabułach gier na 
początku zajęć, upewnij się, że nie będą postrzegani jako bardziej 
stronniczy. Możesz powtórzyć, że uprzedzenia są wyzwalane pod-
świadomie i jest to naturalne, tym bardziej w swobodnej atmosfe-
rze gry, w której nikt nie zwraca uwagi na uważne przetwarzanie 
informacji lub dogłębną analizę.

Efekty gier wideo 

Zapytaj klasę:

5.

W jaki sposób można zmierzyć skutki wywołane efektem grupy 
w grach wideo. Jak tego typu gry mogłaby wykorzystać armia? 

W 2019 roku przeprowadzono eksperyment¹⁵, w którym 204 uczest-
ników zostało losowo podzielonych na trzy grupy. Grupy grały w 
różne gry wideo przez 30 minut. Jedna grupa wcielała się w żołnie-
rzy walczących z postaciami przedstawianymi jako arabscy terrory-
ści, druga – z postaciami przedstawianymi jako rosyjscy terroryści, 
a trzecia grupa grała w golfa – w tej grze nie było żadnej przemocy. 
Ci, którzy grali w gry przedstawiające i angażujące w przemoc, wy-
kazywali więcej uprzedzeń wobec Arabów, niezależnie od tego, czy 
grali przeciwko postaciom przedstawianym jako Arabowie, czy jako 
Rosjanie. Najwyższy poziom negatywnych skojarzeń odnotowano 
w grupie, która grała przeciwko postaciom prezentowanym jako 
dżihadyści¹⁶. Poziom uprzedzeń mierzono przed rozpoczęciem gry 
i po jej zakończeniu. Uczestnicy zostali poproszeni o narysowanie 
różnych postaci, w tym jednej przedstawiającej postać „arabską”. 
Ci, którzy grali w grę polegającą na walce przeciwko postaciom pre-
zentowanym jako „arabscy terroryści”, mieli tendencję do rysowa-
nia takich postaci z bronią i bardziej wrogą miną. Eksperyment ten 
pokazuje zatem, że gry wideo przyczyniają się do szerzenia nega-
tywnych skojarzeń z Arabami i muzułmanami jako takimi. 

Armia amerykańska używała kilku z tych gier wideo do „przygoto-
wania” żołnierzy do wojny w Iraku. W rzeczywistości gra wideo Full 
Spectrum Warrior została opracowana przez instytucję bezpośred-
nio finansowaną przez armię amerykańską¹⁷.

M. Saleem, C.A. Ander-
son, Arabs as terrorists: 
Effects of stereotypes 
within violent contexts on 
attitudes, perceptions, 
and affect, Psycholo-
gy of Violence 2013, 
3(1), 84–99, https://doi.
org/10.1037/a0030038 
[dostęp: 15.06.2021].

Dzihadyści - muzułma-
nie, którzy uznają wal-
kę zbrojną i terroryzm 
za uzasadniony środek 
obrony społeczności 
muzułmańskiej wobec 
„niewiernych” i wpro-
wadzenie muzułmań-
skiego prawa (szariat), 
na podstawie: What is 
jihadism?, BBC, 2014, 
https://www.bbc.com/
news/world-middle-e-
ast-30411519 [dostęp: 
15.06.2021]. 

¹⁵

¹⁶

J. Saucier, From Tra-
ining, to Toy, to Treat-
ment: The Many Lives 
of Full Spectrum War-
rior, https://www.mu-
seumofplay.org/blog/
chegheads/2012/10/
from-training-to-toy-
-to-treatment-the-ma-
ny-l ives-of-ful l -spec-
trum-warrior [dostęp: 
19.06.2021]. 

¹⁷
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Na zakończenie ćwiczenia zadaj klasie następujące pytanie:

Jak można chronić się przed negatywnymi konsekwencjami 
stereotypowego przedstawiania różnych grup społecznych? 
Jak się bronić przed „wchłanianiem” stereotypów i uprzedzeń? 
Co możemy zrobić?

Ilu muzułmanów żyje na świecie i który kraj ma największą po-
pulację muzułmańską?

Ile muzułmanek i muzułmanów żyje w Polsce?

Szacuje się, że muzułmanie i muzułmanki stanowią ogółem niemal 
25% populacji Ziemi, ich liczba wynosi ok. 1,8 mld osób¹⁸. Najwięk-
sza społeczność muzułmańska mieszka w Indonezji.

Szacuje się, że w Polsce może mieszkać 30-40 tysięcy wyznawców 
islamu, wliczając w to kilkutysięczną polską mniejszość tatarską 
skupioną w większości w Muzułmańskim Związku Religijnym, zało-
żonym jeszcze przed II wojną światową. Diaspora arabska oceniana 
jest na około 12–15 tysięcy osób. Kolejnych kilka tysięcy stanowią 
dawni migranci polityczni z Afganistanu i Iranu, migranci polityczni 
i ekonomiczni z Bałkanów, Turcji, Czeczenii i Ukrainy, migranci eko-
nomiczni z Pakistanu, niewielkie grupy z postsowieckich republik w 
Azji Środkowej. Wszyscy oni reprezentowani są, o ile tego chcą, przez 
Ligę Muzułmańską, która jest najliczniejszym związkiem religijnym 
muzułmanów w naszym kraju. Do tego należy doliczyć bliżej nie-
określoną liczebnie grupę konwertytów (najprawdopodobniej kil-
kaset osób). Osób z Syrii, które przybyły do Polski, uzyskując status 
uchodźcy i zgodę na pobyt tolerowany, jest zaledwie sto. Osób pocho-
dzenia arabskiego posiadających dokumenty na pobyt stały w 2017 
roku było 1717, na pobyt czasowy 4269, ze statusem uchodźcy 435¹⁹. 

Dla porównania warto też omówić artykuł Ilu jest muzułmanów w 
Polsce?  (i zapoznać się z danymi w nim przedstawionymi) z portalu 
fact-checkingowego (zajmującego się badaniem, czy dane informa-
cje są oparte na faktach, czy są tzw. fake newsami) Demagog.org.
pl: https://demagog.org.pl/wypowiedzi/ilu-jest-muzulmanow-w-
-polsce/

Jeśli twoja klasa jest zainteresowana tematem i chciałaby dokład-
niej zbadać, w jaki sposób  przedstawia się „dobre” i „złe” posta-
cie walczące w grach komputerowych, zniekształca rzeczywistość i 
wpływa na wywoływanie efektu grupy, możesz zaproponować ko-
lejne zadanie jako pracę domową. Poproś, żeby uczennice i ucznio-
wie zebrali następujące informacje: 

Pomysły na kontynuację pracy nad tą 
tematyką albo praca domowa Na podstawie: Jaka jest 

mniejszość muzułmańska 
w Polsce? Nie ma radyka-
łów, zagrożenie terrory-
zmem jest bardzo małe, 
ht tps : / /wiadomosci .
onet.pl/kraj/jaka-jest-
-mniejszosc-muzulman-
ska-w-polsce-nie-ma-
-radykalow-zagrozenie-
-terroryzmem/nlvwx85 
[dostęp: 15.06.2021] 
oraz konsultacji z Salam 
Lab. 

Źródło: The Changing 
Global Religious Land-
scape, Pew Research 
Center, 2017, https://
w w w . p e w f o r u m .
org/2017/04/05/the -
-changing-global-religio-
us-landscape/#global-
-population-projection-
s-2015-to-2060 [dostęp: 
15.06.2021]. 

¹⁹

¹⁸
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Jakimi językami mówi się w Afganistanie, w Pakistanie (na zdję-
ciu z Karaczi w karcie pracy jest nieprawidłowe odniesienie do 
języka; czy uczniowie się zorientują?) oraz w Iranie?

Wybierzcie jedno z miast przedstawionych we wspomnianych 
w ćwiczeniu grach – As-Sulajmanijja w kurdyjskiej części Ira-
ku, stolicę Iranu – Teheran, Karaczi w Pakistanie albo stolicę 
Somalii – Mogadiszu. Znajdźcie informacje na temat miast i 
przedstawiające je zdjęcia. Szukając materiałów, zadbajcie o 
to, żeby informacje i zdjęcia przedstawiały jak najróżnorod-
niejsze aspekty i dzielnice miast. Przedstawcie wyniki badań w 
klasie i wspólnie zastanówcie się, na ile znalezione przez Was 
informacje i zdjęcia przedstawiają obraz tych miast wolny od 
stereotypów. 

Nie każde państwo zamieszkane w większości przez społeczność 
muzułmańską (wyznającą islam) jest arabskie. Nie każde z nich leży 
w Afryce Północnej albo na Bliskim Wschodzie (gdzie większość 
stanowi ludność arabska), a bycie muzułmaninem nie oznacza, że 
dana osoba automatycznie mówi po arabsku. Przykładowo, oficjal-
nymi językami Afganistanu są dari i paszto, a Pakistanu – angielski i 
urdu. W Iranie językiem urzędowym jest farsi (perski). Żaden z tych 
języków nie ma nic wspólnego z językiem arabskim. Błędne odnie-
sienie w grze wideo (zdjęcie 8) dotyczy arabskiego znaku na sklepie 
w Karaczi, podczas gdy językiem urzędowym w Pakistanie jest an-
gielski i urdu.
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Dzięki wprowadzeniu i ćwiczeniu opartym na bezpośrednim do-
świadczeniu uczniowie i uczennice powinni już mieć podstawową 
wiedzę na temat efektu grupy i tego, jak szybko przypisujemy pozy-
tywne cechy grupie własnej, a negatywne grupie innych ludzi. Na-
stępny krok to dostrzeżenie i zrozumienie, w jaki sposób ten efekt 
objawia się w komunikacji politycznej, aby móc wskazać go w pro-
gramach o charakterze rasistowskim i ekstremistycznym.

Pokaż uczniom i uczennicom wpisy z mediów społecznościowych i 
jedną kampanię bilbordową²⁰ (zob. Karta pracy 4. Ćwiczenie 
1) – możesz je wydrukować i rozdać uczniom i uczennicom albo 
pokazać je na ekranie.  

Zadaj pytania:

Ćwiczenie 1

2.4.
45 min

Źródła materiałów po-
dane są w Karcie pracy.

²⁰

1. Protagonists - Ingroup versus outgroup

Ask the students to examine the pictures and write down the 
main characteristics of who the “good guys” - or allies - and 
“bad guys” - or enemies - in the mentioned video games are.

Let the students take a look at the pictures and screenshots 
from various games⁸ (see Worksheet). You can work with 
the entire class or divide them into groups, depending on your 
preferences and experience with the particular class. 

Efekt grupy na
przyk adzie tresci 
szerzonych przez 
ruchy populistyczne i 
ekstremistyczne

W jaki sposób wpisy i ilustracje odnoszą się do efektu grupy? 
Jaka jest wspólna cecha tych ilustracji? Jaki podział na nich 
przedstawiono?

Opis czterech przykładów zobrazowanych na ilustracjach 1–4:
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Kluczowym przesłaniem przedstawionych wpisów i plakatów jest 
podział na „nas” i „ich”, czyli na grupę własną i grupę innych ludzi. 
Ponadto, co ważne, grupa własna jest prezentowana w pozytyw-
nym świetle, a ta druga – w negatywnym. Tak właśnie działa efekt 
grupy i narracja „my kontra oni” w komunikacji politycznej. Niektó-
re inne grupy ludzi to „ci źli”.

Pierwszy przykład nie jest nacechowany ekstremistycznie ani nie 
nawołuje do przemocy. Pokazuje, że efekt grupy jest zakodowany 
w wielu rodzajach komunikacji i ma za zadanie przestawić odbior-
cę na myślenie automatyczne, dzięki któremu odbiorca szybko 
zrozumie przekaz. Ilustracje 2 i 3 pokazują, że podział pomiędzy 
„dobrą” grupę własną i drugą „złą” grupą może być dużo bardziej 
bezpośredni i wyraźny. Na ilustracji 2 Meksykanów określa się jako 
gwałcicieli, a na ilustracji 3 osoby ze społeczności LGBT+ zostają 
przedstawione jako niemieszczące się w normach społeczeństwa. 
Na ilustracji 4  widzimy grupę przedstawianą jako wrogo nastawie-
ni imigranci albo osoby o różnym pochodzeniu, z których jedna 
trzyma nóż; wszystkie te osoby są na początku kolejki do skorzy-
stania z usług publicznych, przepychając – sprawiającego wrażenie 
słabego – starszego pana, Włocha, na koniec kolejki. Imigranci są 
zobrazowani jako źli ludzie, którzy odbierają Włochom prawa. Oba 
przykłady zdają się usprawiedliwiać negatywną postawę i poten-
cjalną przemoc wobec członków grup innych niż grupa uznawana 
za „naszą”. Okoliczności obciążające stanowi fakt, że ilustracje 2 i 3 
to wypowiedzi osób publicznych: byłego prezydenta Stanów Zjed-
noczonych Donalda Trumpa (ilustracja 2)  oraz członka parlamentu 
słowackiego (ilustracja 3) i włoskiej partii politycznej (ilustracja 4), z 
której wywodzi się były wicepremier Włoch.  

Następnie zadaj klasie kolejne pytania: 

Jakimi językami mówi się w Afganistanie, w Pakistanie (na zdję-
ciu z Karaczi w karcie pracy jest nieprawidłowe odniesienie do 
języka; czy uczniowie się zorientują?) oraz w Iranie?

W ramach tego ćwiczenia zadaniem uczniów i uczennic jest ziden-
tyfikowanie efektu grupy w cytatach znanych osób. Wydrukuj i 
umieść cytaty²¹ (zob. Karta pracy 4. Ćwiczenie 2)  na ścianach albo 
rozdaj je uczniom i uczennicom w zależności od swoich preferencji 
w pracy z grupą. 

Wyjaśnij uczniom i uczennicom, że to przykłady wzięte z życia, po-
nieważ są to cytaty znanych polityków z różnych państw. Uczniowie 
i uczennice mogą zobaczyć, na czym polega efekt grupy w dyskur-
sie politycznym; wszystkie przykłady przedstawiają narrację „my 
kontra oni”. Daj uczniom i uczennicom pięć minut na przeczytanie 
cytatów i zastanowienie się nad nimi. 

Ćwiczenie 2

Źródło cytatu 1:
h t t p s : / / w w w . b b c .
c o m / n e w s / m a g a z i -
ne-29701767;

Źródło cytatu 2:
https://www.brainyqu-
ote.com/quotes/mat-
teo_salvini_970885;

Źródło cytatu 3:
https://www.aljazeera.
com/news/2019/9/11/
al-qaeda-leader-urge-
s-attacks-on-the-west-
-on-9-11;

Źródło cytatu 4:
https://www.theguar-
dian.com/world/2019/
mar/10/benjamin-ne-
tanyahu-says-israel-is-
-not-a-state-of-all-its-ci-
tizens

²¹
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„Nie zgadzam się na przykład, że wyrządzono wielkie zło Indianom w Ameryce 
czy czarnym w Australii. Nie zgadzam się, że tym ludziom wyrządzono krzywdę 
przez to, że silniejsza rasa, wyższa rasa, bardziej światowa mądra rasa, że tak 
to ujmę, weszła i zajęła ich miejsce”.

„Obrona naszych wartości i naszej tożsamości wymaga uregulowania obec-
ności muzułmanów i organizacji islamskich w [naszym kraju]”.

„Wasze kraje są zaśmiecone amerykańskimi bazami z tymi wszystkimi niewier-
nymi, którzy w nich mieszkają, i korupcją, którą szerzą”.

„Izrael nie jest państwem wszystkich swoich obywateli. Zgodnie z przyjętą 
przez nas podstawową ustawą narodowościową, Izrael jest państwem narodu 
żydowskiego – i tylko jego”.

1.

2.

3.

4.

Poproś uczniów, aby przeczytali wszystkie cytaty.

Następnie pozwól uczniom i uczennicom zgadywać, kto wypowie-
dział podane cytaty. Zanim ujawnisz, kim był autor, pozwól im po-
dać kilka propozycji. Najlepiej zacznij od cytatu 1 i skończ na cytacie 
4. Autorzy to:

Winston Churchill, były premier Wielkiej Brytanii w latach 
1940–1945, w trakcie II wojny światowej i ponownie w latach 
1951–1955.
Matteo Salvini, były wicepremier Włoch w latach 2018–2019, 
wywodzi się ze skrajnie prawicowej, populistycznej, antyimi-
granckiej partii Lega Nord.
Ayman al-Zawahiri, Egipcjanin, szef organizacji terrorystycznej 
Al-Kaida od 2011 roku.
Benjamin Netanyahu, były premier Izraela, w latach 1996–1999 
i ponownie w latach 2009–2021.

#1

#2

#3

#4
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Poproś uczniów, aby przeczytali wszystkie cytaty.

Odpowiedzi mogą być następujące:

Kto należy do grupy, do której przynależy autor cytatu? 
Kto należy do drugiej grupy? 
Jakie domyślne wspólne cechy ma grupa, do której przynależy 
autor cytatu? 
Jakie domyślne wspólne cechy ma druga grupa?

Omawiając cytat Winstona Churchilla, warto zwrócić uwagę na to, 
że obecnie nie używa się już określenia „Indianie” w odniesieniu 
do rdzennych mieszkańców i mieszkanek Ameryki Północnej i Po-
łudniowej, ponieważ jest ono błędne. Jak wyjaśnia Ola Synowiec, 
autorka tekstu Dlaczego przestałam używać słowa „Indianie”²²: „Sło-
wo «Indianin» powstało w wyniku błędu Krzysztofa Kolumba, który 
przybywając na ziemie nieznanego mu dotąd kontynentu, był pe-
wien, że właśnie odnalazł drogę morską do Indii. «Użycie określenia 
indio, poza tym, że jest przecież nieprecyzyjne, niesie za sobą skoja-
rzenie wyraźnie pejoratywne»  – odnotowuje pisarz Francesc Relea. 
Nazwa, którą nadali Hiszpanie rdzennym mieszkańcom Ameryk, 
wkrótce zaczęła bowiem mieścić w sobie cały ładunek emocjonal-
ny. Kryły się w nim wszystkie uczucia, jakie kolonizatorzy nosili wo-
bec podbitych ludów: pogarda, poczucie wyższości, czasem wręcz 
dehumanizacja – jako poganie rdzenna ludność nie była z początku 
uważana w ogóle za ludzi. […] «Słowo indio niejako reprodukuje w 
języku spojrzenie białego i konkwistadora» – podsumowuje chilijski 
dziennikarz.

Synowiec dodaje: „W Ameryce Łacińskiej proces odchodzenia od 
użycia słowa indio, czyli «Indianin», trwał kilkadziesiąt lat. Teraz w 
dyskursie publicznym jest ono już całkowicie wyparte przez słowo 

Zob. O. Synowiec, Dla-
czego przestałam używać 
słowa „Indianie”, Kwar-
talnik Przekrój 2020, 24 
listopada, https://prze-
kroj.pl/spoleczenstwo/
dlaczego-przestalam-
-uzywac-slowa-indianie-
-ola-synowiec [dostęp: 
15.06.2021]. 

²²
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indigena – pochodzące z łaciny i oznaczające «osobę stąd». Czasem 
mówi się też o pueblos originarios, czyli ludach rdzennych”.

Następnie poproś uczniów i uczennice o uzupełnienie tabelki w kar-
cie pracy. Potem przedyskutujcie na forum klasy propozycje, które 
wpisali do tabelki. 
Zadaj klasie pytania:

Kiedy debata jest prowadzona w narracji „my kontra oni” i „dobro 
kontra zło”, wówczas rozmowa o rzeczywistych problemach (spo-
łecznych, gospodarczych czy politycznych) stanowiących źródło 
konfliktu czy uzasadnionych roszczeniach grupy innych osób nie 
jest możliwa. Dzieje się tak, ponieważ mamy skłonność do myśle-
nia automatycznego, do postrzegania rzeczywistości poprzez efekt 
grupy – do postrzegania danej sytuacji w kategoriach „walki dobra 
ze złem”. 

Na koniec ćwiczenia zapytaj uczniów i uczennice: 

Zasadniczo najlepszą ochroną przed tym efektem jest wiedza i 
świadomość, że istnieje. Wówczas za każdym razem, gdy zauwa-
żymy przykłady efektu grupy, powinna nam zapalić się czerwona 
lampka, że użyto uproszczenia, które aktywuje  błędy poznawcze. 
Zastanówcie się nad podobieństwami pomiędzy Wami i członkami 
grupy innych osób. Posługujcie się logicznym tokiem rozumowania.

Czy można się spodziewać, że wszystkie osoby w tej drugiej 
grupie będą miały takie same cechy? Czy odpowiada to rzeczy-
wistości?
Spójrz na charakterystykę grupy drugiej: jej członkowie są 
przedstawiani jako „słabsi, głupsi”, „skorumpowani”, „nie są 
jednymi z nas”, podczas gdy grupa autorów cytatów jest przed-
stawiana jako „dobra”. Jakie są potencjalne konsekwencje tego 
typu wypowiedzi, których autorami są wpływowi politycy?
W jakim stopniu możliwe jest rozwiązanie konfliktu pomiędzy 
grupą własną i grupą innych osób w sposób pokojowy i dy-
plomatyczny, jeżeli ta druga grupa złożona z innych osób jest 
przedstawiana jako po prostu „zła”? 

Czy macie pomysł, jak można uniknąć wpadnięcia w pułapkę 
efektu grupy?
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Poproś uczniów i uczennice o wyszukanie i podanie co najmniej 
trzech przykładów z przeszłości albo teraźniejszości, gdy efekt gru-
py miał groźne konsekwencje – uproszczenie rzeczywistości w po-
staci narracji „my kontra oni” doprowadziło do przemocy. Następ-
nie poproś wszystkich o przedstawienie przykładów na forum klasy. 

Oczywiste przykłady to zagłada Żydów podczas II wojny światowej i 
działania nazistów, ale uczniowie i uczennice powinni znaleźć rów-
nież inne przykłady. Mogą one obejmować np. przemoc pomiędzy 
osobami pochodzenia Hutu i Tutsi w Rwandzie w latach 90. ubie-
głego wieku, zakończoną ludobójstwem; czystkę etniczną muzuł-
mańskiej społeczności Rohingya w Mjanmie (dawniej: Birmie) za-
początkowaną w 2016 roku albo niedawny (styczeń 2021 roku) atak 
na Kapitol w Waszyngtonie (siedziba Kongresu USA, odpowiednika 
polskiego parlamentu) zwolenników Donalda Trumpa, który obie-
cał w mediach społecznościowych pokonanie przeciwników siłą.

Ćwiczenie 3 – praca na zajęciach albo praca 
domowa



Karty pracy  



Efekt grupyLEkcja 03 

Zapisz tyle powodów, ile jesteś w stanie wymyślić w ciągu pięciu minut, wyjaśniających, 
dlaczego druga grupa nie ma takich samych preferencji jak twoja grupa.

Obejrzyj zdjęcia (zrzuty ekranu) poniżej, pochodzą one ze znanych gier wideo o tema-
tyce wojennej, wydanych po zamachach na World Trade Center i Pentagon w USA 11 
września 2001 roku. 

Z perspektywy obserwatora/obserwatorki:
Zapisz jak najwięcej cech charakterystycznych wspomnianych w grupie, którą obserwu-
jesz.

Doswiadczenie i zdef iniowanie efektu 
grupy

Efekt grupy w grach wideo

1.

3.
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Zdjęcie 1. Postać sojusznika z gry Call of Duty 4: 
Modern Warfare

Zdjęcie 2. Postaci sojuszników z gry Arma 2: 
Operation Arrowhead



Efekt grupyLEkcja 03 
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Zdjęcie 3. Jedna z dwóch głównych postaci wro-
gów z gry Call of Duty 4: Modern Warfare

Zdjęcie 4. Główna postać wroga, „duchowny”, z 
gry Medal of Honor: Warfighter

Zdjęcie 5. Postać wroga, Talib, z gry Medal of 
Honor

Wypisz główne cechy (wyglądu, charakteru) bohaterów z wymienionych powyżej gier: 
bohaterów, sojuszników przedstawionych jako „dobrzy” oraz bohaterów, wrogów 
przedstawionych jako „złych”. 

Bohaterowie przedstawieni jako „dobrzy”:

Bohaterowie przedstawieni jako „źli”:
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Następnie obejrzyj poniżej zdjęcia (zrzuty ekranu) miejsc, w których rozgrywa się akcja 
gier. Zwróć uwagę na to, jak są przedstawione.

Zdjęcie 6. Gra Battlefield 3, Operacja Zła-
many Miecz, miasto As-Sulajmanijja, Irak 

Zdjęcie 7. Gra Battlefield 3, Operacja Gilotyna, 
miasto Teheran, Iran

Zdjęcie 8. Gra Call of Duty 4: Modern War-
fare, miasto Karaczi, Pakistan 

Zdjęcie 9. Gra Call of Duty 4: Modern Warfare, 
bliżej nieokreślona miejscowość w Iraku  

Zdjęcie 10. Gra Army of Two, bliżej nieokreślona miej-
scowość w Somalii

Jak wyglądają miasta i krajobrazy w tych grach wideo? Jakie są ich główne elementy? 
Jakie emocje i skojarzenia budzą w Tobie tak przedstawione miejsca? 



Efekt grupyLEkcja 03 

Spójrz teraz na rzeczywiste zdjęcia tych samych miast.  

Zdjęcie 1. As-Sulajmanijja (miasto w północno-wschodnim Iraku)

Zdjęcie 2. Teheran (stolica Iranu)

Zdjęcie 3. Karaczi (miasto w południowym Pakistanie)
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Jak wyglądają te miasta na załączonych zdjęciach w porównaniu z ich obrazem w grach? 
Jakie uprzedzenia wobec tych miast mogą wywoływać lub utrwalać gry wideo? 



Efekt grupyLEkcja 03 

Jakie uprzedzenia, Twoim zdaniem, może pogłębiać sposób przedstawiania „wrogów” 
we wspomnianych grach wideo? 

Na podstawie wcześniejszej analizy oraz zebranych informacji opisz, jak Twoim zdaniem 
gry wideo mogą uruchamiać efekt grupy w grających osobach? 

Według badań ponad 15 gier wideo o tematyce wojennej wyprodukowanych w USA po 
roku 2001 ukazuje Arabów i muzułmanów w sposób prowadzący do pogłębienia stereo-
typów i uprzedzeń. Zważywszy na to, że zachodni przemysł gier wideo jest największy 
na świecie, miliony ludzi w tego typu gry grało i było wystawionych na tego typu obrazy. 
Sprawdź w Internecie, ile egzemplarzy Call of Duty 4: Modern warfare sprzedano na 
całym świecie.
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Jaki wpływ na graczy, którzy nie są muzułmanami/Arabami, może mieć ukazywanie po-
staci Arabów/muzułmanów w grach jako postaci negatywnych, a ich krajów jako zrujno-
wanych działaniami wojennymi? 
Jaki wpływ na graczy, którzy są muzułmanami/Arabami, może mieć ukazywanie postaci 
Arabów/muzułmanów w grach jako postaci negatywnych, a ich krajów jako zrujnowa-
nych działaniami wojennymi?
Miej na uwadze to, że w grach pojawia się wiele odniesień do rzeczywistych miejsc, 
miast i wydarzeń. 

Jakie odniesienia do islamu dostrzegasz na zdjęciach z gier wideo powyżej? Podpowiedź: 
są dwa odniesienia. 
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W jaki sposób można zmierzyć skutki wywołane efektem grupy w grach wideo? Jak tego 
typu gry mogłaby wykorzystać armia?

Jak można chronić się przed negatywnymi konsekwencjami stereotypowego przedsta-
wiania różnych grup społecznych? Jak się bronić przed „wchłanianiem” stereotypów i 
uprzedzeń? Co możemy zrobić?

1 Ilu muzułmanów żyje na świecie i który kraj ma największą populację muzułmań-
ską?
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2

3

Ile muzułmanek i muzułmanów żyje w Polsce?

Jakimi językami mówi się w Afganistanie, w Pakistanie oraz w Iranie? Na jednym ze 
zdjęć z gier jest podany błędny język jednego z krajów – czy zgadniesz na którym 
zdjęciu i jaki powinien być prawidłowy język?

Praca domowa
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4.

Spójrz na poniższe posty z mediów społecznościowych i na zdjęcie bilbordu. Odpowiedz 
na pytania:

Ćwiczenie 1

W jaki sposób wpisy i ilustracje odnoszą się do efektu grupy? 
Jaka jest wspólna cecha tych ilustracji? Jaki podział na nich przedstawiono?

Ilustracja 1²³
Tekst: „KTO JEST PRAWDZIWNYM PO-
TWOREM?
PRZESTAŃ NOSIĆ FUTRA”
PETA
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4 Wybierz jedno z miast przedstawionych we wspomnianych w ćwiczeniu grach: As-
-Sulajmanijja w Iraku, stolicę Iranu – Teheran, Karaczi w Pakistanie albo stolicę So-
malii – Mogadiszu. Znajdź informacje na ich temat i zdjęcia przedstawiające miasta. 
Szukając materiałów, zadbaj o to, żeby informacje i zdjęcia przedstawiały jak najróż-
norodniejsze aspekty i dzielnice miast. Przedstaw wyniki badań w klasie i wspólnie 
zastanówcie się, na ile znalezione przez Ciebie  informacje i zdjęcia przedstawiają 
obraz tych miast wolny od stereotypów.

Efekt grupy na
przyk adzie tresci szerzonych 
przez ruchy populistyczne i 
ekstremistyczne

²³
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Ilustracja 2²⁴
Donald J. Trump
@realDonaldTrump
Tekst: „Dlaczego Meksykanie nie mogą bardziej 
przypominać Azjatów?
Mniej gwałtów, więcej komputerów!”
4879 TWEETÓW PODANYCH DALEJ
13 066 POLUBIEŃ
11:21 – 8 marca 2016 r.

Ilustracja 3²⁵
Tekst: „Rodzina to kobieta i mężczyzna. 
STOP LGBT! Marian Kotleba*, zwycięski 
kandydat na prezydenta Słowacji” 
* Marian Kotleba jest szefem słowackiej 
partii neonazistowskiej. Jest to bilbord z 
jego kampanii wyborczej  w wyborach pre-
zydenckich w 2019 r.

Ilustracja 4²⁶
Tekst: „Czy wiesz, kto jest ostatni? 
Nieruchomości, służba zdrowia, zatrudnienie. 
Tylko Lega Nord* broni Twoich interesów”.
* Lega Nord to włoska skrajnie prawicowa par-
tia, silnie antyimigrancka i antyunijna. Na jej cze-
le stoi Matteo Salvini, były wicepremier Woch.

Przeczytaj następujące cytaty znanych polityków. Zgadnij kto je wypowiedział. 

Ćwiczenie 2

„Nie zgadzam się na przykład, że wyrządzono wielkie zło Indianom w Ameryce 
czy czarnym w Australii. Nie zgadzam się, że tym ludziom wyrządzono krzywdę 
przez to, że silniejsza rasa, wyższa rasa, bardziej światowa mądra rasa, że tak 
to ujmę, weszła i zajęła ich miejsce”.

„Obrona naszych wartości i naszej tożsamości wymaga uregulowania obecno-
ści muzułmanów i organizacji islamskich w [naszym kraju]”.

1.

2.
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„Wasze kraje są zaśmiecone amerykańskimi bazami z tymi wszystkimi nie-
wiernymi, którzy w nich mieszkają, i korupcją, którą szerzą”.

„Izrael nie jest państwem wszystkich swoich obywateli. Zgodnie z przyjętą 
przez nas podstawową ustawą narodowościową, Izrael jest państwem naro-
du żydowskiego – i tylko jego”.

3.

4.

Następnie wypełnij poniższą tabelę dla każdego z cytatów:
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Spójrz jeszcze raz na wszystkie cztery analizowane cytaty. 

W jaki sposób wpisy i ilustracje odnoszą się do efektu grupy? 
Jaka jest wspólna cecha tych ilustracji? Jaki podział na nich przedstawiono?

Spójrz na charakterystykę grupy drugiej: jej członkowie są przedstawiani jako „słab-
si, głupsi”, „skorumpowani”, „nie są jednymi z nas”, podczas gdy grupa autorów 
cytatów jest przedstawiana jako „dobra”. Jakie są potencjalne konsekwencje tego 
typu wypowiedzi, których autorami są wpływowi politycy?
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W jakim stopniu możliwe jest rozwiązanie konfliktu pomiędzy grupą własną i grupą 
innych osób w sposób pokojowy i dyplomatyczny, jeżeli ta druga grupa złożona z 
innych osób jest przedstawiana jako po prostu „zła”? 

Czy masz pomysł, jak można uniknąć wpadnięcia w pułapkę efektu grupy?

Wyszukaj i podaj co najmniej trzy przykłady z przeszłości albo teraźniejszości, gdy efekt 
grupy miał groźne konsekwencje – uproszczenie rzeczywistości w postaci narracji „my 
kontra oni” doprowadziło do przemocy. Przedstaw znalezione przykłady na forum klasy.

Ćwiczenie 3 – praca na zajęciach albo praca 
domowa



Efekt 
potwierdzenia

04
leckja
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1.
Notatki dla 
nauczycielek i 
nauczycieli 
Efekt potwierdzenia
Efekt potwierdzenia to błąd myślowy, który może nastąpić podczas 
przetwarzania informacji. W słowniku Cambridge¹ efekt potwier-
dzenia definiuje się jako „fakt, że ludzie łatwiej przyjmują bądź za-
uważają informacje, które wydają się potwierdzać to, w co wierzą 
albo czego się spodziewają”. Raymond Nickerson, amerykański psy-
cholog i autor ważnej pracy o efekcie potwierdzenia, idzie w swojej 
definicji o krok dalej: według niego efekt potwierdzenia to „szukanie 
dowodów lub interpretowanie informacji w taki sposób, aby były 
zbieżne z dotychczasowymi poglądami, oczekiwaniami bądź przy-
jętą hipotezą”². Nie tylko łatwiej przyjmujemy informacje potwier-
dzające nasze poglądy – my wręcz szukamy takich informacji. Za-
miast oceniać dowody w sposób bezstronny i wyciągać wnioski na 
podstawie ich analizy, jesteśmy skłonni działać w zgoła przeciwnym 
kierunku: mamy w głowie wniosek lub decyzję i – nieświadomie – 
dobieramy dowody pasujące do naszej hipotezy albo formujemy 
informacje w taki sposób, aby potwierdzały nasz pogląd. Spośród 
wszystkich faktów dotyczących danego tematu mamy tendencję do 
zwracania uwagi tylko na te, które pokrywają się z naszymi poglą-
dami. Gdy natrafiamy na dowody sprzeczne z naszymi poglądami 
lub zagrażające im, przeważnie je ignorujemy lub umniejszamy ich 
znaczenie. 

Efekt potwierdzenia, podobnie jak inne błędy poznawcze, to wro-
dzony element ludzkiego poznania. Zasadniczo sprowadza się to 
do tego, że łatwiej jest mieć rację. Nasz mózg potrzebuje dużo wię-
cej czasu, aby przetworzyć informacje niezgodne z naszą dotych-
czasową wiedzą albo z tym, co myślimy. Stąd właśnie biorą się błę-
dy poznawcze: pomagają naszym mózgom uniknąć ciężkiej pracy. 
Akceptujemy informacje potwierdzające nasze poglądy, ponieważ 
dzięki temu możemy przy nich pozostać, co jest dużo łatwiejsze niż 
konieczność ich odrzucenia. Nasz mózg częstokroć nie ma czasu 
ani możliwości, aby rozważyć każdą informację i podjąć decyzję w 
pełni opartą na wiedzy. Dlatego musimy filtrować informacje, wy-

Cambridge Dictiona-
ry, https://dictionary.
cambridge.org/dictio-
nary/engl ish/conf ir -
mation-bias [dostęp: 
14.06.2021].

¹

R.S. Nickerson, Confir-
mation Bias. A Ubiquitous 
Phenomenon in Many 
Guises, Review of Ge-
neral Psychology 1998, 
2(2), 175–220, (s. 175).

²
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bierając tylko te, które są zgodne z przyjętym przez nas wnioskiem. 
Niebezpieczeństwo efektu potwierdzenia polega na tym, że zacho-
dzi on podczas nieświadomego przetwarzania informacji³. Wybie-
ramy, preferujemy i zapamiętujemy informacje służące poparciu 
naszych poglądów, a ignorujemy lub odrzucamy wszystko, co jest z 
nimi niezgodne, jednak robimy to, nie zdając sobie z tego sprawy. 

Efekt potwierdzenia to zjawisko zachodzące również często w ra-
mach śledztw policyjnych i działań techników kryminalistyki. Gdy 
popełnione zostanie przestępstwo, niektórym śledczym intuicja 
podpowiada, że to właśnie dany podejrzany jest winien, a nie inni. 
Śledczy, którzy kierują się wyjściową hipotezą, preferują informacje 
albo dowody, które sugerują, że mają rację. Może to prowadzić do 
nieprecyzyjnego osądu i zagrozić obiektywizmowi prowadzonych 
czynności. Badacze odkryli, że niedoświadczeni policjanci często 
uznają dowody za mniej wiarygodne, jeżeli stoją one w sprzeczno-
ści z ich wcześniejszymi podejrzeniami⁴. Stwierdzili oni również, że 
śledczy uznają świadków za mniej wiarygodnych, jeżeli zaprzecza-
ją oni winie podejrzanego, którego śledczy uznają za winnego, za-
miast ją potwierdzać⁵.

B. O’Brien, Prime suspect. 
An examination of factors 
that aggravate and coun-
teract confirmation bias 
in criminal investigations, 
Psychology, Public Poli-
cy, and Law 2009, 15(4), 
315–334, (s. 316).

³

K. Ask, A. Rebelius, P. A. 
Granhag, The ‘elasticity’ 
of criminal evidence. A 
moderator of investigator 
bias, Applied Cognitive 
Psychology 2008, 22(9), 
1245–1259.

⁴

K. Ask, P. A. Granhag, 
Motivational Bias in 
Criminal Investigators’ 
Judgments of Witness Re-
liability1, Journal of Ap-
plied Social Psychology 
2007, 37(3), 561–591.

Hasło stereotyp [w:] 
Encyklopedia PWN, ht-
t p s : / / e n c y k l o p e d i a .
pwn.pl/haslo/stereo-
typ;3979617.html [do-
stęp: 14.06.2021]. 

⁵

⁶

Efekt potwierdzenia i radykalizacja/
ekstremizm
Efekt potwierdzenia może również wzmacniać dyskryminujące 
tendencje ekstremistyczne. Osoby, które przejawiają zachowania 
o charakterze rasistowskim albo dyskryminującym, często podkre-
ślają i uogólniają swoje negatywne doświadczenia w kontaktach z 
przedstawiciel(k)ami określonej grupy etnicznej albo kultury (na-
wet jeżeli były to tylko nieliczne osoby) i ignorują albo minimalizu-
ją doświadczenia pozytywne. Osoby przejawiające zachowania o 
charakterze rasistowskim albo dyskryminującym, które nigdy nie 
miały żadnych negatywnych doświadczeń w kontaktach z przed-
stawiciel(k)ami danej grupy etnicznej albo kultury, również stosują 
uogólnienia, które najczęściej wynikają ze stereotypów i uprzedzeń 
(i związanego z nimi strachu) oraz projektują negatywny osąd i sto-
sunek emocjonalny wobec określonej grupy. Uruchamia to u nich 
mechanizm uogólniania, jakoby wszyscy ludzie należący do okre-
ślonej grupy albo grup społecznych popełniali złe czyny i stanowi-
li zagrożenie. Uogólnienia te często opierają się na stereotypach, 
stereotyp definiowany jest jako nasycone wartościami i emocjami, 
uproszczenie i nadmierne uogólnienie. Jego cechą „są także sztyw-
ność i trwałość, wynikające z odrzucania informacji podważają-
cych stereotyp i podatności na informacje, które go potwierdzają. 
Wywiera silny wpływ na zachowania członków grup społecznych, 
sprzyjając zwłaszcza utrwalaniu uprzedzeń wobec ludzi spoza wła-
snej grupy. W znaczeniu szerszym używa się terminu stereotyp na 
oznaczenie wszelkich poglądów stanowiących odbicie gotowego 
wzoru i przyswajanych bez zastanowienia i konfrontowania ich z 
rzeczywistością”⁶. Stereotypy mogą także prowadzić do uprzedzeń, 
czyli „negatywnego stosunku do kogoś lub czegoś, powstałego w 
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wyniku powziętych z góry, niesprawdzonych przekonań, w tym ste-
reotypów”⁷.

Być może rozpoznajecie poniższą sytuację: jeżeli w wiadomościach 
pojawi się doniesienie o tym, że osoba czarnoskóra napadła na 
bank, często znajdzie się ktoś uprzedzony, kto powie „widzicie, to 
zawsze czarni napadają na banki”. Jeśli media będą donosić o na-
padzie na bank popełnionym przez białego albo jeśli osoba czarno-
skóra osiągnie coś godnego podziwu, ten sam człowiek zapewne 
tego nie zauważy, czy też nie zarejestruje, ponieważ jest to sprzecz-
ne z jego przekonaniami. Tak właśnie wygląda efekt potwierdzenia 
w praktyce. Za każdym razem, gdy opinie ludzi o ekstremistycznych 
poglądach są potwierdzane, ulegają wzmocnieniu. I niestety efekt 
potwierdzenia sprawia również, że odwrotna sytuacja nie jest moż-
liwa: pozytywne przykłady, czy też sytuacje sprzeczne z przekona-
niami takiej osoby, nie będą ograniczać ani osłabiać takich prze-
konań, ponieważ jej mózg praktycznie nie poświęca żadnej uwagi 
takim przykładom.

Przykład ten występuje również w kontekście radykalizacji. Nieza-
leżnie od tego, czy mamy do czynienia z ekstremistycznymi grupa-
mi prawicowymi czy lewicowymi, salafickimi organizacjami ekstre-
mistycznymi czy innymi osobami ulegającymi radykalizacji, efekt 
potwierdzenia może prowadzić do większej polaryzacji poglądów i 
konsolidacji tych najbardziej ekstremistycznych. Osoby, które nale-
żą do radykalnych czy wręcz ekstremistycznych społeczności inter-
netowych, są bardzo podatne na to zjawisko, ponieważ te strony in-
ternetowe czy fora tworzą bańki ludzi myślących podobnie, którzy 
wzmacniają i utrwalają wzajemnie swoje poglądy.

Hasło uprzedzenie [w:] 
Encyklopedia PWN, ht-
t p s : / / e n c y k l o p e d i a .
pwn.pl/szukaj/uprze-
dzenie.html [dostęp: 
14.06.2021].

⁷

          Aby uzyskać więcej informacji na temat efektu autorytetu, innych błędów poznawczych
          i radykalizacji zachęcamy do wzięcia udziału w przygotowanym przez nas nieodpłatnymkursie
          online pt. Świadomość błędów poznawczych sposobem na zapobieganie radykalizacji młodych
          ludzi, dostępnym pod adresem mooc.precobias.eu.
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Planowane efekty Struktura lekcji i 
instrukcje

Po zakończeniu lekcji uczeń/
uczennica będzie: 

krytycznie podchodzić do 
efektu potwierdzenia i go 
rozumieć;

samodzielnie rozpozna-
wać ten błąd poznawczy na 
podstawie przykładów z ży-
cia codziennego;

dostrzegać efekt potwier-
dzenia w przykładach pro-
pagandy ekstremistycznej i 
rozumieć jego powiązanie z 
prowadzącym do przemo-
cy ekstremizmem;

potrafił(a) opracować za-
lecenia dotyczące tego, w 
jaki sposób minimalizować 
skutki efektu potwierdze-
nia.

Przybliżony czas trwania zajęć: trzy 
do czterech 45-minutowych lekcji w 
zależności od tego, czy zostaną prze-
prowadzone wszystkie ćwiczenia. 

Zalecane jest przeprowadzenie 
wszystkich ćwiczeń w proponowanej 
kolejności, ponieważ prowadzą one 
od bezpośredniego doświadczenia 
efektu potwierdzenia i jego zdefinio-
wania, poprzez analizowanie go w 
kontekście zawodowym, a na koniec 
przyjrzenie się, jakie znaczenie może 
odgrywać we wstępowaniu młodych 
ludzi do grup ekstremistycznych. 

Jedno z proponowanych ćwiczeń 
(Ćwiczenie 3 w części 2.3. Efekt po-
twierdzenia w Internecie) warto prze-
prowadzić na zajęciach z języka an-
gielskiego, ponieważ wykorzystany 
w nim materiał wideo jest w języku 
angielskim. 

2.
Scenariusz zaj   c
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Celem tego ćwiczenia⁸ jest sprawdzenie, jak można wywołać efekt 
potwierdzenia. Powtórzymy eksperyment, który w celu zbadania 
tego efektu przeprowadził w 1960 roku psycholog Peter Wason⁹.

Powiedz uczniom i uczennicom, że zagracie w grę. Zapiszesz na ta-
blicy ciąg składający się z trzech liczb. Utworzysz ten ciąg z zasto-
sowaniem pewnej reguły. Uczniowie i uczennice muszą odgadnąć 
tę regułę. Jedynym sposobem, w jaki mogą odgadnąć regułę, jest 
podawanie Ci ciągu trzech liczb, a wtedy Ty powiesz im, czy ciąg od-
powiada regule, czy nie – możesz odpowiadać tylko „tak” albo „nie”.
Twoja reguła to trzy liczby rosnące, a wstępne liczby, które podajesz 
uczniom to 2, 4, 6.

Powiedz uczniom i uczennicom, że w tej grze cała klasa stanowi dru-
żynę i może podać ograniczoną liczbę propozycji – 12. Uczniowie i 
uczennice będą dzięki temu odczuwać większą odpowiedzialność 
za przekazywane propozycje. Każdy uczeń i każda uczennica może 
podnieść rękę i zaproponować ciąg trzech liczb, żeby sprawdzić, czy 
potwierdza on Twoją regułę – możesz odpowiadać na te propozy-
cje tylko „tak” albo „nie”. Jeżeli klasa uzna, że ma dość informacji i 
zna regułę, może wypowiedzieć ją na głos. Inny wariant – pozwa-
lasz uczniom i uczennicom zadawać pytania, a gdy uznają, że znają 
regułę, zapisują ją na kartce. Zbierasz kartki i omawiacie wspólnie 
wyniki.

Na początku uczniowie i uczennice zazwyczaj sprawdzają podobne 
przykłady – np. czy ciągi 10, 12, 14 albo 20, 22, 24 potwierdzają re-
gułę. Większość uczniów może założyć, że regułą są po prostu ro-
snące liczby parzyste. Po jakimś czasie ktoś może spróbować podać 
liczby nieparzyste, takie jak 5, 7, 9, a później spróbować podać 10, 
20, 30 albo rosnące wielokrotności. Ktoś może w końcu podać ciąg 
sprzeczny z regułą, taki jak 3, 2, 1; w takich przypadkach uczniowie 
i uczennice później zazwyczaj wracają do testowania liczb parzy-
stych, aby nadal podawać prawidłowe propozycje.

Gdy już odgadną regułę albo nie uda im się jej odgadnąć i podasz im 
rozwiązanie, omów ich działania podczas tego ćwiczenia. Podkreśl, 
że szybko założyli, że regułą są liczby parzyste i kontynuowali wery-
fikowanie swojej wczesnej hipotezy. Gdy ktoś podał propozycję ciągu 
innego niż liczby parzyste albo otrzymał odpowiedź „nie”, zazwyczaj 
wracał do podawania propozycji, co do których miał pewność, że 
będą prawidłowe. Podkreśl, że kontynuowali podawan-
ie takich propozycji, mimo że najlepszym sposobem 
na poznanie, czy ma się rację, nie jest ciągłe potwi-
erdzanie swojej hipotezy, ale wykluczenie wszyst-
kich przypadków, w których może nie mieć się racji. 
Aby mieć stuprocentową pewność, że regułą są rosnące liczby pa-
rzyste, nie ma sensu za każdym razem podawać tylko propozycji 

Rozgrzewka2.1.
30 min

Na podstawie: Cool way 
to teach students about 
Confirmation Bias, ht-
tps://www.reddit.com/r/
AcademicPsychology/
c o m m e n t s / 3 6 2 f i a /
cool_way_to_teach_stu-
dents_about_conf ir -
mation_bias/ [dostęp: 
14.06.2021].

P.C. Wason, On the failu-
re to eliminate hypothe-
ses in a conceptual task, 
https://bear.warring-
ton.ufl.edu/brenner/
mar7588/Papers/wa-
son-qjep1960.pdf [do-
stęp: 14.06.2021].

⁸

⁹
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rosnących liczb parzystych, potwierdzając swoje przypuszczenie. 
Zamiast tego uczniowie i uczennice powinni podać przykłady cią-
gów liczb innych niż rosnące i liczb nieparzystych. Jeżeli odkryją, że 
ciąg 3, 5, 7 odpowiada regule, to wtedy oczywiste będzie, że liczby 
parzyste nie stanowią reguły, ale mogą nadal się w nią wpisywać. 
Następnie należy podać ciąg liczb malejących, ciąg z nierównymi 
odstępami między trzema liczbami albo jakiś inny ciąg różniący się 
od poprzednich.
Jeżeli uczniowie i uczennice wypróbowali inne ciągi na wczesnym 
etapie i szybko odgadli regułę, możesz im pogratulować i wyjaśnić, 
że większość ludzi potrzebuje więcej czasu na samo przetestowa-
nie swojej wczesnej hipotezy i wciąż wraca do sprawdzania liczb 
parzystych.

Mogłoby się wydawać, że w takiej sytuacji oprócz efektu potwier-
dzenia w grę wchodzą inne czynniki, takie jak presja społeczna i 
chęć uniknięcia wstydu związanego z zaproponowaniem nieprawi-
dłowego ciągu. Badania pokazują jednak, że ludzie mają tendencję 
podawania podobnych odpowiedzi nawet wtedy, gdy zgadują indy-
widualnie. Dobrym pomysłem jest zapytanie uczniów i uczennic, co 
sprawiło, że nie proponowali ciągów, które ich zdaniem nie wpisy-
wały się w regułę.  

Jeśli uczniowie i uczennice wciąż potwierdzali swoje podejrzenia za-
miast przetestować inne hipotezy, zapytaj ich, co ich zdaniem leży u 
podstaw efektu potwierdzenia. Pozwól im wymienić kilka cech, któ-
re zauważyli, a następnie poproś o zapisanie definicji, którą utwo-
rzyli. Możesz zaproponować definicję z Notatek dla nauczycielek i 
nauczycieli:

„Efekt potwierdzenia to błąd poznawczy polegający na tym, że lu-
dzie łatwiej akceptują bądź zauważają informacje, które potwier-
dzają to, w co wierzą albo czego się spodziewają”.
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Jeden z omawianych w tym ćwiczeniu tekstów (Piątka z Central Par-
ku) dotyczy gwałtu. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że w Twojej klasie 
są osoby, które mają za sobą podobne doświadczenia, związane 
z molestowaniem seksualnym, zalecamy pominięcie tego tekstu i 
wykorzystanie tylko jednego tekstu. Wprowadzenie materiału od-
noszącego się do tej tematyki zawsze powinno być poprzedzone 
zapowiedzią/ostrzeżeniem. Warto także podać młodzieży numer 
telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży (w ramach działalności Fun-
dacji Dajemy Dzieciom Siłę) – 116 111. Telefon jest anonimowy i 
bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Z prośbą o 
pomoc młodzież może się także zwracać za pośrednictwem komu-
nikatora na stronie https://116111.pl/ albo konta na Instagramie 
https://www.instagram.com/116111.pl/. 

Poproś uczniów i uczennice, aby przeczytali dwa teksty z karty pra-
cy (zob. Karta pracy 2). Pierwszy tekst zatytułowany jest: Bada-
nie naukowe, które powiązało szczepionkę MMR z autyzmem, a drugi: 
Piątka z Central Parku. Zanim uczniowie i uczennice przeczytają tek-
sty, upewnij się, że dobrze wiedzą, co oznacza termin „hipoteza”, 
tak aby potrafili w pełni zrozumieć znaczenie tekstów i ćwiczenia. 
Zapytaj, czy ktoś potrafi wyjaśnić, czym jest hipoteza.

Następnie niech każda osoba przeczyta oba teksty. Są to dwie hi-
storie, które ilustrują, w jaki sposób efekt potwierdzenia może 
spowodować poważne konsekwencje w różnych kontekstach za-
wodowych. Poproś uczniów i uczennice, aby podkreślili w tekście 
wszystkie przypadki, w których ich zdaniem efekt potwierdzenia 
wpłynął na badacza w Przykładzie 1 oraz śledczych i przysięgłych w 
Przykładzie 2. 

W 1998 roku w uznanym czasopiśmie medycznym („The Lancet”) 
opublikowano wyniki przeprowadzonego na małą skalę badania, 
co doprowadziło do wyjątkowo negatywnych konsekwencji. Bada-
nie prowadzone przez zdyskredytowanego obecnie lekarza i bada-
cza Andrew Wakefielda, w którym brało udział 12 dzieci, sugerowa-
ło, że istnieje związek między szczepionkami a autyzmem (tzn. że 
poddanie się szczepieniu zwiększa prawdopodobieństwo wystąpie-
nia autyzmu u zaszczepionej osoby). Wakefield w nieuzasadniony 

Przykład 1

Badanie naukowe, które powiązało szczepionkę MMR z 
autyzmem¹⁰

2.2.
25 - 30 min

Na podstawie: T.S. Sathy-
anarayana Rao, C. Andra-
de, The MMR vaccine and 
autism: Sensation, refutation, 
retraction, and fraud, Indian 
Journal of Psychiatry 2011, 
53(2), 95–96, https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar-
ticles/PMC3136032/ oraz 
J. Belluz, Research fraud 
catalyzed the anti-vaccina-
tion movement. Let’s not 
repeat history, Vox 2019, 5 
March,  https://www.vox.
com/2018/2/27/17057990/
andrew-wakefield-vacci-
nes-autism-study [dostęp: 
14.06.2021].

¹⁰

Ważna uwaga

Ćwiczenie 

Efekt potwierdzenia w 
kontekscie zawodowym
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sposób powiązał szczepionkę przeciwko odrze, śwince i różyczce 
(measles-mumps-rubella, MMR) z autyzmem na podstawie badania 
z udziałem zaledwie 12 dzieci. Publikacja zawierała również szcze-
gółowe opisy wywiadów medycznych dotyczących poszczególnych 
pacjentów, co jest uznawane za jeden z najmniej wiarygodnych ty-
pów naukowych badań medycznych. Większość dzieci na świecie 
była zaszczepiona szczepionką MMR, więc dzieci, które mają au-
tyzm, też były nią szczepione. Stwierdzenie podania szczepionki i 
występowania autyzmu u grupy 12 dzieci nie jest takie zaskakujące. 
Co więcej, Wakefield nigdy nie uzyskał potwierdzenia wyników swo-
jego badania w innych badaniach, a jest to podstawowa metoda 
badawcza potwierdzająca wiarygodność i rzetelność badań. Jeżeli 
nie można uzyskać ponownie określonych wyników, to najpraw-
dopodobniej wstępna hipoteza jest błędna. Wakefieldowi dano 
wiele możliwości na potwierdzenie opublikowanych wyników albo 
przyznanie się do błędu. Nie skorzystał z żadnej z tych propozycji. 
Ujawniono również, że Wakefield pracował dla prawników zatrud-
nionych przez rodziców, którzy wnieśli pozwy wobec spółek wytwa-
rzających szczepionki. Po znalezieniu dowodów na to, że Wakefield 
zmanipulował i pominął znaczną część uzyskanych danych, bada-
nie usunięto z czasopisma w 2010 roku.

Następnie poproś kilkoro uczniów i uczennic o odczytanie na głos 
swoich odpowiedzi. Zapytaj ich, w jaki sposób te przykłady mogą 
ilustrować efekt potwierdzenia. Poproś wszystkich, żeby zapisali 
swoje odpowiedzi na karcie pracy i wspólnie je omówcie.

Można zauważyć, że Wakefield chciał uzyskać określone wyniki 
(potwierdzenie, że szczepionki wywołują autyzm). Jego metoda ba-
dawcza wyraźnie wskazuje na to, że miał sprecyzowaną hipotezę i 
wybrał metodę badawczą gorszej jakości (opisy przypadków), byle 
tylko potwierdzić swoją hipotezę. Zrezygnował także z zastosowa-
nia dodatkowych metod, weryfikujących rzetelność przeprowadzo-
nych przez niego badań.   

Dodatkowo możesz także obejrzeć z klasą dwuminutowy materiał 
wideo (Neil deGrasse Tyson at UB: Does Bias Play a Role in Science?, 
https://www.youtube.com/watch?v=pYPgi1oUqXA), w którym na-
ukowiec Neil deGrasse Tyson, amerykański astrofizyk, popularyza-
tor nauki, autor wielu książek i publikacji o tematyce związanej z 
astrofizyką, omawia efekt potwierdzenia w kontekście badań na-
ukowych. 

Materiały wideo są w języku angielskim i mają tylko angielskie na-
pisy; język angielski na tym poziomie powinien być zrozumiały dla 
uczniów i uczennic szkół średnich, zwłaszcza jeśli są oni przyzwy-
czajeni do oglądania treści na YouTube w języku angielskim. Zanim 
zdecydujesz się na wykorzystanie materiału, upewnij się, czy wszyst-
kie osoby znają język angielski na poziomie umożliwiającym jego 

W którym miejscu można rozpoznać efekt potwierdzenia? 
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zrozumienie lub zadbaj o przetłumaczenie go (np. rozdaj uczniom i 
uczennicom przetłumaczoną wcześniej na polski transkrypcję tek-
stu). Materiał wideo może być także wykorzystany podczas zajęć z 
języka angielskiego. 
Po obejrzeniu materiału zadaj grupie następujące pytanie:

Neil deGrasse Tyson mówi, że osobom zajmującym się badaniami 
naukowymi w unikaniu efektu potwierdzenia powinny pomagać 
stosowane podejścia naukowe, jednak przede wszystkim to we-
ryfikacja dokonana przez innych naukowców i naukowczynie ma 
zapobiegać takiemu błędowi. Im więcej osób sprawdzi czyjeś me-
tody, doświadczenia i wyniki badania, tym mniejsze prawdopodo-
bieństwo wystąpienia efektu potwierdzenia, ponieważ osoby wery-
fikujące powinny być w stanie zidentyfikować przypadki, w których 
efekt potwierdzenia mógł wpłynąć na wyniki.

Co powinny robić osoby zajmujące się badaniami naukowymi, 
aby zminimalizować efekt potwierdzenia? 

W którym miejscu można rozpoznać efekt potwierdzenia? 

W 1989 roku kobieta biegająca po Central Parku została napadnięta 
i zgwałcona. W momencie popełnienia przestępstwa grupa nasto-
latków afroamerykańskiego i latynoskiego pochodzenia dokonywa-
ła napadów rabunkowych osób odwiedzających park w innej jego 
części. Pięciu spośród tych młodych mężczyzn aresztowano i prze-
słuchiwano również na okoliczność ataku na biegaczkę. W trakcie 
przesłuchań śledczy wywierali naciski na chłopców, aby przyznali 
się do winy, i zmusili ich do złożenia fałszywych zeznań na temat 
tego, co się stało. Z miejsca przestępstwa pobrano próbkę mate-
riału genetycznego (nasienia), natomiast jej badania nie wykazały 
zgodności z DNA żadnego z nastolatków. Nie było żadnych faktycz-
nych dowodów, które pozwoliłyby powiązać podejrzanych z prze-
stępstwem, a jednak w 1990 roku przysięgli uznali ich za winnych, 
a sąd skazał całą piątkę na karę więzienia od 5 do 15 lat. Sprawa ta 
była opisywana w wielu mediach i budziła zainteresowanie opinii 
publicznej. Ponad 10 lat później, w 2002 roku, prawdziwy napastnik 
przyznał się do popełnienia przestępstwa, a ówcześni nastolatko-
wie z Central Parku zostali oczyszczeni z zarzutów po tym jak nie-
słusznie byli więzieni przez kilka lat. Dopiero w 2014 roku niesłusz-
nie osadzeni otrzymali 41 milionów dolarów zadośćuczynienia za 
poniesione krzywdy. 

Można zauważyć, że śledczy założyli, że złapali właściwych spraw-
ców. Byli o tym tak mocno przekonani, że wywierali naciski na na-
stoletnich chłopców, aby przyznali się do winy i nie dali się przeko-

Przykład 2

Piątka z Central Parku¹¹

Na podstawie: T.S. Sathy-
anarayana Rao, C. Andra-
de, The MMR vaccine and 
autism: Sensation, refutation, 
retraction, and fraud, Indian 
Journal of Psychiatry 2011, 
53(2), 95–96, https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar-
ticles/PMC3136032/ oraz 
J. Belluz, Research fraud 
catalyzed the anti-vaccina-
tion movement. Let’s not 
repeat history, Vox 2019, 5 
March,  https://www.vox.
com/2018/2/27/17057990/
andrew-wakefield-vacci-
nes-autism-study [dostęp: 
14.06.2021].

¹¹
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nać o ich niewinności, nawet gdy DNA z miejsca przestępstwa nie 
było zgodne z DNA żadnego z chłopców. Przysięgli również poddali 
się efektowi potwierdzenia: członkowie ławy przysięgłych od po-
czątku musieli być przekonani o winie chłopców, ponieważ uznali 
ich za winnych mimo niezgodnego DNA oraz zeznań złożonych pod 
naciskiem.

Następnie zadaj uczniom i uczennicom następujące pytania i omów 
ich odpowiedzi:

Uczniowie i uczennice mogą podać wiele powodów. Podkreśl, że 
efekt potwierdzenia, tak jak inne błędy poznawcze, jest spowodo-
wany upraszczaniem przetwarzania informacji przez mózg. Skupia-
nie się na informacjach potwierdzających jest prostsze, a podjęcie 
decyzji wymaga mniej energii i czasu. Jest to również ważne na po-
ziomie emocjonalnym: dzięki potwierdzeniu naszych przekonań 
albo uprzedzeń czujemy się dobrze; moglibyśmy poczuć się źle, nie-
komfortowo albo być zawstydzeni, gdyby w obecności innych osób 
okazało się, że nie mamy racji.

Dlaczego, Waszym, zdaniem ludzie ulegają efektowi potwier-
dzenia? Dlaczego często wolimy skupiać się na informacjach 
potwierdzających naszą hipotezę i ignorujemy informacje, któ-
re jej nie potwierdzają? 
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Efekt potwierdzenia w 
Internecie

2.3.
45 min

W tym ćwiczeniu dowiemy się, jak działają algorytmy wyszukiwarki 
Google i w jaki sposób mogą wzmacniać efekt potwierdzenia. Póź-
niej zastosujemy te informacje, aby krótko zastanowić się nad tym, 
w jaki sposób konta uczniów i uczennic w mediach społecznościo-
wych mogą wzmacniać efekt potwierdzenia.

Przyjrzyjmy się, jak działają algorytmy wyszukiwarki Google. Poproś 
uczennice i uczniów, żeby przeczytali krótki fragment z witryny in-
ternetowej Google dotyczący algorytmów wyszukiwania¹² (zob. 
Karta pracy 3. Ćwiczenie 1).

Zadaj uczniom i uczennicom następujące pytania i poproś ich o za-
pisanie odpowiedzi w karcie pracy:

Google dostosowuje wyniki na podstawie tego, co wydaje się istot-
ne dla konkretnej osoby w związku z kontekstem i ustawieniami. 
Oznacza to, że różne osoby uzyskują różne wyniki w odpowiedzi na 
to samo zapytanie; wyniki różnią się w zależności od preferencji i 
historii wyszukiwania danej osoby. Google uwzględnia też na przy-
kład lokalizację danej osoby, tak aby wyniki dotyczyły określonej 
lokalizacji. 
Historia wyszukiwania mówi wiele o tym, co interesuje daną osobę. 
To daje Google więcej wskazówek dotyczących tego, czego może 
szukać dana osoba. Uczniowie i uczennice mogą podać wiele przy-
kładów. Jeżeli na przykład ktoś często szuka artykułów w określo-
nych mediach, Google może oferować wyniki z tych mediów temu 
konkretnemu użytkownikowi. Jeżeli algorytm Google uzna, że dana 
osoba ma dzieci, podczas przeglądania aktualności w Google użyt-
kownik ten może natrafić na więcej aktualności dotyczących dzieci 
niż osoby, które nie mają dzieci.

Następnie poproś uczniów i uczennice o zapoznanie się z przypad-
kowymi sugestiami wyszukiwania w Google (zob. Karta pracy 2. 
Ćwiczenie 1). Wyszukiwanie w ramach automatycznie wypełnia-
nych zapytań w Google wskazuje, że Michelle Obama, żona byłego 
prezydenta USA Baracka Obamy, jest mężczyzną i że istnieje na to 
dowód. Wynik kolejnego wyszukiwania wskazuje na występowanie 
dowodów na istnienie UFO.

Jak, Waszym zdaniem, wyszukiwarka Google dostosowuje wy-
niki do każdej osoby?
W jaki sposób, Waszym zdaniem, historia wyszukiwania wpły-
wa na kolejne wyniki wyszukiwania w Google?

Na podstawie: Central 
Park Five: The true story 
behind When They See Us, 
BBC 2019, https://www.
bbc.com/news/newsbe-
at-48609693 

¹²
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Zadaj uczennicom i uczniom następujące pytania do dyskusji:

Uczniowie i uczennice mogą podać wiele możliwości. Podkreśl, że 
zagrożenie związane z efektem potwierdzenia jest takie, że każdy 
może znaleźć online potwierdzenie praktycznie wszystkiego, w co 
chce wierzyć. Google przesortuje wyniki, tak aby dana osoba uzy-
skała więcej dowodów potwierdzających „to, czego zdaniem Google 
szuka ta osoba” w odniesieniu do treści czy źródeł.

Postarajcie się sformułować przynajmniej trzy porady, jak nie pod-
dać się efektowi potwierdzenia podczas wyszukiwania informacji. 

Najpierw możecie wspólnie sformułować robocze porady, a potem 
poproś uczniów i uczennice o zapisanie ich w kartach pracy, na 
przykład:

Widząc takie przykłady, co sądzicie o zagrożeniach związanych 
z wyszukiwaniem informacji w Google w odniesieniu do efektu 
potwierdzenia? 

Warto wiedzieć, że taki błąd poznawczy istnieje i że wszyscy 
mamy tendencję do ulegania mu. 
Warto wpisywać neutralne pytania podczas wyszukiwania in-
formacji. Celem ma być dotarcie do prawdy, a nie potwierdze-
nie własnej opinii. Nie należy spieszyć się z wyciąganiem wnio-
sków w ważnych sprawach. 
Warto wyjaśnić sobie własne rozumowanie. Należy włożyć 
pewnie wysiłek w rozważenie alternatywnych hipotez. 
Należy zastanowić się nad źródłami, z których korzystamy – czy 
da się znaleźć te informacje gdzieś indziej, czy są dostępne tyl-
ko na danej stronie internetowej? Czy można znaleźć pierwot-
ne źródło danego twierdzenia i ustalić, czy jest wiarygodne? 
Warto zadbać o to, żeby nasze emocje nie wpływały na wyszu-
kiwanie faktów. Warto pogodzić się z tym, że nie zawsze ma się 
rację. Gorzej jest się upierać i nie mieć racji niż zmienić zdanie 
w obliczu przedstawionych faktów. Warto postarać się nie for-
mułować hipotez czy opinii zbyt wcześnie. 

Sprawdzimy, jaką rolę efekt potwierdzenia może odgrywać w me-
diach społecznościowych.
Zadaj uczniom i uczennicom następujące pytania:

Ćwiczenie 2

Zastanówcie się nad tym, w jaki sposób działają Wasze konta 
w mediach społecznościowych – na Instagramie, Facebooku, 
Tik-Toku i in. Treści jakich użytkowników i użytkowniczek wy-
świetlają się Wam najczęściej? Skąd najczęściej pochodzą ak-
tualności, które Wam się wyświetlają? 
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Postaraj się uzyskać kilka odpowiedzi od uczniów i uczennic. Mogą 
podać mnóstwo przykładów treści wyświetlanych na ich kontach 
w mediach społecznościowych. Postaraj się pokierować dyskusją 
tak, aby młodzi ludzie zastanowili się nad tym, z jakiego powodu 
najwięcej wyświetla się im treści dotyczących ich znajomych i ludzi, 
których lubią. 

Z reguły użytkownikom i użytkowniczkom najczęściej wyświetlają 
się treści dotyczące ich znajomych lub osób z rodziny, z którymi 
mają najczęściej kontakty w mediach społecznościowych. To samo 
dotyczy źródeł informacji i wiadomości: źródła treści wyświetlanych 
na naszych kontach w mediach społecznościowych pochodzą ze 
statusów znajomych, z którymi najczęściej wchodzimy w interakcje 
(zgadzamy się lub polemizujemy) oraz z serwisów informacyjnych 
czy stron satyrycznych, które lubimy i które często odwiedzamy. 

Korzystając z mediów społecznościowych, jesteśmy otoczeni zna-
jomymi, ludźmi, których lubimy i z którymi się zgadzamy, a także 
śledzimy strony albo grupy, które lubimy i z którymi się zgadzamy, 
a nawet grupy polityczne czy strony satyryczne, które preferujemy. 
Mamy z nimi więcej interakcji, co sprawia, że algorytm proponuje 
nam jeszcze więcej tych potwierdzających, podobnych treści. Zja-
wisko to nosi nazwę „bańki informacyjnej” – to sytuacja, w której 
otaczają nas ludzie, strony czy wiadomości, z którymi się zgadzamy, 
na podstawie których algorytmy proponują nam kolejne podobne 
treści.

Czy znacie termin „bańka informacyjna”? Co on znaczy? 

Jakie zagrożenie niesie ze sobą wystawienie na treści, które 
głównie potwierdzają Wasze  opinie?

Zagrożenie polega na tym, że możemy być w błędzie, ale gdy wszy-
scy wokół nas wydają się mieć taką samą opinię, trudno będzie nam 
zdać sobie sprawę z naszego błędu.
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Efekt potwierdzenia a 
ruchy populistyczne 
albo ekstremistyczne

2.4.
45 min

W tym ćwiczeniu przyjrzymy się temu, jak efekt potwierdzenia wią-
że się z rozpowszechnianiem fake newsów i mistyfikacji (dokład-
niejsze informacje na temat fake newsów zawarto w Scenariuszu 
zajęć 11. Efekt przesypiania). Przeanalizujemy przykład historyczny. 

Najpierw zapytaj uczniów i uczennice, czy ktoś może powiedzieć, 
czym jest fake news i tzw. mistyfikacja. Poproś ich o podanie przy-
kładów.

Fake newsy mają cztery główne cechy charakterystyczne:¹³

Fake newsy mogą się opierać na czterech rodzajach treści:

Definicja fake newsa

Tworzone są z zamiarem wprowadzenia odbiorców w błąd. 
Mogą przybierać wiele form (artykuły, relacje, wpisy, tweety, 
filmy wideo, podcasty, memy itd.) udających prawdziwe infor-
macje, a nawet treści naukowe. Mogą być rozpowszechniane 
zarówno z intencją oszukania ludzi, jak i nieumyślnie przez 
osoby, które wierzą w ich prawdziwość.
Rozpowszechniane są nie tylko w mediach internetowych, ale 
także przez media tradycyjne (telewizja, radio, prasa drukowa-
na). Kiedy internetowe fake newsy są rozpowszechniane przez 
media tradycyjne, ich przekaz ulega dodatkowemu wzmocnie-
niu.
Tworzone są z zamiarem wyrządzenia krzywdy określonej oso-
bie, grupie społecznej, społeczności, instytucji albo krajowi itp., 
zaszkodzenia ich reputacji albo wizerunkowi bądź w celu uzy-
skania korzyści politycznych czy finansowych. 
Stosuje się w nich zazwyczaj sensacyjne, prowokacyjne, prze-
jaskrawione albo niepokojące nagłówki w celu przyciągnięcia 
uwagi odbiorców i wykorzystania ich uczuć, zwykle negatyw-
nych. 

sfabrykowana treść, inaczej – mistyfikacja (całkowicie fałszywa, 
stworzona w celu oszukania odbiorców);
zmanipulowana treść (prawdziwa informacja, która została ce-
lowo zniekształcona w celu oszukania odbiorców); celem twór-
ców mistyfikacji może też być zdobycie popularności w sieci, 
dotarcie do szerokiego grona odbiorców; mistyfikacją może 

Ł. Lipiński, Krótki przewod-
nik po fake newsach, Press 
2018, https://www.press.
pl/jak-czytac-w-erze-fake-
-news/artykul/55061,krot-
ki-przewodnik-po-fa-
ke-newsach [dostęp: 
14.06.2021]. 

¹³
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W tym miejscu należy dodać, że fake newsami nie są satyra ani pa-
rodia, ponieważ nie powstają one z zamiarem wyrządzenia komuś 
krzywdy. Mogą one być jednak interpretowane albo rozpowszech-
niane przez odbiorców jako fake newsy.
Słynnym przykładem fake newsa były zarzuty, że Rosjanie manipu-
lowali wyborami w USA w 2016 roku; nie zostało to udowodnione w 
toku dokładnego śledztwa przeprowadzonego przez USA. 

Przyjrzymy się teraz historycznym fake newsom i mistyfikacjom, 
które krążyły w Europie. Poproś uczniów i uczennice o przeczytanie 
opisu tego, jak Żydów oskarżono o zatrucie studni i spowodowa-
nie pandemii w XIV wieku (zob. Karta pracy 4.). Możesz również 
podzielić uczniów i uczennice na grupy, w których omówią pyta-
nia dotyczące historii i przedstawią swoje odpowiedzi klasie. Aby 
zapewnić kontekst, możesz wyjaśnić, dlaczego Żydów oskarżono o 
zatrucie studni (studnie miały kluczowe znaczenie w średniowiecz-
nych miastach) oraz w jaki sposób wiadomości były rozpowszech-
niane przed wynalezieniem mediów i komunikacji masowej.

W jaki sposób ich zdaniem efekt potwierdzenia mógł wpłynąć na 
pojawianie się aktów przemocy wobec społeczności żydowskich? 
Powiedz uczniom i uczennicom, żeby zapisali odpowiedzi w karcie 
pracy.

Następnie zadaj uczennicom i uczniom następujące pytania:

być wzruszająca, ale kompletnie fałszywa zbiórka pieniędzy dla 
osoby cierpiącej na ciężką chorobę, wiadomość e-mail oferu-
jąca spadek po rzekomym nigeryjskim księciu albo krążący w 
sieci materiał wideo przedstawiający ofiarę jakiegoś wydarze-
nia, które, jak się okazuje, nie miało miejsca, a zdjęcie pochodzi 
z innego, zupełnie niezwiązanego wydarzenia sprzed kilku lat;
„podszywająca się” treść (ang. imposter content, nieprawdziwe 
osoby albo media powołujące się na prawdziwe źródła infor-
macji albo przedstawiające się jako dane medium);
fałszywy kontekst (prawdziwa informacja osadzona w fałszy-
wym kontekście).

Jakie „idealne” warunki wywołały efekt potwierdzenia u miesz-
kańców XIV-wiecznego miasta i sprawiły, że uwierzyli w tę mi-
styfikację?

Jest wiele możliwych odpowiedzi, jednak z pewnością miał na to 
wpływ brak wiedzy i metod badawczych w tamtych czasach, po-
wszechny antysemityzm i uprzedzenia wobec Żydów; innymi słowy 
występujące wcześniej u ludzi przekonania, które ich zdaniem zo-
stały potwierdzone przez mistyfikację. Choroba była niebezpieczna, 
ludzie żyli w strachu; ta emocja z pewnością odegrała pewną rolę, 
a reakcja ludzi była bardziej emocjonalna niż racjonalna. Można za-
uważyć, że ludzie zignorowali inne możliwe wyjaśnienia rzadszego 
występowania choroby u Żydów.
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Poproś uczniów i uczennice o wyszukanie przykładów z XXI wieku 
dotyczących tego, jak rozpowszechnienie fake newsa albo mistyfi-
kacji doprowadziło do aktów przemocy. Praca domowa może mieć 
dowolną formę: pracy pisemnej, prezentacji ustnej, krótkiego pod-
castu, materiału wideo, kolażu zdjęć albo innej kreatywnej prezen-
tacji.

Zaznacz, że warto w prezentacji uwzględnić także informacje o tym, 
w jaki sposób efekt potwierdzenia przyczynił się do danego aktu 
przemocy, np. zbadać, czy występowały wcześniej napięte stosunki 
między grupami etnicznymi albo uprzedzenia w stosunku do okre-
ślonej grupy etnicznej, czy sprawca miał wcześniejsze przekonania, 
które jego zdaniem znalazły potwierdzenie w krążącym fake newsie 
czy mistyfikacji.

Praca domowa 

Jakie inne efekty, które już omawialiśmy, odegrały rolę w spo-
wodowaniu aktów przemocy wobec społeczności żydowskich i 
w jaki sposób?

Spośród kwestii omówionych podczas poprzednich lekcji ważną 
rolę odegrał z pewnością efekt grupy. (zob. Scenariusz zajęć 3. Efekt 
grupy). Można zauważyć dewaluację grupy obcej, nie tylko w posta-
ci przewijającego się w historii antysemityzmu, ale również przypi-
sywania całej grupie etnicznej odpowiedzialności za śmierć miesz-
kańców (poprzez zatrucie studni).



Karty pracy  
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Rozgrzewka1.

2.

Podkreśl w tekście wszystkie przypadki, w których Twoim zdaniem efekt potwierdzenia 
wpłynął na badacza w Przykładzie 1 albo śledczych i przysięgłych w Przykładzie 2. 

Napisz, jaką Twoim zdaniem regułę nauczyciel(ka) miał(a) na myśli, zapisując ciąg trzech 
liczb:

Podaj definicję efektu potwierdzenia:
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Efekt potwierdzenia w kontekscie 

zawodowym

Przykład 1

Badanie naukowe, które powiązało szczepionkę MMR z autyzmem
W 1998 roku w uznanym czasopiśmie medycznym („The Lancet”) opublikowano wyniki 
przeprowadzonego na małą skalę badania, co doprowadziło do wyjątkowo negatyw-
nych konsekwencji. Badanie prowadzone przez zdyskredytowanego obecnie lekarza i 
badacza Andrew Wakefielda, w którym brało udział 12 dzieci, sugerowało, że istnieje 
związek między szczepionkami a autyzmem (tzn. że poddanie się szczepieniu zwiększa 
prawdopodobieństwo wystąpienia autyzmu u zaszczepionej osoby). Wakefield w nie-
uzasadniony sposób powiązał szczepionkę przeciwko odrze, śwince i różyczce (measles-
-mumps-rubella, MMR) z autyzmem na podstawie badania z udziałem zaledwie 12 dzie-
ci. Publikacja zawierała również szczegółowe opisy wywiadów medycznych dotyczących 
poszczególnych pacjentów, co jest uznawane za jeden z najmniej wiarygodnych typów 
naukowych badań medycznych. Większość dzieci na świecie była zaszczepiona szcze-
pionką MMR, więc dzieci, które mają autyzm też były nią szczepione. Stwierdzenie po-
dania szczepionki i występowania autyzmu u grupy 12 dzieci nie jest takie zaskakujące. 
Co więcej, Wakefield nigdy nie uzyskał potwierdzenia wyników swojego badania w in-
nych badaniach, a jest to podstawowa metoda badawcza potwierdzająca wiarygodność 
i rzetelność badań. Jeżeli nie można uzyskać ponownie określonych wyników, to naj-
prawdopodobniej wstępna hipoteza jest błędna. Wakefieldowi dano wiele możliwości 
na potwierdzenie opublikowanych wyników albo przyznanie się do błędu. Nie skorzystał 
z żadnej z tych propozycji. Ujawniono również, że Wakefield pracował dla prawników za-
trudnionych przez rodziców, którzy wnieśli pozwy wobec spółek wytwarzających szcze-
pionki. Po znalezieniu dowodów na to, że Wakefield zmanipulował i pominął znaczną 
część uzyskanych danych, badanie usunięto z czasopisma w 2010 roku.
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Przykład 2

Piątka z Central Parku
W 1989 roku kobieta biegająca po Central Parku została napadnięta i zgwałcona. W mo-
mencie popełnienia przestępstwa grupa nastolatków afroamerykańskiego i latynoskie-
go pochodzenia dokonywała napadów rabunkowych osób odwiedzających park w innej 
jego części. Pięciu spośród tych młodych mężczyzn aresztowano i przesłuchiwano rów-
nież na okoliczność ataku na biegaczkę. W trakcie przesłuchań śledczy wywierali naciski 
na chłopców, aby przyznali się do winy, i zmusili ich do złożenia fałszywych zeznań na te-
mat tego, co się stało. Z miejsca przestępstwa pobrano próbkę materiału genetycznego 
(nasienia), natomiast jej badania nie wykazały zgodności z DNA żadnego z nastolatków. 
Nie było żadnych faktycznych dowodów, które pozwoliłyby powiązać podejrzanych z 
przestępstwem, a jednak w 1990 roku przysięgli uznali ich za winnych, a sąd skazał całą 
piątkę na karę więzienia od 5 do 15 lat. Sprawa ta była opisywana w wielu mediach i 
budziła zainteresowanie opinii publicznej. Ponad 10 lat później, w 2002 roku, prawdziwy 
napastnik przyznał się do popełnienia przestępstwa, a ówcześni nastolatkowie z Central 
Parku zostali oczyszczeni z zarzutów po tym jak niesłusznie byli więzieni przez kilka lat. 
Dopiero w 2014 roku niesłusznie osadzeni otrzymali 41 milionów dolarów zadośćuczy-
nienia za poniesione krzywdy. 
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W jaki sposób podkreślone przez Ciebie przykłady ilustrują efekt potwierdzenia? Zapisz 
swoją odpowiedź:

Dlaczego, Twoim zdaniem, ludzie poddają się efektowi potwierdzenia? Dlaczego wszy-
scy wolimy skupiać się na dowodach potwierdzających naszą hipotezę i ignorujemy do-
wody przeciwne naszej hipotezie?
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Google opiera swoje wyniki wyszukiwania na wielu algorytmach, czyli zbiorach instrukcji 
wymaganych do przetwarzania danych, w celu przeszukania Internetu i miliardów stron 
internetowych, aby dostarczyć właściwe wyniki. Uwzględniają one: 

Ćwiczenie 1

Efekt potwierdzenia online3.

Jak działają algorytmy wyszukiwarki Google?¹⁴

Znaczenie zapytania: aby dostarczyć właściwe wyniki dla zapytania, wyszukiwarka 
Google musi najpierw ustalić, jakiej informacji poszukujesz – jaki jest cel Twojego 
zapytania.
Istotność stron internetowych: czy na stronie znajdują się informacje, które mogą 
być istotne w kontekście Twojego zapytania.
Jakość treści: wyszukiwarka Google poszukuje stron, które wielu użytkownikom 
wydały się przydatne w przypadku podobnych zapytań (np. strony mające linki do 
innych stron, które uznawane są za wiarygodne i zaufane, oferujące wysokiej jako-
ści treści).
Użyteczność stron internetowych: czy są poprawne pod względem technicznym i 
wyświetlają treści w odpowiedni sposób.
Kontekst i ustawienia: informacje takie jak Twoja lokalizacja, historia wyszukiwania 
i ustawienia wyszukiwania pomagają Google personalizować wyniki na podstawie 
tego, co jest dla Ciebie najbardziej użyteczne w danym momencie.
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Google wykorzystuje informacje dotyczące Twojego kraju i lokalizacji, aby dostarczać 
treści odpowiednie do miejsca, w którym się znajdujesz. Jeżeli na przykład znajdujesz 
się w Chicago i wpiszesz do wyszukiwarki słowo „football”, Google najprawdopodobniej 
wyświetli wyniki dotyczące futbolu amerykańskiego i Chicago Bears. Jeżeli natomiast 
wpiszesz słowo „football”, będąc w Londynie, Google wyświetli najpierw wyniki dotyczą-
ce piłki nożnej i Premier League. Wyszukiwarka ma również pewne funkcje personali-
zacji wyników na podstawie aktywności na koncie Google. Jeżeli na przykład wyszukasz 
„wydarzenia w pobliżu”, Google może dostosować wyświetlane wydarzenia do kategorii 
wydarzeń, które wyszukiwałaś(-łeś) wcześniej.

Jak, Twoim zdaniem, wyszukiwarka Google dostosowuje wyniki do każdej osoby?

¹⁴
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W jaki sposób, Twoim zdaniem, historia wyszukiwania wpływa na wyniki wyszukiwania 
w Google? 

Przyjrzyjcie się kilku przypadkowym sugestiom wyszukiwania w Google:

Ilustracja 1
Tekst wyszukiwania: Michelle Obama jest...
Znalezione wyniki:
Michelle Obama jest mężczyzną (dowód) część 1/2
Michelle Obama jest mężczyzną (dowód) część 2/2
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Ilustracja 2
Tekst wyszukiwania: Dowody na istnienie UFO
Znalezione wyniki:
Feed: dowód na istnienie UFO – ABC 57
Czy kosmici istnieją? W tym roku pojawiło się mnóstwo dowodów
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Przyjrzyj się wybranym powyżej sugestiom wyszukiwania w Google: Jakie, Twoim zda-
niem, jest zagrożenie związane z wyszukiwaniem informacji w Google w odniesieniu do 
efektu potwierdzenia?

Sformułuj rady dotyczące tego, jak nie poddać się efektowi potwierdzenia:
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Zastanów się nad tym, w jaki sposób działają Twoje konta w mediach społecznościo-
wych – na Instagramie, Facebooku, Tik-Toku i in. 

Ćwiczenie 2

Czy znasz termin „bańka informacyjna”? Co to znaczy? 

Treści jakich użytkowników wyświetlają Ci się najczęściej? Skąd najczęściej pocho-
dzą wyświetlane Ci aktualności? 
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Jakie zagrożenie niesie ze sobą wystawienie na treści, które głównie potwierdzają 
Twoje istniejące opinie?
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Efekt potwierdzenia a ruchy 

populistyczne albo ekstremistyczne
4.

Czym są fake newsy? Czy możesz podać przykład?

Czym jest mistyfikacja? Czy możesz podać przykład?

W średniowieczu antysemityzm był bardzo częsty, głównie z powodów religijnych. Wielu 
chrześcijan w tamtych czasach oskarżało Żydów o śmierć Jezusa i obwiniało za nią całą 
grupę etniczną. Już od czasów krucjat Żydom stopniowo zabraniano wykonywania okre-
ślonych zawodów, kazano im nosić żółte naszywki albo nawet wypędzano ich z miast i 
wsi (pierwsze wygnanie Żydów w Europie miało miejsce w Anglii w 1290 roku)¹⁴. W ta-
kich właśnie okolicznościach w połowie XIV wieku wybuchła pandemia dżumy, zakaźnej 
choroby bakteryjnej, nazwanej wtedy „czarną śmiercią”. Pandemia choroby rozpoczęła 
się prawdopodobnie w Mongolii i szybko rozprzestrzeniła na Chiny. Do Europy choro-
ba dotarła po bitwie między Mongołami a armią genueńską na Półwyspie Krymskim. 
Martwe ciała katapultowano w kierunku Włoch, aby zarazić przeciwnika, co wydaje się 
być pierwszym przypadkiem zastosowania broni biologicznej. Choroba rozprzestrzeniła 
się w Europie, powodując w ciągu dekady śmierć 20–25 milionów Europejczyków, a w 
Chinach – 35 milionów Chińczyków¹⁵. W tamtych czasach ludzie nie wiedzieli o istnieniu 
wirusów czy bakterii, a pogorszenie stanu zdrowia często przypisywano zatruciu. Gdy 
tylko choroba pojawiła się w Europie w 1346 roku, niektórzy obwiniali Żydów o zatrucie 
studni, co dziś możemy uznać za rażący przykład uprzedzeń i mistyfikacji. Tę średnio-
wieczną mistyfikację szerzono drogą plotek – przekazywania jej z ust do ust w czasach 
bez mediów. Studnie były ważnym elementem infrastruktury w średniowiecznych mia-
stach – stanowiły źródło wody pitnej. Do dowodów „potwierdzających” mistyfikację za-
liczało się to, że zdaniem ludzi mniejsza liczba Żydów zapadała na chorobę. Powodem 
mogło być to, że Żydzi mieszkali w wydzielonych obszarach, że nie korzystali często z 
publicznych studni albo że ich praktyki religijne wymagały zachowania bardziej rygory-
stycznej higieny.
Ludzie w XIV wieku uwierzyli w mistyfikację do tego stopnia, że rozgniewane tłumy do-
konały pogromów społeczności żydowskich, zabijając tysiące Żydów albo paląc ich na 
stosach w Niemczech, Austrii, Francji i Szwajcarii. Unicestwiono wiele społeczności ży-
dowskich, a pozostali przy życiu Żydzi byli często zmuszeni emigrować do innych krajów. 

Pandemia „czarnej śmierci” i mistyfikacja dotycząca zatrutych studni
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¹⁵



Efekt potwierdzenialeckja 04

W jaki sposób Twoim zdaniem efekt potwierdzenia mógł wpłynąć na pojawianie się ak-
tów przemocy wobec społeczności żydowskich?
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Jakie „idealne” warunki wywołały efekt potwierdzenia u mieszkańców XIV-wiecznego 
miasta i sprawiły, że uwierzyli w tę mistyfikację?

Jakie inne efekty, które już omawialiśmy, odegrały rolę w spowodowaniu aktów przemo-
cy wobec społeczności żydowskich i w jaki sposób?



Efekt potwierdzenialeckja 04

Wyszukaj przykłady z XXI wieku dotyczące tego, jak rozpowszechnienie fake newsa albo 
mistyfikacji doprowadziło do aktów przemocy. Postaraj się znaleźć informacje o tym, w 
jaki sposób efekt potwierdzenia przyczynił się do danego aktu przemocy, np. zbadać, 
czy występowały wcześniej napięte stosunki między grupami etnicznymi albo uprzedze-
nia w stosunku do określonej grupy etnicznej, czy sprawca miał wcześniejsze przekona-
nia, które jego zdaniem znalazły potwierdzenie w krążącym fake newsie czy mistyfikacji.

Praca domowa
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1.
notatki dla 
nauczycielek i 
nauczycieli
Czym jest pozytywna retrospekcja? 
Pozytywna retrospekcja to tendencja do zapamiętywania naszych 
doświadczeń w lepszym świetle niż się je odbierało w momencie ich 
przeżywania¹. Ten błąd poznawczy można wyjaśnić na dwa sposo-
by. Z jednej strony pozytywne doświadczenia zapamiętujemy lepiej 
niż negatywne; mamy też skłonność do niwelowania wspomnień 
negatywnych, co skutkuje zniekształconą percepcją przeszłości. Z 
drugiej strony mamy skłonność do zapamiętywania przeszłych do-
świadczeń i wydarzeń jako lepszych niż w istocie były. Połączenie 
tych dwóch skłonności skutkuje poczuciem, że przeszłość była lep-
sza niż w rzeczywistości. Lubimy wspominać stare dobre czasy i ża-
lić się, że dawniej było dużo lepiej niż teraz. 

Pozytywnej retrospekcji nie należy mylić z nostalgią. Z całą pew-
nością oba te pojęcia są ze sobą powiązane, jednak pozytywna 
retrospekcja to zjawisko poznawczo-psychologiczne, zaś nostalgia 
to pojęcie szersze – emocjonalna tęsknota za rzeczami, ludźmi lub 
zdarzeniami z przeszłości, niekoniecznie obarczona błędem po-
znawczym.

Co ciekawe, pozytywna retrospekcja wydaje się mieć zdecydowanie 
większe zastosowanie do wspomnień pozytywnych niż negatyw-
nych. Badania pokazują, że mamy skłonność do racjonalizowania 
negatywnych wspomnień, gdyż w ten sposób dążymy do zmniej-
szenia ich wpływu na nasze obecne życie². Wmawiamy sobie, że 
pewne negatywne zdarzenie wcale nie było takie złe. Nasza pamięć 
ma lepszy dostęp do doświadczeń pozytywnych niż negatywnych, 
ponieważ te ostatnie są bardziej skomplikowane, przez co nasze 
wspomnienie o nich szybko słabnie wraz z upływem czasu³.

Mitchell i Thompson – badacze, którzy opublikowali istotne prace 
dotyczące pozytywnej retrospekcji – wskazali trzy etapy procesów 
poznawczych uczestniczących w mechanizmie pozytywnej retro-
spekcji. Pierwszym etapem jest pozytywne przewidywanie, 

D. Wirtz, J. Kruger, C.N. 
Scollon, E. Diener, What 
to Do on Spring Break? 
The Role of Predicted, 
On-Line, and Remem-
bered Experience in Fu-
ture Choice, Psychologi-
cal Science 2003, 14(5), 
520–524.

¹

T.D. Wilson, J. Meyers, 
D.T. Gilbert, How Happy 
Was I, Anyway? A Retro-
spective Impact Bias, 
Social Cognition 2003, 
21(6), 421–446.

²

A.L. Manzanero, B. 
López, J.Aróztegui, S. El-
-Astal, Autobiographical 
memories for negative 
and positive events in 
war contexts, Anuario de 
Psicología Jurídica 2015, 
25(1), 57–64.

³
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czyli skłonność do wiązania z przyszłymi wydarzeniami ogromnych i 
pozytywnych oczekiwań. Drugi etap to tłumienie; nasze pozytyw-
ne oczekiwanie wobec danego wydarzenia zostaje stłumione przez 
doświadczenie momentu, w którym to wydarzenie ma miejsce. 
Minimalizujemy korzystny odbiór bieżących wydarzeń, a nasze do-
świadczenie okazuje się mniej pozytywne, niż się spodziewaliśmy. 
Zapewne przydarzyło Wam się to kiedyś: nie możecie się czegoś 
doczekać i Wasze oczekiwania rosną, lecz gdy nadchodzi ten dłu-
go wyczekiwany dzień, drażni Was każda drobnostka, która jest nie 
po Waszej myśli. Na koniec przychodzi ostatni etap: pozytywna 
retrospekcja, czyli skłonność do oceniania doświadczeń z prze-
szłości jako przyjemniejszych, niż w momencie ich wystąpienia⁴.

Według teorii psychologicznej nazywanej pamięcią rekonstrukcyjną 
wspomnienia nie mają charakteru ścisłego. Mogą ulegać zmianom, 
być zapominane, a nawet tworzone na podstawie wyobrażonego 
wydarzenia. Nasze wspomnienia mogą nas wręcz oszukać: myśli-
my, iż jakieś wydarzenie przebiegało w określony sposób, a w rze-
czywistości było zupełnie inaczej albo wydarzenie w ogóle nie miało 
miejsca. Pozytywna retrospekcja jest jednym z mechanizmów po-
znawczych zdolnych do zmiany naszych wspomnień. To rodzaj pa-
mięci wybiórczej: pamiętamy pozytywne aspekty, a umniejszamy 
znaczenie tych negatywnych. Nasze wspomnienia są uproszczone, 
dzięki czemu naszemu mózgowi jest łatwiej je przechowywać.

Niektórzy naukowcy twierdzą, że pozytywna retrospekcja może 
mieć uzasadnienie motywacyjne: tworzymy opowieści o naszych 
minionych doświadczeniach w sposób pozytywny, aby zyskać uzna-
nie odbiorców. Mówi się także, że myślenie o przeszłości w pozy-
tywny sposób ma korzystny wpływ na nasze samopoczucie⁵. Jeden 
z uczonych stwierdził nawet, że „głównym powodem, dla którego 
zniekształcamy prawdę, jest podniesienie naszej samooceny”⁶. My-
ślenie o pozytywnych wydarzeniach zwyczajnie sprawia, że czujemy 
się dobrze. Z drugiej strony pozytywna retrospekcja może spowo-
dować, że będziemy ignorować popełnione w przeszłości błędy, a 
przez to uniemożliwimy sobie wyciągnięcie z nich wniosków.  

Warto także wyraźnie odróżnić pozytywną retrospekcję od opisa-
nego w kolejnym Scenariuszu zajęć 6. innego błędu poznawczego 
dotyczącego pamięci – efektu negatywności. Podczas gdy pozytyw-
na retrospekcja dotyczy sfery naszej pamięci i polega na tendencji 
do przypominania sobie przeszłości (naszych doświadczeń) jako 
lepszej niż była w rzeczywistości - patrzeniu na nią „przez różowe 
okulary”, efekt negatywności dotyczy raczej naszej uwagi i skłon-
ności do koncentrowania się na negatywnych informacjach, wia-
domościach, wydarzeniach oraz komentarzach i lepszego ich zapa-
miętywania. Oba te błędy nie są ze sobą sprzeczne. 

T. Mitchell, L. Thomp-
son, A theory of tempo-
ral adjustments of the 
evaluation of events. 
Rosy Prospection & Rosy 
Retrospection, Advances 
in Managerial Cognition 
and Organizational In-
formation-Processing 
1994, 85–114.

⁵

E.F. Loftus, Memory, 
Reading 1980, MA: Addi-
son-Wesley.

⁶

Mitchell, T. R., Thomp-
son, L., Peterson, E., & 
Cronk, R. (1997). Tem-
poral Adjustments in the 
Evaluation of Events: The 
“Rosy View”. Journal of 
Experimental Social Psy-
chology, 33(4), 421–448.

⁴
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Pozytywna retrospekcja w 
kontekście politycznym 

Pozytywna retrospekcja może także wpływać na wydarzenia i de-
cyzje na poziomie społecznym. Skoro podatni są na nią wszyscy lu-
dzie, może ona wpływać na opinię publiczną i powodować różne 
skutki w skali społecznej. Decyzje poszczególnych osób dotyczące 
przyszłości w znacznej mierze opierają się na ich ocenie przeszłości. 
A ponieważ ocena ta jest raczej bardziej pozytywna niż ocena teraź-
niejszości, ludzie mają skłonność do dokonywania wyborów, także 
politycznych, odzwierciedlających ich pragnienie, by ponownie żyć 
w przeszłości. 

Pozytywna retrospekcja może również prowadzić do wystąpienia 
innego zjawiska – deklinizmu. Jest to przekonanie, że kondycja 
określonej jednostki, na przykład społeczeństwa, państwa albo 
przedsiębiorstwa pogarsza się, a sama jednostka chyli się ku upad-
kowi. Osoba przejawiająca deklinizm może na przykład uważać, że 
społeczeństwo jako całość staje się z każdym dniem coraz gorsze, 
nawet jeśli niektóre fakty i dane statystyczne wskazują, że w rze-
czywistości sytuacja ulega poprawie. Deklinizm jest szczególnie 
powszechny i wykorzystywany w polityce⁷. W szczególności ruchy 
populistyczne, nacjonalistyczne i skrajnie prawicowe oraz działa-
jący w nich politycy i polityczki w swojej retoryce często odnoszą 
się do obrazów i wyobrażeń wyidealizowanej przeszłości i nawołują 
ludzi (wyborców) do pomocy w jej „przywróceniu” - do powrotu do 
dawnych, idealizowanych i przedstawianych jako tradycyjne war-
tości oraz sposobów myślenia i życia, choć w stale zmieniającym 
się świecie i wśród pokoleń żyjących w nim i go przekształcających 
może to nie być możliwe. Dobrym przykładem narracji politycznej 
ukierunkowanej na wywołanie pozytywnej retrospekcji jest hasło 
używane przez byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa: „Uczyń-
my Amerykę znów wielką”. W tym sloganie szczególnie ważne jest 
słowo „znów”. Odnosi się ono do niejasnej koncepcji idealizowanej 
przeszłości, w której – według Trumpa – podatki były niższe, Meksy-
kanów było mniej, posiadanie broni było mniej rygorystycznie ure-
gulowane, a konkurencja międzynarodowa słabsza. 

Uczucie, że przeszłość była prostsza, mniej złożona, można również 
odnieść do obaw przed nieznanym. Rozwój technologiczny i mobil-
ność międzynarodowa drastycznie zmieniły świat w bardzo krótkim 
czasie. Zwłaszcza osoby starsze mogą odczuwać tęsknotę za po-
przednią, dobrze znaną rzeczywistością, przez co może im być trud-
niej się dostosować. Deklinizm utrudnia stawienie czoła przyszłości, 
dostosowanie i przygotowanie się do niej. Pozytywna retrospekcja 
i deklinizm są również powiązane z trzema kluczowymi technikami 
skutecznej propagandy: konstruktem dotyczącym tożsamości, kon-
struktem dotyczącym kryzysu i konstruktem dotyczącym rozwiąza-
nia (zob. Scenariusz 1). W tym przypadku konstrukt dotyczący 

Rosy Retrospection and 
Declinism. Why the Past 
Looks Great and the 
Future Is Frightening, 
Effectiviology, https://
e f f e c t i v i o l o g y . c o m /
rosy-retrospection-an-
d-declinism/#The_be-
nefits_and_dangers_
of_rosy_retrospection 
[dostęp: 9.04.2021].

⁷
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tożsamości jest osadzony w wyidealizowanej przeszłości, jej przed-
stawianych jako tradycyjne wartościach, rolach płciowych i stylach 
życia, natomiast obecna i „chyląca się ku upadkowi” rzeczywistość 
jest przedstawiana jako konstrukt dotyczący kryzysu, zaś powrót do 
„starych dobrych czasów” – jako konstrukt dotyczący rozwiązania.   

Ruchy ekstremistyczne, od skrajnie prawicowych do dżihadystycz-
nych, również wykorzystują te techniki do wywoływania pozytyw-
nej retrospekcji, prezentując swój światopogląd i swoje postulaty 
jako rozwiązanie. Przykładowo Europa Invicta, firma komercyjna 
sprzedająca gadżety związane z poglądami głoszonymi przez tzw. 
Alternatywną Prawicę (ang. alt-right)⁸, postrzega różnorodność kul-
turową i religijną jako zagrożenie dla „cywilizacji europejskiej”. W 
sposób pozornie nieszkodliwy przedstawia piękno dziedzictwa i 
spuścizny Europy oraz potrzebę ich ochrony. Firma ta odwołuje się 
zatem do wizji „minionych epok”, takich jak czasy imperium rzym-
skiego czy imperium brytyjskiego, kiedy władcy (a pewnie częścio-
wo także obywatele) tych imperiów postrzegali siebie jako nadrzęd-
nych względem ludzi innych kultur czy narodowości. Tak naprawdę 
społeczeństwo rozwija się w sposób naturalny i zmienia się w takim 
zakresie, że po prostu irracjonalne byłoby cofnięcie wskazówek ze-
gara. 

Dżihadyści również wykorzystują pozytywną retrospekcję w swojej 
propagandzie i rekrutacji. Promują rygorystyczne i dosłowne rozu-
mienie zasad zapisanych w Koranie, twierdząc, że w taki właśnie 
sposób należy je intepretować i że islamowi zagraża globalna seku-
laryzacja. Najbardziej rzucającym się w oczy praktycznym przykła-
dem pozytywnej retrospekcji wśród dżihadystycznych grup ekstre-
mistycznych jest koncepcja kalifatu – muzułmańskiego państwa, na 
czele którego stoi kalif, będący następcą proroka Mahometa. W hi-
storii istniało wiele kalifatów, natomiast ostatni rozwiązano w 1924 
roku. Gdy w drugiej połowie XX wieku pojawiały się ruchy dżiha-
dystyczne, chciały one przywrócić kalifat albo proklamować nowy. 
Kalifat jest często wykorzystywany w propagandzie dżihadystów 
jako „symbol historycznej chwały islamu” oraz okazja do „powro-
tu do chwały minionej”⁹. Dżihadystów często wzywa się do walki i 
przejęcia terenów dla kalifatu.

Alternatywna Prawica 
(ang. alt-right), powstała 
w USA część ruchu bia-
łych supermacjonistów 
(uznającego wyższość 
« rasy Białych » nad « 
rasą Czarnych » i ko-
nieczność segragacji ra-
sowej) składajaca się z 
luźno powiązanych sieci 
rasistowskich i antyse-
mickich, odrzucajaca 
konserwatyzm główne-
go nurtu i postulująca 
politykę opartą na ra-
sizmie, antysemityźmie 
i dokrtynie supremacji 
Białych (źródło: Anti-De-
famation League, USA).

⁸

H.J. Ingram, Deciphering 
the Siren Call of Militant 
Islamist Propaganda, In-
ternational Centre for 
Counterterrorism 2016, 
7, s. 11, 14.

⁹

          Aby uzyskać więcej informacji na temat efektu autorytetu, innych błędów poznawczych
          i radykalizacji zachęcamy do wzięcia udziału w przygotowanym przez nas nieodpłatnymkursie
          online pt. Świadomość błędów poznawczych sposobem na zapobieganie radykalizacji młodych
          ludzi, dostępnym pod adresem mooc.precobias.eu.
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Struktura lekcji i 
instrukcje

Sugerowany czas trwania: trzy 45-mi-
nutowe lekcje.

Potrzebne materiały: 

kartki papieru (na przykład pa-
pier do notatek) dla uczniów i 
uczennic do notowania;

karteczki samoprzylepne w 
trzech kolorach albo kawałki pa-
pieru i magnesy / masa klejąca 
typu blu tack itp.; 

duże kartki papieru na plakaty; 
kolorowe markery albo inne ma-
teriały do tworzenia plakatów. 

Zalecane jest przeprowadzenie 
wszystkich ćwiczeń w propono-
wanej kolejności, ponieważ pro-
wadzą one od bezpośredniego 
doświadczenia pozytywnej re-
trospekcji, poprzez jej zrozumie-
nie i zdefiniowanie, do rozpozna-
wania jej w sferze polityki, a na 
końcu – w propagandzie ekstre-
mistycznej. 

Planowane efekty 

Po zakończeniu lekcji uczeń/
uczennica będzie:

rozpoznawać i zrozumieć 
zjawisko pozytywnej retro-
spekcji;

identyfikować techniki 
propagandowe, które wy-
korzystują pozytywną re-
trospekcję w kontekście 
politycznym;

rozumieć, w jaki sposób 
zjawisko pozytywnej retro-
spekcji może być wykorzy-
stywane w ekstremistycz-
nej propagandzie.

2.
scenariusz zaj   c
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Powiedz uczniom i uczennicom, że wspólnie porozmawiacie o tym, 
w jaki sposób działa pamięć. Poproś ich, aby poświęcili około 5 mi-
nut na przypomnienie sobie (indywidualnie), jak wyglądało ich życie 
szkolne, czas wolny, przyjaciele, rodzina, świat wokół nich, gdy cho-
dzili do szkoły podstawowej. Poproś ich o zanotowanie wszelkich 
wspomnień, wrażeń, pomysłów i wyobrażeń, jakie przyjdą im do 
głowy. Następnie poproś, aby dobrali się w trzyosobowe grupy i 
przeznaczyli około 10 minut na podzielenie się swoimi wspomnie-
niami, przedyskutowanie odpowiedzi na poniższe pytania i zapisa-
nie tych odpowiedzi w Karcie pracy 1. 

W drugiej części ćwiczenia poproś uczniów i uczennice, aby indy-
widualnie pomyśleli o swoim obecnym życiu szkolnym, czasie wol-
nym, przyjaciołach, rodzinie, świecie wokół nich. Tym razem, aby 
zachować nieco więcej anonimowości, poproś ich o zapisanie prze-
myśleń na kartkach papieru i przypięcie ich do tablicy (np. tablicy 
suchościeralnej albo ściany w klasie). Powiedz uczniom i uczenni-
com, że po skończeniu zapisywania mogą przeczytać to, co napisali 
inni. Zadaj im następujące pytania:

Rozgrzewka: rozpoznawanie 

pozytywnej retrospekcji
2.1.

45 min

Czy między Waszymi wspomnieniami i wspomnieniami in-
nych osób w grupie występowały jakieś podobieństwa? Jeśli 
tak - jakie? Zapiszcie je.
Jak się czuliście/czułyście, rozmawiając o swoich wspomnie-
niach? Jak się czuliście/czułyście, słuchając o wspomnieniach 
innych osób w swojej grupie? Czy były one raczej przyjemne 
czy raczej nieprzyjemne? 

Jakie są Wasze przemyślenia po przeczytaniu notatek kolegów 
i koleżanek o obecnej sytuacji? 
W jaki sposób Wasza przeszłość różni się od Waszej teraźniej-
szości? 
Czy w naszych wspomnieniach przeszłość zawsze jest lepsza 
niż nasza teraźniejszość? Czy Waszym zdaniem łatwiej jest 
przywołać dobre wspomnienia niż złe wspomnienia? Z jakie-
go powodu? 

Na podstawie dyskusji z uczniami i uczennicami wprowadź pojęcie 
pozytywnej retrospekcji – jej definicję, mechanizm działania i przy-
czyny, które mogą ją wyjaśnić (zob. Notatki dla nauczycielek 
i nauczycieli). Zapisz główne elementy definicji na tablicy do póź-
niejszego wykorzystania i poproś wszystkich o zapisanie definicji w 
karcie pracy. Powiedz klasie, że wspólnie zbadacie sposób, w jaki 
można wywołać ten błąd poznawczy w celu wpłynięcia na politycz-
ne decyzje ludzi. 
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Powiedz uczniom i uczennicom, aby podzielili się na trzyosobowe 
grupy. Rozdaj każdej z nich zestaw kserokopii dwóch fragmentów 
tekstu z mediów (zob. Karta pracy 2). Nazwy krajów oraz inne 
wyraźne wskazówki zostały usunięte z karty pracy, aby bardziej za-
angażować uczniów i uczennice w ćwiczenie i pozwolić im skupić się 
w pierwszej kolejności na mechanizmie aktywacji błędu poznawcze-
go, a nie na sytuacji w danym kraju. Zostaną one ujawnione później 
wraz ze źródłami artykułów. Poproś uczniów i uczennice, aby prze-
czytali je i omówili w grupach odpowiedzi na następujące pytania:

Gdy uczniowie i uczennice zakończą pracę w grupach, poproś ich o 
przedstawienie swoich przypuszczeń i pomysłów. Następnie podaj 
źródła tekstów. Pierwszy fragment pochodzi z przemówienia inau-
guracyjnego Donalda Trumpa wygłoszonego 20 stycznia 2017 roku, 
po tym jak został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych¹⁰. 
Drugi pochodzi z przemówienia wygłoszonego przez Krzysztofa Bo-
saka z partii Konfederacja w trakcie kampanii prezydenckiej w Pol-
sce w 2020 roku¹¹. Oba fragmenty związane są z wyborami i czasem 
zmian politycznych, obietnic rozwiązania określonych problemów 
i znalezienia drogi wyjścia z kryzysu. Odniesienie się do przeszło-
ści może zostać wykorzystane do zaproponowania radzenia sobie 
z kryzysem i pokazania bezpiecznych, sprawdzonych rozwiązań. 
Wyidealizowaną przeszłość przywołuje się w czasach zmian, nie-
pewności i kryzysu, w obliczu poczucia zagrożenia dla ugruntowanej 
tożsamości, aby dać nadzieję, zmobilizować na przyszłość i pokazać 
rozwiązanie – powrót do bezpiecznego i sprawdzonego „starego”. 

2.2.
45 min

Przy jakiej okazji Waszym zdaniem wygłoszono tę przemowę 
/ to oświadczenie?
Do jakiej sytuacji i jakiego kraju się odnosi? 
W jaki sposób Waszym zdaniem wykorzystuje się w niej zja-
wisko pozytywnej retrospekcji? Dlaczego mówca odwołuje się 
do przeszłości?

Transkrypcja: pełna 
treść przemówienia 
inauguracyjnego Do-
nalda Trumpa, Al Jaze-
era, 20 stycznia 2017, 
https://www.aljazeera.
com/news/2017/1/20/
t r a n s c r i p t - d o n a l d -
-trump-inauguration-
-speech-in-full [dostęp: 
12.04.2021].

¹⁰

Fragmenty przemo-
wy wygłoszonej przez 
Krzysztofa Bosaka z 
Konfederacji, prawico-
wej partii reprezento-
wanej w parlamencie, 
w trakcie kampanii pre-
zydenckiej, Bosak: Polacy 
zasługują na kogoś lep-
szego niż Duda czy Trza-
skowski, Polska Agencja 
Prasowa, 20 czerwca 
2020, https://www.pap.
p l /aktua lnosc i /new -
s%2C666017%2Cbosak-
-polacy-zasluguja-na-ko-
gos-lepszego-niz-duda-
-czy-trzaskowski.html 
[dostęp: 12.04.2021].

¹¹

Następnie poproś uczniów i uczennice, aby podzielili się na trzyoso-
bowe grupy i zadaj im następujące pytania:

W jakim stopniu możliwy jest powrót do przeszłości? W jaki 
sposób wyobrażalibyście sobie powrót do przeszłości sprzed 
kilku lub kilkunastu lat: 1) w Waszej szkole; 2) w życiu społecz-
nym i politycznym; 3) w życiu rodzinnym? 

Powiedz wszystkim grupom, aby wybrały obszar: 1, 2, lub 3, nad 
którym chcą pracować, i poproś je o przygotowanie plakatu, który 
go zilustruje. Możesz również poprosić grupy o wylosowanie kawał-
ka papieru z zapisanym na nim jednym obszarem, tak aby w przy-

Pozytywna retrospekcja w 

zyciu politycznym 
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Czy powrót do przeszłości przedstawiony na Waszym plakacie 
jest korzystny czy raczej niekorzystny dla uczniów i uczennic / 
aktywistów i aktywistek / członków i członkiń rodziny?

bliżeniu taka sama liczba grup pracowała nad każdą sytuacją. Roz-
daj uczniom i uczennicom materiały (kartki papieru, markery itp.) i 
daj im 15 minut na wykonanie zadania. Następnie poproś każdą z 
grup o powieszenie swoich plakatów na ścianach klasy. Zapropo-
nuj wszystkim, aby przeszli się po klasie i przyjrzeli się plakatom. 
Następnie zapytaj o przemyślenia odnośnie do tego, co zobaczyli.  

Celem tego ćwiczenia jest danie uczniom i uczennicom możliwo-
ści przemyślenia kwestii, czy wyimaginowany powrót do przeszło-
ści w istotnej dla nich sytuacji jest zawsze dobrym rozwiązaniem, a 
jeśli nie – z jakimi wiąże się zagrożeniami. Jeśli plakaty niektórych 
uczniów i uczennic będą przedstawiać prowokacyjnie negatyw-
ne zmiany wynikające z powrotu do przeszłości (np. bicie dzieci w 
szkole w ramach kary itd.), omówcie następującą kwestię:

Rozłóż w klasie kilka kolorowych kserokopii dwóch zdjęć¹² (zob. 
Karta pracy 3) wydrukowanych na większej kartce papieru (np. 
formatu A3); zakryj napisy i logotypy pojawiające się na zdjęciach 
(np. za pomocą naklejonego paska papieru). Przekaż każdemu z 
uczniów i każdej z uczennic karteczki samoprzylepne w trzech ko-
lorach (albo dowolne kawałki papieru i magnesy itp.) przeznaczone 
na odpowiedzi na trzy wymienione niżej pytania. Poproś wszyst-
kich, aby przeszli się po klasie, przyjrzeli zdjęciom i pomyśleli o 
swoich odpowiedziach na następujące pytania (możesz zapisać te 
pytania na tablicy): 

Na koniec zapytaj uczennice i uczniów, czy wyimaginowany powrót 
do przeszłości jest dobrym rozwiązaniem, a jeśli nie – z jakimi wią-
że się konsekwencjami. Podsumuj ich wypowiedzi podkreślając, że 
warto mieć świadomość tego błędu poznawczego. W sytuacjach, w 
których ktoś przekonuje do powrócenia do danego rozwiązania z 
przeszłości (szczególnie w sferze społecznej albo politycznej), po-
wołując się na jej wyidealizowany obraz warto zachować czujność 
i na przykład dopytać, jakie konkretnie rozwiązania osoba ma na 
myśli albo rozważyć także negatywne aspekty danej sytuacji z prze-
szłości. 

Pozytywna retrospekcja a 

ruchy ekstremistyczne  
2.3.

10-15 min

Jaka historia może kryć się za tym zdjęciem? Co przedstawia? 
Gdzie zostało wykonane? Kiedy zostało wykonane?
Jakie uczucia wzbudzają te zdjęcia? 
Gdzie i do jakich celów mogą zostać wykorzystane?
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Gdy wszyscy będą gotowi, zapiszą swoje odpowiedzi i pomysły na 
karteczkach samoprzylepnych (inny kolor dla każdego pytania) albo 
kawałkach papieru i przykleją (przypną) je obok zdjęć, przeczytaj na 
głos ich odpowiedzi.  

W drugiej części ćwiczenia pokaż klasie te same zdjęcia, ale z pod-
pisami i podaniem źródeł. W razie potrzeby pokrótce wyjaśnij pod-
pisy, np. użycie słowa Heil wymawianego jako hail, podkreślając 
przy tym, że jest ono celowo źle zapisane, aby uniknąć usunięcia 
zdjęcia z mediów społecznościowych przez moderatorów (z powo-
du oczywistego odniesienia do reżimu nazistowskiego). Wyjaśnij, że 
Europa Invicta to francuska firma, głosząca poglądy bliskie ruchu 
Alternatywnej Prawicy, która promuje nacjonalistyczny i ksenofo-
biczny sposób rozumienia europejskiej kultury i tożsamości oraz 
znana jest ze swojej pozornie nieszkodliwej, atrakcyjnej symboliki. 

Omów z uczniami i uczennicami sposób, w jaki wykorzystano pozy-
tywną retrospekcję na tych zdjęciach. Zbadajcie wszystkie elementy 
odnoszące się do przeszłości, w tym:

Zbadajcie również elementy budujące nastrój zdjęć (np. zastoso-
wanie wzmocnienia kolorów, elementów architektonicznych, itd.). 

słowo „twierdza”; 
znaczenie określenia Europa Invicta – niezwyciężonej, niezdo-
bytej Europy; 
będącą jego częścią ideę zagrożenia albo ataku – konstrukt 
dotyczący kryzysu; 
logo – symbol powstającego z popiołów, odrodzonego fenik-
sa. 



Karty pracy  



Pozytywna retrospekcjaleckja 05 

Dobierzcie się w trzyosobowe grupy, wymieńcie się swoimi przemyśleniami na temat 
wspomnień z czasów, gdy uczęszczaliście do szkoły podstawowej. Omówcie poniższe 
kwestie w grupie i zanotujcie swoje odpowiedzi: 

Rozgrzewka: rozpoznawanie 
pozytywnej retrospekcji

1.

Czy między Waszymi wspomnieniami i wspomnieniami innych osób w grupie wy-
stępowały jakieś podobieństwa? Jeśli tak - jakie? Zapiszcie je.

Jak się czuliście, rozmawiając o swoich wspomnieniach? Jak się czuliście, słuchając 
o wspomnieniach innych osób w swojej grupie? Czy były one raczej przyjemne, 
czy raczej nieprzyjemne? 

Definicja pozytywnej retrospekcji:

2.

Przeczytajcie dwa fragmenty tekstu i omówcie swoje odpowiedzi na następujące pyta-
nia: 

Przy jakiej okazji Waszym zdaniem wygłoszono tę przemowę / to oświadczenie?
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Pozytywna retrospekcja w zyciu 
politycznym
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Do jakiej sytuacji i jakiego kraju się odnosi? 

W jaki sposób Waszym zdaniem wykorzystuje się w niej zjawisko pozytyw-
nej retrospekcji? Dlaczego mówca odwołuje się do przeszłości?

"" My, obywatele [...], jesteśmy dziś połączeni w wielkim narodowym wysiłku 
odbudowy naszego kraju i przywrócenia jego obietnicy wszystkim naszym 
rodakom. Czekają nas wyzwania, będziemy zmagać się z przeciwnościami, 
lecz dokonamy tego. U podstaw tej zmiany leży kluczowe przekonanie, że 
kraj istnieje po to, by służyć obywatelom. [Nasi obywatele] chcą, by ich dzieci 
chodziły do dobrych szkół, chcą mieszkać w bezpiecznych dzielnicach i mieć 
dobrą pracę. To sprawiedliwe i rozsądne żądania uczciwych ludzi.

Ale dla zbyt wielu naszych obywateli rzeczywistość jest inna: matki i dzieci w 
pułapce ubóstwa w podupadłych dzielnicach naszych miast; przeżarte rdzą 
fabryki rozproszone w krajobrazie naszego narodu jak nagrobki; choć system 
oświaty nie narzeka na brak pieniędzy, to nasza wspaniała młodzież wycho-
dzi ze szkół niedouczona; przestępczość, gangi i narkotyki zabrały zbyt wiele 
istnień ludzkich i pozbawiły nasz kraj potencjału, który nigdy nie miał szansy 
dojść do głosu. Ta masakra kończy się tu i teraz. Od dzisiaj naszym krajem 
będzie kierować nowa wizja. [Nasz kraj] zacznie znowu wygrywać, wygrywać 
jak nigdy dotąd. Przywrócimy nasze miejsca pracy. Przywrócimy nasze grani-
ce. Przywrócimy nasz dobrobyt. I przywrócimy nasze marzenia.

Nieważne, czy dziecko rodzi się w rozwijającym się mieście [...] czy na wietrz-
nej równinie – patrzy na to samo niebo, wypełnia swoje serce tymi samymi 
marzeniami, a tchnienie życia otrzymuje od tego samego wszechmogącego 

Fragment 1
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""

stwórcy. [Rodacy i rodaczki], w każdym bliskim i odległym mieście, małym czy 
dużym, pomiędzy górami i pomiędzy oceanami, usłyszcie te słowa: już nigdy 
nie będziecie ignorowani. Wasz głos, Wasze nadzieje i Wasze marzenia będą 
kształtować nasz los. A Wasza odwaga, dobroć i miłość będą nas zawsze pro-
wadzić. Razem uczynimy [nasz kraj] znów silnym. Uczynimy [nasz kraj] znów 
bogatym. Uczynimy [nasz kraj] znów dumnym. Uczynimy [nasz kraj] znów 
bezpiecznym. I tak, razem uczynimy [nasz kraj] znów wielkim [...]. 

""
""

„[...] to piękny kraj, spokojny, w którym żyjemy harmonijnie, a największym 
problemem ekologicznym jest problem suszy [...]. Chcę kraju ludzi żyjących w 
spokoju, zgodzie, złączonych [naszą] kulturą i wspólnymi wartościami, mają-
cych różne wyznania i przekonania, ale nie rozwiązujących swoich sporów w 
taki sposób, jak w państwach zachodnich – przez obalanie pomników histo-
rycznych [...].

Chcę kraju ludzi nieodrzucających swoich korzeni i swojej wiary, nieupokarza-
jących swoich autorytetów. Taka jest większość [naszych rodaków], która chce 
normalności i zdrowego rozsądku. Chcą ewolucyjnego rozwijania [naszej] 
tradycji, a nie odrzucania jej w imię źle pojętej nowoczesności [...]”.

Fragment 2

142



Pozytywna retrospekcjaleckja 05 

Pozytywna retrospekcja a ruchy 
ekstremistyczne 

3.
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Ilustracja 1. 
Napis: HAIL EUROPA
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Ilustracja 2. 
Napis: TWOJA WEWNĘTRZNA TWIERDZA
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Efekt 
negatywności
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1.
Notatki dla 
nauczycielek i 
nauczycieli
Efekt negatywności
Efekt negatywności to błąd poznawczy polegający na tym, że ne-
gatywne informacje są łatwiej zapamiętywane i wywierają silniej-
sze wrażenie niż pozytywne informacje. Istnieje większe prawdo-
podobieństwo, że zauważymy negatywne elementy i zapamiętamy 
więcej szczegółów. Przykładem tego zjawiska są silniejsze uczucia 
związane z krytyką niż z komplementem oraz fakt, że krytykę łatwiej 
zapamiętujemy. Efekt negatywności to tendencja, w ramach której 
niekorzystne albo negatywne informacje mają większy wpływ na 
wrażenia i oceny oraz otrzymują więcej uwagi niż korzystne albo 
pozytywne informacje. Przykładowo, nawet jeden niekorzystny 
komentarz umieszczony wśród wielu pozytywnych odniesień albo 
wypowiedzi może tworzyć ogólne złe wrażenie. John Gottman, ba-
dający relacje między małżonkami, sformułował zasadę 5 do 1. U jej 
podstaw stały obserwacje, że aby związek przetrwał i było szczęśli-
wy, proporcje pomiędzy pozytywnymi a negatywnymi interakcjami 
powinny być większe lub równe 5:1. Według Gottmana jeżeli mał-
żonkom nie udało się utrzymywać tej proporcji, w ich relacji poja-
wiały się problemy, a im bardziej stosunek ten się wyrównywał, tym 
większe było prawdopodobieństwo rozstania. Z kolei Barbara L. 
Fredrickson w swojej teorii pozytywności postuluje zasadę trzyma-
nia się proporcji 3:1, czyli na trzy pozytywne doświadczenia może 
przypadać jedno negatywne.

Ten brak równowagi pomiędzy myślami pozytywnymi a negatyw-
nymi w przetwarzaniu informacji poznawczych jest znany również 
jako asymetria pozytywno-negatywna. Wiąże się to z fak-
tem, iż ludzie odczuwają krytykę znacznie silniej niż radość z powo-
du uznania czy docenienia. Można powiedzieć, że ludzie uważają 
negatywne informacje za bardziej istotne i zapadające w pamięć, co 
odzwierciedla częste reagowanie na złe wiadomości i niedocenia-
nie tych pozytywnych. Asymetria pozytywno-negatywna w perspek-
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tywie długoterminowej może mieć katastrofalne skutki dla naszego 
samopoczucia ,  .

Dlaczego skupiamy się tak bardzo na negatywnych informacjach? 
Efekt negatywności pomógł nam przetrwać jako gatunkowi, na 
przykład gdy nasi przodkowie mierzyli się z problemami zagrażają-
cymi życiu. Dlatego nadal wiąże się on z naszym instynktem prze-
trwania. Na przykład: czy sięgnęlibyście po pożywienie w obecności 
tygrysa szablozębnego, tylko dlatego że wygląda ono apetycznie? 
A może powstrzymalibyście się? W zamierzchłych czasach niepod-
jęcie ryzyka i wzięcie pod uwagę bardziej negatywnych aspektów 
(tygrys) oznaczało przeżycie, podczas gdy skupienie się na pozy-
tywnych aspektach (pyszne jedzenie) oznaczało potencjalnie bru-
talną śmierć. Dzisiaj wiemy, że mechanizmy psychologiczne zwane 
mechanizmami psychologii ewolucyjnej, które wyewoluowały w 
przeszłości, pomagały nam uniknąć zagrożeń. W czasach prehi-
storycznych ostrożność i nieufność zapewniały większe szanse na 
przeżycie niż nadmierna ufność.

Warto także wyraźnie odróżnić efekt negatywności od opisanego 
wcześniej (w Scenariuszu zajęć 5) innego błędu poznawczego 
dotyczącego pamięci – pozytywnej retrospekcji. Pozytywna retro-
spekcja dotyczy sfery naszej pamięci i polega na tendencji do przy-
pominania sobie przeszłości (naszych doświadczeń) jako lepszej niż 
była w rzeczywistości – patrzeniu na nią „przez różowe okulary”. Z 
kolei efekt negatywności dotyczy raczej naszej uwagi i skłonności 
do koncentrowania się na negatywnych informacjach, wiadomo-
ściach, wydarzeniach oraz komentarzach i lepszego ich zapamięty-
wania. Oba te błędy nie są ze sobą sprzeczne. 

Badanie opublikowane w 2019 roku przedstawiło dowody z wie-
lu krajów na efekt negatywności w psychofizjologicznej reakcji na 
wiadomości. Autorzy tego badania chcieli dowiedzieć się, z czego 
wynika częstość prezentowania w mediach negatywnych treści. Ba-
danie opierało się na założeniu, że negatywne wydarzenia przycią-
gają więcej uwagi niż pozytywne. Przeprowadzono je w 17 krajach 
na sześciu kontynentach. Polegało ono na zbadaniu reakcji ludzi na 
różne informacyjne materiały wideo. Wyniki potwierdziły, że ludzie 
na całym świecie mocniej reagują na negatywne wiadomości i są 
bardziej nimi zainteresowani. Oznacza to, że efekt negatywności to 
zjawisko występujące na całym świecie, które ma ogromny wpływ 
na nasze życie. Media również świadomie wykorzystują ten błąd 
poznawczy, np. w serwisach informacyjnych, a zwłaszcza w przy-
padku tematów kontrowersyjnych społecznie.

Politycy często wykorzystują ten błąd poznawczy do promowania 
siebie, swojej partii albo programu politycznego. Język nacechowa-
ny negatywnie wykorzystywany jest do dyskredytowania  przeciw-
ników politycznych oraz wpływania w ten sposób na decyzje wy-
borców. Ponadto stałe umniejszanie umiejętności jednej osoby, np. 
przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, i prezentowanie informa-

C.M. Alberini, Long-term 
Memories: The Good, the 
Bad, and the Ugly, Cere-
brum: The Dana Forum 
on Brain Science, 2010, 
21.

¹

J.T. Cacioppo, S. Caciop-
po, J.K. Gollan, The Nega-
tivity Bias: Conceptualiza-
tion, quantification, and 
Individual Differences, 
Behavioral Brain Scien-
ces 2014, 37(3), 309–
310.

²



PRECOBIASStop radykalizacji - przewodnik dla nauczycielek i nauczycieli

148

Efekt negatywności a radykalizacja/
ekstremizm

W 2018 roku³ naukowcy z Niemiec i Austrii postanowili zbadać 
związek pomiędzy negatywnym przedstawieniem islamu w rela-
cjach medialnych a procesem radykalizacji, w którym ważną rolę 
odgrywają m.in. gniew, negowanie oraz media postrzegane jako 
wrogie. Wyniki ich badań były następujące: muzułmanie i muzuł-
manki uczestniczący w badaniu oglądali negatywne przekazy me-
dialne dotyczące islamu; negowali je, uznawali je za wrogie i zakła-
dali, że mają one duży wpływ na Niemców i Niemki niebędących 
muzułmanami. Wyniki te były wyraźniej widoczne w przypadku mu-
zułmanów i muzułmanek z dżihadystycznymi poglądami. Badanie 
wykazało również, że negatywne materiały informacyjne na temat 
islamu wywoływały gniew w muzułmanach i muzułmankach, nieza-
leżnie od tego czy dane osoby miały fundamentalistyczne poglądy, 
czy nie. Badanie to pokazuje, jak wielki wpływ na procesy psycho-
logiczne mogą mieć negatywne wiadomości przedstawiane w me-
diach i w jaki sposób efekt negatywności, oprócz innych czynników, 
może prowadzić do radykalizacji. 

Jak już wiemy ze Scenariusza zajęć 1 dotyczącego myślenia auto-
matycznego, efekt negatywności to skutek działania mechanizmu 
wykorzystywanego przez mózg do szybszego przetwarzania infor-
macji i upraszczania ich. Automatycznie skupiamy się na negatyw-
nych aspektach, dlatego też negatywne treści i treści wywołujące 
nieprzyjemne emocje, takie jak strach, obrzydzenie, nieufność, po-
czucie zagrożenia, smutek itp., wyróżniają się w naszej percepcji. 

Efekt negatywności łatwo wywołać przede wszystkim za pomocą 
konstruktu dotyczącego kryzysu. Ruchy populistyczne albo ekstre-
mistyczne przedstawiają określoną kwestię polityczną jako kryzys, 
który zagraża ich grupie. Kryzys ten jest niemal zawsze przedsta-
wiany jako zagrożenie albo niebezpieczeństwo, w związku z czym 
automatycznie wywołuje efekt negatywności. 

Ponadto efekt ten jest wzmacniany przez strategie mające na celu 
wywołanie myślenia automatycznego przy pomocy gróźb. Oznacza 
to wykorzystywanie ilustracji wywołujących strach, stosowanie od-

cji o tym przez media może wpłynąć na opinię publiczną. Politycy 
budują również strach i poczucie zagrożenia w celu przekonania 
wyborców do swoich racji. Dlatego też populistyczne partie pra-
wicowe w Europie często przedstawiają zdjęcia i hasła o wydźwię-
ku negatywnym, które prezentują imigrantów jako zagrożenie dla 
wartości i stylu życia ogółu społeczeństwa. Postępują w ten sposób, 
ponieważ 1) negatywne zdjęcia i hasła bardziej się wyróżniają i bar-
dziej przyciągają uwagę oraz 2) liczą na to, że czynnik negatywny w 
wiadomościach spowoduje, że ich przekaz dotrze do większej liczby 
osób.

K. Neumann, F. Arendt, 
P. Baugut, News and 
Islamist Radicalization 
Processes: Investigating 
Muslims’ Perceptions of 
Negative News Coverage 
of Islam, Mass Commu-
nication & Society 2018, 
21(4), 1–26.
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powiedniego języka i stylistyki (np. opisanie danej sytuacji jako „kry-
zysu imigracyjnego” wywołuje zupełnie inne emocje niż opisanie jej 
jako „sytuacji związanej z migracją”), wielkich liter, wykrzykników i 
innych mechanizmów wywołujących uczucie zagrożenia i naglącej 
potrzeby działania. Jest to ważne zwłaszcza w środowisku mediów 
społecznościowych, w którym jesteśmy bombardowani tyloma in-
formacjami jednocześnie, że prędzej reagujemy na wzmianki wy-
różniające się w sposób szczególny⁴.

          Aby uzyskać więcej informacji na temat efektu autorytetu, innych błędów poznawczych
          i radykalizacji zachęcamy do wzięcia udziału w przygotowanym przez nas nieodpłatnymkursie
          online pt. Świadomość błędów poznawczych sposobem na zapobieganie radykalizacji młodych
          ludzi, dostępnym pod adresem mooc.precobias.eu.

J. Halverson, S. Corman, 
H.L. Goodall, Master Nar-
ratives of Islamist Extre-
mism, Springer, Wiesba-
den, 2011.

⁴
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Planowane efekty Struktura lekcji i 
instrukcje

Po zakończeniu lekcji uczeń/
uczennica będzie:

rozumieć, na czym polega 
efekt negatywności;

rozpoznawać efekt nega-
tywności w przykładach z 
codziennego życia;

dostrzegać efekt nega-
tywności w propagandzie 
populistycznej i ekstremi-
stycznej.

Przybliżony czas trwania zajęć: dwie 
do czterech 45-minutowych lekcji, w 
zależności od tego czy przeprowa-
dzone zostaną wszystkie ćwiczenia. 

2.
scenariusz zaj   c
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Poproś uczniów i uczennice, żeby wypisali w Karcie pacy 1. 
Ćwiczenie 1 pięć swoich zalet i pięć wad. Zapytaj, co było prost-
sze – wypisanie cech pozytywnych czy negatywnych? Zazwyczaj lu-
dzie mają więcej trudności z wymienieniem pozytywnych cech niż 
negatywnych. 

Następnie poproś uczniów i uczennice, żeby przypomnieli sobie 
moment w ich życiu, gdy byli bardzo zawstydzeni, na przykład sy-
tuację, która wydarzyła się w obecności całej klasy albo w dzieciń-
stwie. Powiedz, że nie zapytasz, co się wydarzyło, tylko prosisz o 
podniesienie ręki osoby, które przypomną sobie takie zdarzenie.
Następnie poproś wszystkich o przypomnienie sobie sytuacji, w 
której odnieśli sukces. Ponownie poproś o podniesie rąk osoby, 
które przypominają sobie taką sytuację. 

Zasadniczo ludzie mają bardzo silne emocje związane z negatywny-
mi – a w tym przypadku zawstydzającymi – zdarzeniami, które się 
im przydarzają i rozmyślają o nich o wiele dłużej niż to konieczne. 
Łatwiej było także wymienić swoje negatywne cechy i łatwiej było 
przypomnieć sobie zawstydzające zdarzenia, które nam się przyda-
rzyły, niż własne sukcesy. 

Rozpocznij dyskusję, aby móc wspólnie z klasą wskazać elementy 
definicji efektu negatywności. Zadaj uczniom i uczennicom nastę-
pujące pytania:

Po omówieniu odpowiedzi na pytania zapowiedz, że w następnym 
ćwiczeniu sprawdzicie, dlaczego koncentrujemy się zazwyczaj na 
negatywnych wydarzeniach. 

Ćwiczenie 1

2.1.
30-45 min

Co było dla Was łatwiejsze – wymienienie Waszych zalet czy 
wad, przypomnienie sobie zawstydzającej sytuacji czy odnie-
sionego sukcesu? 
Dlaczego skupiamy się tak bardzo na negatywnych zdarze-
niach? 

Rozgrzewka: efekt 

negatywnosci i jego funkcja 

ewolucyjna
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Następnie przywołaj przykład z przypominaniem sobie sytuacji za-
wstydzającej i dla porównania – odniesionego sukcesu. Możemy za-
uważyć, że negatywne informacje łatwiej zapamiętać i że bardziej o 
nich rozmyślamy. Zapytaj uczennice i uczniów:

Opowiedz klasie następującą historię: „Wyobraźcie sobie, że żyjecie 
w czasach prehistorycznych i mieszkacie w jaskini z grupą ludzi. Ży-
cie było wtedy dużo trudniejsze i mniej komfortowe niż obecnie. W 
takich warunkach drobne błędy można było przypłacić życiem. Wy-
ruszyliście na poszukiwanie pożywienia i natknęliście się na krzew 
pełen pysznych owoców. Niestety obok krzewu stoi tygrys. Co robi-
cie? Poszlibyście po owoce, ponieważ potrzebujecie zaspokoić głód, 
czy też ucieklibyście, ponieważ tygrys jest niebezpieczny?” (zob. 
Karta pacy 1. Ćwiczenie 2).
Najprawdopodobniej uczniowie i uczennice odpowiedzą, że ucie-
kliby. 

Następnie zapytaj uczniów i uczennice: co byłoby dla Was ważniej-
szą lekcją życiową – kilka świetnych żartów, dzięki którym zabawia-
liście swoich prehistorycznych kolegów i koleżanki przy ognisku, czy 
zdarzenie, gdy straciliście panowanie nad sobą w rozmowie z kimś 
ze starszyzny i niemal zostaliście wyrzuceni z Waszej społeczności, 
aby żyć samotnie?

Najprawdopodobniej uczniowie i uczennice wybiorą drugą opcję, 
co oznacza, że lekcja życiowa dotycząca błędu w relacjach społecz-
nych, który może nieść za sobą negatywne skutki, wywarłaby na 
nich większy wpływ. 

Po podaniu tych dwóch przykładów zadaj uczniom i uczennicom 
następujące pytania: 

Ćwiczenie 2

Jak moglibyście zdefiniować efekt negatywności – na podsta-
wie dwóch ostatnich ćwiczeń?
Pomocna będzie definicja tego błędu poznawczego podana w 
Notatkach dla nauczycielek i nauczycieli.
Jak sądzicie, jak powstał efekt negatywności w toku ewolucji 
człowieka? 
Powstał, ponieważ negatywne informacje i nieprzyjemne 
emocje (takie jak strach i poczucie zagrożenia) były dla ludzi 
bardziej pomocne w walce o przetrwanie niż pozytywne infor-
macje i przyjemne emocje. 

Ile waszym zdaniem pozytywnych opinii na swój temat trzeba 
usłyszeć, żeby zrównoważyły efekt spowodowany przez jeden 
negatywny komentarz? 
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Pozwól klasie trochę pozgadywać, a następnie powiedz, że zgodnie 
z wynikami badań potrzebujemy od trzech do pięciu pozytywnych 
opinii, aby przeważyły one nad jedną negatywną lub krytyczną opi-
nią o nas albo o tym, co zrobiliśmy, wynikach naszej nauki, pracy 
itp. Oczywiście kwestia ta zależy od danej osoby, a podana liczba 
jest szacunkowa – pozwala ocenić, w jakim stopniu negatywne 
informacje wpływają na nas w porównaniu z pozytywnymi. Nega-
tywne odczucia trzymają się nas dłużej. Przyjemne emocje, takie 
jak radość z odniesienia sukcesu, ulatują znacznie szybciej. Innymi 
słowy, pamiętamy negatywne obrazy i opinie znacznie dłużej niż to 
konieczne. Mimo że współcześnie nie jesteśmy narażeni na tyle sy-
tuacji zagrażających naszemu życiu, nadal bardziej zwracamy uwa-
gę na negatywne informacje niż na pozytywne. 

Na koniec ćwiczenia zaproponuj, żeby – zgodnie z wynikami badań 
– w odpowiedzi na przypomnianą sobie sytuację zawstydzenia każ-
da osoba w klasie pomyślała o trzech sytuacjach, w których była z 
siebie dumna i podzieliła się tymi historiami w parach. 

Zapowiedz klasie, że w kolejnym ćwiczeniu sprawdzicie, w jaki spo-
sób efekt negatywności wiąże się z treściami w mediach. 

Poproś uczniów i uczennice, żeby przed kolejną lekcją obejrzeli wie-
czorne wiadomości (przez co najmniej 20 minut). Mogą obejrzeć 
je w telewizji lub w Internecie. Możesz poprosić ich o obejrzenie 
różnych programów informacyjnych albo tego samego programu, 
mogą o tym zdecydować samodzielnie. Po obejrzeniu wiadomości 
powinni sporządzić listę wskazującą liczbę pozytywnych, negatyw-
nych i neutralnych wiadomości przekazanych w programie. Warto 
także, żeby się zastanowili nad kolejnością prezentowanych infor-
macji – jakie wiadomości były przekazywane na początku serwisu 
informacyjnego, a jakie na końcu i zapisali kolejność trzech rodza-
jów wiadomości w Karcie pracy 2. 

Negatywne wiadomości mogą przykładowo obejmować klęski ży-
wiołowe, choroby, zagrożenia dla życia ludzkiego, wojny i konflikty, 
przemoc itd. Neutralne wiadomości mogą obejmować przyjęcie no-
wych przepisów prawa, posiedzenia rządu i konferencje rządowe, 
codzienne życie polityczne, informacje administracyjne itp. Pozy-
tywne wiadomości odnosiłyby się do wydarzeń o wyraźnie pozy-
tywnych i radosnych skutkach, tj. świętowanie traktatu pokojowe-
go, rozejmu, niesienie pomocy humanitarnej, wynalezienie leku na 
poważną chorobę i inne doniesienia medialne, które można nazwać 
„dobrymi wiadomościami”.

Praca domowa
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W poprzednich ćwiczeniach zobaczyliśmy, że mamy tendencję do 
skupiania się na negatywnych wydarzeniach i informacjach; omó-
wiliśmy także, dlaczego było to ważne w toku ewolucji. Zapytaj 
uczniów i uczennice, w jakim stopniu negatywne treści w mediach 
mogą być związane z efektem negatywności.

Negatywne wiadomości w mediach mogą wywoływać efekt nega-
tywności – oznacza to, że bardziej się na nich skupiamy i zwracamy 
na nie większą uwagę niż na pozytywne, a w rezultacie lepiej je za-
pamiętujemy i łatwiej sobie o nich przypominamy.

Następnie poproś chętne osoby w klasie, aby opowiedziały o tym, 
co zauważyły, oglądając programy informacyjne w ramach pracy 
domowej. Prawdopodobnie większość wiadomości będzie należeć 
do kategorii wiadomości negatywnych i będą one przekazywane w 
bardziej strategicznych momentach, tj. na początku programu in-
formacyjnego. 

Możesz przedyskutować z klasą następujące zagadnienia: 

Jest to spowodowane efektem negatywności – automatycznie zwra-
camy większą uwagę na treści negatywne, uważamy je za bardziej 
istotne, dlatego też często są pokazywane na początku serwisów 
informacyjnych. 

Możesz przedyskutować, w jakim stopniu efekt negatywności jest 
nadal przydatny w naszym obecnym życiu i jakie może mieć skutki 
dla naszego samopoczucia. W tym celu warto omówić następujące 
pytania: 

Ćwiczenie 1

2.2.
20-30 min

Jakie zauważyliście proporcje między wiadomościami pozy-
tywnymi, negatywnymi a neutralnymi? 
Dlaczego negatywne treści są przekazywane w bardziej strate-
gicznych momentach – na początku serwisu informacyjnego?

W jakim stopniu efekt negatywności jest dla nas przydatny 
obecnie? W jakim stopniu koncentrowanie się na negatyw-
nych aspektach nadal jest ważne dla naszego przetrwania?
Jakie skutki dla nas i dla naszego samopoczucia ma koncen-
trowanie się na negatywnych wiadomościach i informacjach?

Efekt negatywnosci

w mediach



PRECOBIASStop radykalizacji - przewodnik dla nauczycielek i nauczycieli

155

Zobaczyliśmy, że efekt negatywności może mieć niekorzystne skut-
ki dla naszego życia i samopoczucia. Sprawia również, że rozmyśla-
my nad negatywnymi informacjami, opiniami i uczuciami o wiele 
więcej niż nad pozytywnymi. Co możemy zrobić, aby przezwyciężyć 
efekt negatywności w naszym życiu? Spróbuj wspólnie z klasą stwo-
rzyć listę wskazówek.

Poniżej przedstawiamy przykładowe odpowiedzi: 

Nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. Uczniowie i uczennice mogą 
mieć różne pomysły. Ogólnie możemy uznać, że efekt negatywno-
ści nie jest aż tak przydatny w rozwiniętym społeczeństwie i w ży-
ciu, które obecnie prowadzimy, w porównaniu z odległymi czasami, 
w których się ukształtował u ludzi. Tak duże zainteresowanie ne-
gatywnymi wiadomościami ma dla nas obecnie mniejszą wartość, 
ponieważ mamy o wiele więcej możliwości zaradzenia sytuacjom 
niebezpiecznym albo zagrażającym naszemu życiu. Zbyt często 
uruchamiany efekt negatywności może mieć niekorzystny wpływ 
na nasze samopoczucie i powodować większy stres, a nawet przy-
gnębiające myśli, zwłaszcza że mamy teraz o wiele większy dostęp 
do informacji z całego świata i z każdej dziedziny w Internecie. Przy-
kładowo, coraz bardziej widoczne jest zjawisko kompulsywnego 
przeglądania Internetu w poszukiwaniu niepokojących i negatyw-
nych informacji (ang. doomscrolling, od słowa doom – katastrofa, 
fatum)⁵.

Ćwiczenie 2

Świadomość, że ten efekt istnieje, pomaga mniej rozmyślać 
nad negatywnymi opiniami albo obrazami, a za to bardziej 
koncentrować się na komplementach i pozytywnych komen-
tarzach.
Można potraktować obrazy, ironiczne komentarze itp. jak na-
ukowiec: liczyć, ile było negatywnych, a ile pozytywnych opinii, 
aby bardziej racjonalnie ocenić, na ile zasadne jest odczuwa-
nie przykrości w danej sytuacji.
Można bardziej koncentrować się na pozytywnych wiadomo-
ściach niż na negatywnych oraz zwracać na nie większą uwa-
gę.
Można opowiedzieć o tym błędzie poznawczym rodzicom i 
znajomym, aby także oni mniej skupiali się na negatywnych 
wiadomościach i opiniach. 
Warto częściej mówić różnym osobom miłe rzeczy na ich te-
mat, a krytyczne informacje świadomie równoważyć pozytyw-
nymi. 

Zob. Doomscrolling 
– plaga XXI wieku?, ht-
tps://www.polskiera-
d i o . p l / 9 6 / 2 1 5 / A r t y -
kul/2622841%2CDoom-
scrolling-plaga-XXI-wie-
ku [dostęp: 16.06.2021].

⁵
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Wydrukuj dwa przykłady wpisów w mediach społecznościowych 
albo pokaż je na ekranie (zob. Karta pracy 3. Ćwiczenie 1). 
Wyjaśnij, że są to skrócone wersje prawdziwych wpisów. Wpis 1 zo-
stał opublikowany przez posła opozycji z partii Wolność i Solidar-
ność na Słowacji, Richarda Sulíka⁶, a wpis 2 – przez posła opozycji 
z partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia w Czechach⁷. Pozwól 
uczniom i uczennicom przeczytać fragmenty wpisów. Wyjaśnij, że 
Romowie są etniczną mniejszością, która od wieków zamieszkuje 
Europę Środkową i nie tylko, a ze względów systemowych doświad-
cza biedy i wykluczenia. Romowie byli również jedną z mniejszości, 
wobec której w obu krajach stosowano przemoc i dyskryminację, 
m.in. umieszczano w obozach koncentracyjnych podczas II wojny 
światowej. W Czechach, które były protektoratem niemieckiej Trze-
ciej Rzeszy (rządzonej przez nazistów), wymordowano praktycznie 
całą populację Romów, dlatego pod koniec wojny przy życiu pozo-
stało ich bardzo niewielu. Zapoznajcie się z treścią wpisów. 

Ćwiczenie 1 

2.3.
90 min

Efekt negatywnosci

a ruchy populistyczne albo 

ekstremistyczne

Fragment wpisu:
„WIELKA ŁOMNICA (wieś na 
Słowacji), 4550 OBYWATELI, 
Z KTÓRYCH 2150 TO RO-
MOWIE. 
W Wielkiej Łomnicy w tym 
roku urodziło się 85 dzieci, z 
których 76 to dzieci Romów. 
Nie wiem, czy w pełni zda-
jemy sobie sprawę, co się 
z nami stanie, ale nadszedł 
czas, żeby ktoś zaczął dzia-
łać”.Wpis 1

Wpis 2

Fragment wpisu:
„Moim zdaniem gwałtowny 
przyrost liczebności Romów 
jest jednym z dwóch naj-
większych zagrożeń dla bez-
pieczeństwa Czech. [...] W 
ciągu ostatnich 70 lat liczba 
Romów wzrosła 32-krotnie. 
Tak, dobrze czytacie, to nie-
samowity przyrost”.

Źródło:
https://www.facebo -
ok.com/RichardSulik/
posts/1490908980988825/.

Źródło:
https://www.facebook.com/
watch/?v=1017260391618109.

⁶

⁷
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Następnie zadaj klasie następujące pytania:

Wpisy opisują sytuację jako zagrożenie. Romowie są w nich przed-
stawiani jako zagrożenie za pomocą takiego użycia danych liczbo-
wych, aby wzbudzić obawę i niechęć. Politycy, którzy są autorami 
wpisów, twierdzą, że społeczność romska jest „zagrożeniem” ze 
względu na swoje pochodzenie etniczne. Dane liczbowe są poda-
wane bez żadnego kontekstu i bez porównania z przyrostem całej 
ludności w kraju, nie są też w żaden sposób wyjaśnione. Mają za 
zadanie jedynie szokować.

Sposób przedstawiania danej sytuacji ma olbrzymie znaczenie, 
może wywołać myślenie automatyczne i nieprzyjemne emocje. W 
tych dwóch przypadkach elementy te obejmują:

Głównym zagrożeniem jest fakt, że przetwarzamy takie informacje 
za pomocą myślenia automatycznego. Koncentrujemy się na nega-
tywnych uczuciach i „sygnałach”, które otrzymujemy z treści. Są one 

Wszystkie te elementy mają za zadanie wywołać poczucie pilnej 
potrzeby działania, zagrożenia i niebezpieczeństwa oraz wzbudzić 
strach.

Zapytaj klasę: 

Jakie uczucia Wam towarzyszą, gdy czytacie te wpisy? Co mo-
żecie powiedzieć o ich treści? Czy jest ona pozytywna, neutral-
na czy negatywna?
Dlaczego te wpisy mogą wywołać efekt negatywności?

Jakie elementy wpisu mają na celu spotęgowanie efektu nega-
tywności? Jakie uczucia wywołują te elementy?

Na czym, Waszym zdaniem, polega zagrożenie związane z 
wywołaniem efektu negatywności przez tego typu przekazy 
polityczne? 

użycie słów w całości pisanych dużymi literami, mających na 
celu podkreślenie głównego przesłania i zwrócenie uwagi od-
biorcy, a także wywołanie poczucia pilnej potrzeby działania;
stosowanie takich sformułowań, jak „w pełni zdajemy sobie 
sprawę, co się z nami stanie” (wzbudzające niepokój niedopo-
wiedzenie), opisywanie współobywateli jako „jednego z dwóch 
największych zagrożeń dla bezpieczeństwa” oraz wskazywa-
nie na „niesamowity przyrost” ich liczebności, aby podkreślić 
niebezpieczeństwo;
ilustracja towarzysząca pierwszemu wpisowi, przedstawiająca 
osadę romską w Wielkiej Łomnicy, wzmacniająca stereotypy 
dotyczące Romów, które kształtują negatywny obraz ich spo-
łeczności. 
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wzmacniane przez różne strategie (np. konstrukt dotyczący kryzy-
su), które omówiliśmy, jeszcze bardziej potęgujące ten efekt. W re-
zultacie nie badamy, czy dany przekaz opiera się na racjonalnych, 
popartych faktami czy badaniami argumentach. 

Poproś, aby każdy w klasie sformułował wpis dotyczący zwiększa-
jącej się liczby Romów, który miałby pozytywny wydźwięk (radości, 
sukcesu, dobrej wiadomości, powodu do dumy). Kiedy wpisy będą 
już gotowe, poproś, aby co najmniej trzy osoby przeczytały go w 
klasie na głos (zgodnie z zasadą, że trzeba co najmniej trzykrotnie 
usłyszeć informację o pozytywnym wydźwięku, żeby zrównoważyć 
jedną informację negatywną. Ćwiczenie to jest także ważne z puntu 
widzenia przeciwdziałania utrwalaniu krzywdzących stereotypów, 
w tym wypadku wobec społeczności romskiej.  

Ćwiczenie 2 



Karty pracy  
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Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

1.

Wypisz pięć swoich zalet i pięć wad. 

Przeczytaj historię dotyczącą życia w czasach prehistorycznych.

Wyobraźcie sobie, że żyjecie w czasach prehistorycznych i mieszkacie w jaskini z grupą 
ludzi. Życie było wtedy dużo trudniejsze i mniej komfortowe niż obecnie. W takich 
warunkach drobne błędy można było przypłacić życiem. Wyruszyliście na poszukiwanie 
pożywienia i natknęliście się na krzew pełen pysznych owoców. Niestety obok krzewu 
stoi tygrys. Co robicie? Poszlibyście po owoce, ponieważ potrzebujecie zaspokoić głód, 
czy też ucieklibyście, ponieważ tygrys jest niebezpieczny?

Zalety:

Wady:

160

Rozgrzewka: efekt negatywnosci
i jego funkcja ewolucyjna

Co byłoby bardziej istotne w tym kontekście?

Co byłoby dla Ciebie ważniejszą lekcją życiową: kilka świetnych żartów, dzięki któ-
rym zabawiałeś(-łaś) swoich prehistorycznych kolegów i koleżanki przy ognisku czy 
zdarzenie, gdy straciłeś(-łaś) panowanie nad sobą w rozmowie z kimś ze starszyzny 
i niemal zostałeś(-łaś) wyrzucony(-na) z Waszej społeczności, aby żyć samotnie?

Jak zdefiniujesz efekt negatywności – na podstawie dwóch ostatnich ćwiczeń?

Ile pozytywnych opinii na swój temat trzeba usłyszeć, żeby zrównoważyły efekt 
spowodowany przez jeden negatywny komentarz? Zgadnij i zapisz swoją odpo-
wiedź:

zebranie pożywienia                       
ucieczka przed tygrysem

nauczenie się żartów opowiadanych przy ognisku
lekcja wyniesiona z niewłaściwego zachowania względem starszyzny społeczności

a.
b.

a.
b.
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Ćwiczenie 1 
2.

W poprzednich ćwiczeniach zobaczyliśmy, że mamy tendencję do skupiania się na nega-
tywnych informacjach i omówiliśmy, dlaczego było to ważne w toku ewolucji. Jakie jest 
Twoje zdanie: 

W jakim stopniu negatywne treści w mediach mogą być związane z efektem ne-
gatywności? 

Efekt negatywnosci w mediach

Policz liczbę pozytywnych, negatywnych i neutralnych wiadomości w wieczornych wia-
domościach. Zastanów się nad kolejnością prezentowanych informacji – jakie wiadomo-
ści były przekazywane na początku serwisu informacyjnego?
Negatywne wiadomości mogą przykładowo obejmować klęski żywiołowe, choroby, za-
grożenia dla życia ludzkiego, wojny i konflikty, przemoc itd. Neutralne wiadomości mogą 
obejmować przyjęcie nowych przepisów prawa, posiedzenia rządu i konferencje rządo-
we, codzienne życie polityczne, informacje administracyjne itp. Pozytywne wiadomości 
odnoszą się do wydarzeń o wyraźnie pozytywnych i radosnych skutkach, tj. świętowanie 
traktatu pokojowego, rozejmu, niesienie pomocy humanitarnej, wynalezienie leku na 
poważną chorobę i inne doniesienia medialne, które można nazwać „dobrymi wiado-
mościami”.

Praca domowa

Nazwa mediów i programu, data emitowania wiadomości:

Odnotuj kolejność poszczególnych wiadomości. Stosuj oznaczenia: „–” dla negatywnych, 
„0” dla neutralnych i „+” dla pozytywnych wiadomości.
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Jakie skutki dla nas i dla naszego samopoczucia ma koncentrowanie się na nega-
tywnych wiadomościach i informacjach?

Następnie odnotuj, ile negatywnych, neutralnych i pozytywnych wiadomości znalazło 
się w programie informacyjnym:

W jakim stopniu efekt negatywności jest dla nas przydatny obecnie? W jakim stop-
niu koncentrowanie się na negatywnych aspektach jest ważne dla naszego prze-
trwania?
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Ćwiczenie 2

Co możemy zrobić, aby przezwyciężyć efekt negatywności w naszym życiu? Stwórz listę 
wskazówek.
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Ćwiczenie 1

3.

Spójrz na poniższe wpisy z Facebooka. Wpis 1 został opublikowany przez posła opozycji 
z partii Wolność i Solidarność na Słowacji, Richarda Sulíka, a wpis 2 – przez ówczesnego 
posła opozycji z partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia w Czechach. Romowie są 
etniczną mniejszością, która od wieków zamieszkuje Europę Środkową i nie tylko, a ze 
względów systemowych doświadcza biedy i wykluczenia. Romowie byli również jedną 
z mniejszości, wobec której w obu krajach stosowano przemoc i dyskryminację, m.in. 
umieszczano w obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej. W Czechach, 
które były protektoratem niemieckiej Trzeciej Rzeszy (rządzonej przez nazistów), wy-
mordowano praktycznie całą populację Romów, dlatego pod koniec wojny przy życiu 
pozostało ich bardzo niewielu. Zapoznaj się z treścią wpisów. 

Fragment wpisu:
„WIELKA ŁOMNICA (wieś na Słowacji), 
4550 OBYWATELI, Z KTÓRYCH 2150 TO 
ROMOWIE. 
W Wielkiej Łomnicy w tym roku urodzi-
ło się 85 dzieci, z których 76 to dzieci 
Romów. Nie wiem, czy w pełni zdaje-
my sobie sprawę, co się z nami stanie, 
ale nadszedł czas, żeby ktoś zaczął 
działać”.

Wpis 1
Źródło: https://www.facebook.com/RichardSulik/posts/1490908980988825/.

Wpis 2
Źródło: https://www.facebook.com/watch/?v=1017260391618109.

Fragment wpisu:
„Moim zdaniem gwałtowny przy-
rost liczebności Romów jest jednym 
z  dwóch największych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa Czech. [...] W  ciągu 
ostatnich 70  lat liczba Romów wzro-
sła 32-krotnie. Tak, dobrze czytacie, to 
niesamowity przyrost”.
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Efekt negatywnosci a ruchy 
populistyczne albo ekstremistyczne
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Przeczytaj fragmenty tekstów obu wpisów i odpowiedz na następujące pytania:

Jakie elementy wpisu mają na celu spotęgowanie efektu negatywności? Jakie 
uczucia wywołują te elementy? Podkreśl konkretne sformułowania w tłumacze-
niach wpisów.

Na czym, Twoim zdaniem, polega zagrożenie związane z wywołaniem efektu ne-
gatywności przez tego typu przekazy polityczne? 

164

Jakie uczucia towarzyszą Ci, gdy czytasz te wpisy? Co możesz powiedzieć o ich 
treści? Czy jest ona pozytywna, neutralna czy negatywna? Dlaczego te wpisy mogą 
wywołać efekt negatywności?
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Sformułuj krótki wpis dotyczący zwiększającej się liczby Romów, który miałby pozytywny 
wydźwięk (radości, sukcesu, dobrej wiadomości, powodu do dumy).

Ćwiczenie 2



07
leckja

Zasada 
podczepienia
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1.
Notatki dla 
nauczycielek i 
nauczycieli 
Czym jest zasada podczepienia? 
Zasada podczepienia (zwana także efektem silniejszego) opisuje 
zjawisko, w ramach którego tempo przyswajania przez ludzi wie-
rzeń, idei, zachowań i mody zwiększa się, jeśli zostały one już wcze-
śniej entuzjastycznie przyjęte przez innych. Innymi słowy im więcej 
osób bierze udział w określonym trendzie, tym bardziej inni ludzie 
będą czuli się zachęceni do postępowania w podobny sposób. Za-
sada podczepienia jest również określana jako „owczy pęd”. Jest to 
zjawisko społeczno-psychologiczne, które można zaobserwować w 
przypadku trendu albo mody w różnych sytuacjach społecznych¹.

Obserwuje się je na przykład w przypadku krótkotrwałych wzro-
stów na giełdzie, kwestii politycznych, szczególnie w trakcie kam-
panii wyborczej i podczas podejmowania decyzji wyborczych, pod-
czas spotkań i dyskusji w grupie, jak również na poziomie mikro 
– w sytuacjach społecznych w kręgach prywatnych. Zatem zasada 
podczepienia jest ściśle związana z „myśleniem grupowym” w tym 
sensie, że dana osoba polega na opinii grupy i zgadza się z nią, aby 
nie zostać wykluczoną i odrzuconą przez grupę społeczną, z której 
zdaniem się liczy, którą szanuje lub podziwia.  Na spotkaniach i w 
dyskusjach grupowych albo za każdym razem, gdy w grupie zaczy-
nają  wyodrębniać się mniejszość oraz większość, ludzie zazwyczaj 
mają tendencję do postępowania zgodnie z preferencjami większo-
ści. W kontekście grupy często mamy do czynienia z sytuacjami, w 
których jednostka woli poprzeć większość².

Przyczyną  podążania za większością albo dołączania do liczniejszej 
grupy jest zwykle lęk przed pozostaniem w tyle albo wykluczeniem 
przez daną grupę społeczną, a także chęć bycia częścią tego, co wy-
daje się przynosić nam korzyści. Wykluczenie z grupy uruchamia 
nasze instynkty, zwłaszcza instynkt samozachowawczy. Poczucie 
przynależności do grupy zapewniało przetrwanie i dlatego socjali-
zujemy się i dostosowujemy do grupy.  Zasada podczepienia to nie 

C. Bouko, D. Rieger, 
J. Carton, B. Naderer, 
Świadomość błędów po-
znawczych sposobem na 
zapobieganie radykali-
zacji młodych ludzi, kurs 
online, 2021, moduł 5, 
sesja 1.

¹

Tamże.²
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tylko zjawisko społeczne, ale również bardzo złożone zagadnienie 
psychologiczne³.

Ludzie mają także skłonność do upodabniania swoich preferencji i 
zachowań do tych, które wydają się być dominujące w społeczeń-
stwie lub mogą się takie stać, a skłonność ta wzmacnia zasadę pod-
czepienia, co powoduje, że grupy większościowe stają się jeszcze 
większe. Dlatego też poinformowanie opinii publicznej o przewa-
dze grupy większościowej może działać jak samospełniająca się 
przepowiednia. Przykładowo w ramach przeprowadzonego nie-
dawno eksperymentu internetowego zbadano, w jaki sposób wy-
niki sondaży wpływają na wyborców. Dlaczego jest to takie ważne? 
Badania wykazują, że od lat 80. XX w. liczba sondaży politycznych, 
w tym sondaży internetowych, gwałtownie wzrosła. Jednocześnie 
środowisko internetowe rozwinęło się w sposób umożliwiający roz-
powszechnianie fałszywych informacji za pomocą mediów społecz-
nościowych, co może prowadzić do szerzenia dezinformacji (po-
wstania środowisk, na przykład grup albo społeczności, w których 
osoba trafia wyłącznie na informacje czy opinie odzwierciedlające 
i potwierdzające jej własne)⁴. Badania wykazały, że gdy ludzie za-
poznają się z sondażem przedwyborczym, liczba osób głosujących 
na wariant popierany przez większość wzrasta o 7%; efekt ten wy-
stępował niezależnie od tego, czy większość wyborców i wyborczyń 
popierała w sondażu przedwyborczym kandydata lub kandydatkę 
o umiarkowanych poglądach czy też kandydata lub kandydatkę re-
prezentujących skrajną opcję polityczną.⁵ Przykładem wpływu za-
sady podczepienia na zachowania wyborcze obywateli i obywate-
lek  były wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 r. 
Analiza wyników sondaży i liczby głosujących pokazała, że w 2016 
r. wyniki uzyskane przez Donalda Trumpa przewyższyły wyniki son-
daży na terenach, na których już na wczesnym etapie widać było, 
że zwycięża⁶.

Zasada podczepienia jest również zauważalna w zachowaniach 
konsumenckich. Na przykład mamy skłonność do sięgania po pro-
dukty, których na półce albo w magazynie zostało już niewiele. 
Dzieje się tak dlatego, że mała ilość produktu tworzy wrażenie, że 
najwyraźniej jest on kupowany najczęściej. Niezależnie od własnych 
wcześniejszych preferencji mamy tendencję do uznawania takiego 
produktu za bardziej pożądany, ponieważ wydaje się, że inni tak 
myślą.

Z presją podążania za tym, co pozornie uważa większość, związany 
jest inny mechanizm społeczny: efekt spirali milczenia, który 
zaobserwowano w ramach badań nad komunikacją. Polega on na 
tym, że gotowość wielu osób do publicznego wyrażania swoich opi-
nii zależy od ich oceny nastrojów społecznych. Jeżeli jednostka ma 
opinię odmienną od opinii postrzeganej w danym momencie jako 
dominująca, jest mało prawdopodobne, że ją wyrazi albo wręcz nie 
będzie chciała jej wyrazić. Powoduje to jeszcze większe ujednoli-
cenie opinii, przez co ludzie są jeszcze bardziej niechętni wyrażać 

M. Farjam, The Bandwa-
gon Effect in an Online 
Voting Experiment with 
Real Political Organiza-
tions, International Jo-
urnal of Public Opinion 
Research 2020, July.

⁴

Tamże.⁵
Dr K. Bergmann, M. 
Diermeier, Die AfD. Eine 
unterschätzte Partei. So-
ziale Erwünschtheit als 
Erklärung für fehlerhafte 
Prognosen. Köln: Institut 
der Deutschen Wirt-
schaft, 2017 [w:] C. Bo-
uko, D. Rieger, J. Carton, 
B. Naderer, Świadomość 
błędów poznawczych 
sposobem na zapobiega-
nie radykalizacji młodych 
ludzi, kurs online, 2021, 
moduł 5, sesja 1.

⁶

Tamże.³



PRECOBIASStop radykalizacji - przewodnik dla nauczycielek i nauczycieli

169

swoje odrębne zdanie.  
Zasada podczepienia może mieć jednak także pozytywne skutki, 
gdy ludzie podążają za trendami czy przejmują zachowania, które 
wywierają korzystny wpływ na ich grupę, społeczność czy całe spo-
łeczeństwo. Na przykład gdy zaczynają poddawać odpady recyklin-
gowi, wzorując swoje zachowania na zachowaniach swoich sąsia-
dów albo odczuwając presję ze strony sąsiadów czy też dołączają 
do ruchu społecznego na rzecz konkretnych zmian w społeczeń-
stwie, ponieważ widzą, że staje się to coraz bardziej popularne i 
zyskuje uznanie coraz większej liczby ludzi. Na poziomie mikro nasi 
przyjaciele, wyznawane przez nich wartości, ich zainteresowania i 
aspiracje mogą mieć ogromny wpływ na nasze życie. 

Zasada podczepienia a ruchy 
ekstremistyczne
Ze względu na to, że zasada podczepienia ma perswazyjny wpływ 
na zachowania społeczne, może ona odnosić się również do proce-
sów radykalizacji. Jak wynika z raportu analitycznego⁷ opracowane-
go przez Centrum Zapobiegania Radykalizacji Prowadzącej do Prze-
mocy (Center for Prevention of Radicalization Leading to Violence) i 
badania dotyczącego radykalizacji (dżihadyzmu) niektórych osób w 
szkołach w Quebecu w Kanadzie, bliskie więzi pomiędzy osobami, 
które znały się wcześniej przez dłuższy czas, odgrywały w procesie 
ich radykalizacji dużo ważniejszą rolę niż czynniki ideologiczne. Jak 
twierdzą autorzy raportu, „ludzie ulegają radykalizacji nie tylko z 
powodu światopoglądu, jaki wyznają, lecz również ze względu na 
osobiste więzi z siecią osób, którym ufają i które ich przyciągają. W 
przypadku młodych ludzi uczęszczających do Collège de Maison-
neuve te relacje oparte na zaufaniu i przyjaźni odgrywały kluczową 
rolę w  procesie zbiorowej radykalizacji”⁸.

Center for the Preven-
tion of Radicalization 
Leading to Violence, 
Analytical Report. Radi-
calization leading to vio-
lence in Quebec schools. 
Issues and perspectives, 
2017, https://info-ra-
dical.org/wp-content/
uploads/2016/10/rap-
port-cprlv.pdf [dostęp: 
27.04.2021].

⁷

Tamże, s. 42.⁸

          Aby uzyskać więcej informacji na temat efektu autorytetu, innych błędów poznawczych
          i radykalizacji zachęcamy do wzięcia udziału w przygotowanym przez nas nieodpłatnymkursie
          online pt. Świadomość błędów poznawczych sposobem na zapobieganie radykalizacji młodych
          ludzi, dostępnym pod adresem mooc.precobias.eu.
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Planowane efekty Struktura lekcji i 
instrukcje

Po zakończeniu lekcji uczenni-
ca/uczeń będzie:

rozpoznawać zasadę pod-
czepienia i rozumieć ją;

rozpoznawać zasadę pod-
czepienia w życiu codzien-
nym;

rozumieć, w jaki sposób 
zasada podczepienia może 
prowadzić do przyjmo-
wania ekstremistycznych 
przekonań i dołączania do 
grup ekstremistycznych. 

Przybliżony czas trwania: dwie lub 
trzy 45–minutowe lekcje. 

Zalecane jest przeprowadzenie 
wszystkich ćwiczeń w proponowa-
nej kolejności, ponieważ prowadzą 
one od bezpośredniego doświadcze-
nia zasady podczepienia, poprzez jej 
zrozumienie i zdefiniowanie, do roz-
poznawania jej w codziennym życiu, 
a następnie zastanowienia się, jakie 
znaczenie może odgrywać we wstę-
powaniu młodych ludzi do grup eks-
tremistycznych. 

2.
scenariusz zaj   c
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Celem tego ćwiczenia jest to, by uczennice i uczniowie doświadczy-
li zasady podczepienia, w tym przypadku konkretnie efektu kon-
formizmu w grupie, i zaobserwowali, w jakim zakresie wykazują 
skłonność do „podążania za tłumem” – podejmowania decyzji na 
podstawie zachowania większości. Eksperyment ten jest oparty 
na eksperymencie Ascha, przeprowadzonym przez National Geo-
graphic i zarejestrowanym na filmie wideo pt. Question the Herd: 
Brain Games (Kwestionowanie opinii grupy: gry umysłowe). Zalecane 
jest obejrzenie tego krótkiego, trzyminutowego materiału wideo w 
celu zaobserwowania, w jaki sposób zorganizowano eksperyment 
pod względem technicznym. Nieznacznie więcej niż połowa uczen-
nic i uczniów (60%) otrzyma te same instrukcje zapisane na kart-
ce papieru, zgodnie z którymi mają wybrać konkretną odpowiedź. 
Reszta grupy również otrzyma instrukcje na kartce papieru, ale z 
zaleceniem, aby kierować się własnym osądem. W tym ekspery-
mencie pierwsza grupa będzie mieć moc wpływania na wybory do-
konywane przez drugą grupę; następnie omówisz wspólnie z klasą, 
w jaki sposób podejmowali decyzje uczniowie i uczennice z drugiej 
grupy – w jakim stopniu wpłynęli na nich inni. 

Powiedz uczennicom i uczniom, że zagrają w grę. Poproś wszyst-
kich o wylosowanie z pojemnika (np. torby, pudełka) kartki papieru 
z instrukcją dotyczącą zasad tej gry. Istnieją dwa rodzaje instrukcji 
(zob. Karta pracy 1.):

Uczennice i uczniowie, którzy wylosują kartkę papieru z instrukcją 
1, będą współprowadzącymi eksperyment i będą wpływać na pozo-
stałych. Ci, którzy wylosują kartkę papieru z instrukcją 2, będą fak-
tycznymi „uczestniczkami i uczestnikami” eksperymentu mającymi 
wolność wyboru w kwestii poprawnej odpowiedzi. Prawidłowa od-
powiedź to linia C, ale wszyscy uczniowie z pierwszej grupy wskażą 
linię A.

Rozgrzewka: rozpoznawanie 

zasady podczepienia 
2.1.

20 min

Stań na początku kolejki. Zobaczysz linię. Na pytanie, jaką ma 
długość, czy taką jak linia: A, B czy C, wybierz A.
Zobaczysz linię. Zdecyduj, jaką ma długość, czy taką jak linia: 
A, B czy C.
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Linie są następujące:
Linia, której dotyczy pytanie

A B

Trzy linie, z którymi uczniowie porównują pierwszą linię:

Rozpocznij eksperyment od umieszczenia kserokopii przedstawia-
jącej pierwszą linię po jednej stronie sali (można ją przymocować do 
ściany albo do tablicy) i kserokopii przedstawiającej trzy linie razem 
po drugiej stronie sali (patrz karta pracy). Następnie umieść trzy 
kserokopie z literami A, B i C w różnych kątach sali, tak aby uczen-
nice i uczniowie mogli się przy nich zebrać stosownie do swoich 
odpowiedzi. Poproś wszystkich o ustawienie się w kolejce, tak aby 
widzieli obie kserokopie przedstawiające linie; upewnij się, że więk-
szość uczennic i uczniów współprowadzących eksperyment, którzy 
otrzymali polecenie wybrania linii A, stoi na początku kolejki (nie 
nakazuj im tego, tylko sprawdź, czy postąpili zgodnie z instrukcją, 
wedle której mają ustawić się na początku kolejki). Powiedz wszyst-
kim, że muszą wybrać, która linia (A, B czy C) ma tę samą długość 
co pierwsza linia, i udać się do miejsca w sali, w którym znajduje 
się wybrana litera (A, B albo C). Pozwól klasie dokonać wyboru i 
poproś, aby w trakcie tego ćwiczenia działali zgodnie z instrukcjami, 
nie rozmawiali i nie konsultowali się ze sobą. 

C
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Gdy wszyscy już podejmą decyzję, sprawdź, ile osób wybrało linię A, 
a ile linię C. Eksperyment zakłada, że niektóre osoby z drugiej grupy 
(obejmującej około 40% uczniów) ulegną wpływowi decyzji więk-
szości (około 60% uczniów) i wybiorą linię A, nawet jeśli poprawną 
odpowiedzią jest linia C. Grupa, która wybierze linię C, najpraw-
dopodobniej będzie mniej liczna niż grupa, która wybierze linię A. 
Najpierw zapytaj uczennice i uczniów, na jakiej podstawie podjęli 
decyzję, jakiej długości jest pierwsza linia. Potem zapytaj kilka osób 
z „grupy C”, jak się czuły, wybierając mniej popularną opcję, skoro 
większość wybrała linię A. Wysłuchaj ich odpowiedzi i uwag. Moż-
liwe, że niektóre osoby przyznają, iż doszły do wniosku, że lepiej 
będzie podążyć za liczniejszą grupą, choć intuicja podpowiadała im, 
że poprawna jest odpowiedź C albo że tak wiele osób nie może się 
mylić itp. 

Na zakończenie eksperymentu powiedz uczennicom i uczniom, że 
większość z nich otrzymała instrukcję, zgodnie z którą mieli celowo 
wybrać linię A, a ich zadaniem było wywarcie wpływu na te oso-
by, które miały wolność wyboru. Rozwiń uwagi poczynione przez 
uczennice i uczniów oraz powiedz, że w następnym ćwiczeniu przyj-
rzycie się bliżej zjawisku podążania za większością albo trendami, 
które nosi nazwę zasady podczepienia (lub efektu silniejszego). To 
kolejny ważny błąd poznawczy wpływający na nasze codzienne ży-
cie. 

Jeśli większość osób z drugiej grupy nie dała się zwieść i nie uległa 
wpływowi pierwszej grupy, powiedz, że takie eksperymenty jedy-
nie wskazują pewną skłonność i że zasada podczepienia nie musi 
wystąpić w każdej sytuacji. Ważne jest również wytłumaczenie oso-
bom, które podjęły decyzję pod wpływem innych, że jest to całko-
wicie normalne, ponieważ wszyscy mamy skłonność do ulegania 
temu błędowi poznawczemu. Podkreśl, że większość z nas ulega 
wpływowi innych osób w pewnych sytuacjach, a zasada podczepie-
nia to powszechne zjawisko. 

Poproś uczennice i uczniów, aby przeczytali tekst dotyczący zasady 
podczepienia znajdujący się na karcie pracy (zob. Karta pracy 
2.) oraz samodzielnie zastanowili się nad trzema informacjami, 
które ich zdaniem są najbardziej interesujące, i zapisali je na karcie 
pracy. Następnie poleć im, aby omówili swoje wybory w parach. 
Poproś kilka par, aby przedstawiły klasie swoje przemyślenia.

Następnie poproś wszystkich, aby dobrali się w czteroosobowe 
grupy i podsumowali przeczytany tekst, udzielając odpowiedzi na 
poniższe pytania zamieszczone na karcie pracy i zapisując je na kar-
teczkach samoprzylepnych (albo innych kartkach papieru):

Rozumienie zasady 

podczepienia 
2.2.

20 min

Jak zdefiniowalibyście zasadę podczepienia?
Dlaczego ludzie wykazują tego rodzaju „owczy pęd”?
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Następnie poproś każdą z grup o wydelegowanie jednej reprezen-
tantki albo jednego reprezentanta – osoby, która będzie umiesz-
czała karteczki samoprzylepne na wspólnej tablicy typu flipchart 
albo dużej kartce papieru. Gdy wszystkie grupy skończą, poproś 
dwie–trzy osoby, aby pogrupowały karteczki oraz opracowały na 
ich podstawie i zapisały wspólną definicję tego błędu poznawczego 
i jego przyczyny, tak aby były one widoczne dla wszystkich. Powiedz 
uczennicom i uczniom, że wykorzystają tę definicję w następnym 
ćwiczeniu.

Powiedz uczennicom i uczniom, że teraz – gdy już dowiedzieli się o 
zasadzie podczepienia i zdefiniowali ją – poszukają zarówno pozy-
tywnych, jak i negatywnych przykładów w trzech obszarach życia 
codziennego: 1) w swojej grupie przyjaciół; 2) w swojej społeczności 
oraz 3) w całym społeczeństwie. Sytuacje te mogą odnosić się do 
stylu życia, mody, sportu, kultury, jedzenia, życia politycznego i spo-
łecznego itd. Poproś wszystkich, aby pracowali w trzyosobowych 
grupach, omówili przykłady, z jakimi osobiście mieli do czynienia, i 
zapisali je na karcie pracy (zob. Karta pracy 3.). 

Następnie poproś każdą grupę o przedstawienie tych sytuacji ca-
łej klasie, a gdy wszystkie grupy skończą, zaproponuj wszystkim 
dyskusję na temat ich przemyśleń. Podsumuj dyskusję, mówiąc, że 
efekt ten może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na 
nasze życie i na społeczeństwo. Podczas następnej lekcji przyjrzycie 
się negatywnemu wpływowi tego błędu poznawczego.

Wyjaśnij uczennicom i uczniom, że dowiedzą się, w jaki sposób za-
sada podczepienia może ujawnić się w procesie radykalizacji, gdy 
jednostka przyjmuje przekonania ekstremistyczne i dołącza do 
zradykalizowanej grupy albo zradykalizowanego ruchu. Ćwiczenie 
opiera się na prawdziwej historii osoby, która jako były ekstremista 
podjęła się misji pomagania innym ludziom w odejściu ze zrady-
kalizowanych grup i ruchów (jest to tzw. deradykalizacja albo exit 
work). 

Zanim wspólnie obejrzycie materiał wideo, rozdaj karty pracy (zob. 
Karta pracy 4.) i poproś wszystkich o przeczytanie znajdujących 
się na nich pytań. Następnie odtwórz sześciominutowy wywiad ze 

2.3.
20 min

2.4.
20 min

Zasada podczepienia w zyciu 

codziennym 

Zasada podczepienia
a ekstremizm: wyjscie
z nienawisci 
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(link do materiału wideo pt. Wyjście z nienawiści: https://www.youtu-
be.com/watch?v=yde2SmSTyEk&t=8s). Na potrzeby tej części ćwi-
czenia możesz wykorzystać komputer (laptop) i rzutnik. Po obejrze-
niu filmu poproś uczennice i uczniów, aby samodzielne zastanowili 
się nad pytaniami znajdującymi się na karcie pracy oraz zapisali 
swoje przemyślenia i odpowiedzi. Następnie poproś, aby omówili 
je w parach przez 5–7 minut. Na koniec omów przemyślenia i odpo-
wiedzi na pytania z całą klasą.
 
Pytania są następujące:

W tym ćwiczeniu ważne jest podkreślenie, w jaki sposób uniwersal-
ne ludzkie potrzeby i lęki – takie jak potrzeba przynależności, by-
cia kimś wartościowym, bycia docenianą czy docenianym, potrze-
ba bezpieczeństwa albo wnoszenia czegoś od siebie („zmieniania 
świata”), lęk przed wykluczeniem – mogą przyczyniać się do urucho-
mienia zasady podczepienia w procesie radykalizacji, tak jak przed-
stawiono to w materiale wideo. 

Warto również zwrócić uwagę na narrację stosowaną przez osoby, 
które zachęcają innych do dołączenia do grup ekstremistycznych. 
Narracje opisane w materiale wideo odwołują się do poczucia nie-
sprawiedliwego traktowania, wynikającej z niego frustracji i rozża-
lenia; opierają się one również na konstrukcie dotyczącym wroga 
– grupy przeciwnej. Podstawą takich narracji jest zwykle inny błąd 
poznawczy – efekt grupy (więcej szczegółowych informacji i ćwiczeń 
na ten temat znajduje się w Scenariuszu 3.), który polega na prze-
ciwstawieniu grupy własnej grupie obcej, przedstawianej jako wróg 
i odpowiedzialnej za wyrządzoną niesprawiedliwość i krzywdę. 

Jakie trzy kwestie były dla Was najbardziej interesujące/zaska-
kujące/poruszające w tym wywiadzie? 
Z jakiego powodu bohater dołączył w młodym wieku do grupy 
ekstremistycznej? Jakie korzyści czerpał z bycia członkiem tej 
grupy?
W jaki sposób zasada podczepienia ujawniła się w tym przy-
padku?
Jakich argumentów i narracji używały osoby, które go zrekru-
towały?
Z jakiego powodu bohater opuścił grupę ekstremistyczną?
Z jakich powodów opuszczenie grupy było dla niego trudne?



Karty pracy  



Poniżej znajdują się karty z dwoma rodzajami instrukcji dla uczniów. Nauczyciel lub na-
uczycielka powinna je wyciąć albo przepisać podany tekst na małych karteczkach do 
wręczenia dla uczennic i uczniów. 

Zobaczysz linię. Stań na początku kolejki. Na pytanie, jaką ma długość, czy taką jak linia: 
A, B czy C, wybierz A. 

Zobaczysz linię. Zdecyduj, jaką ma długość, czy taką jak linia: A, B czy C. 

Karty do powieszenie w sali:

1. Rozgrzewka: rozpoznawanie zasady 

podczepienia 

Zasada podczepienia LEckja 07 
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Linia, której dotyczy pytanie:

Trzy linie, z którymi uczniowie porównują pierwszą linię:

Zasada podczepienia LEckja 07 
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Zasada podczepienia LEckja 07 
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Zasada podczepienia LEckja 07 
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Na osobnych kartkach formatu A4 napisz litery: A, B, C.

Zasada podczepienia LEckja 07 
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Przeczytaj poniższy tekst dotyczący zasady podczepienia i zastanów się samodzielnie 
nad trzema informacjami, które Twoim zdaniem są najbardziej interesujące; zapisz je 
na karcie pracy.

Zasada podczepienia opisuje zjawisko, w ramach którego tempo przyswajania przez 
ludzi wierzeń, idei, zachowań i mody zwiększa się, jeśli zostały one już wcześniej entuzja-
stycznie przyjęte przez innych. Innymi słowy im więcej osób bierze udział w określonym 
trendzie, tym bardziej inni ludzie będą czuli się zachęceni do postępowania w podobny 
sposób. Zasada podczepienia jest również określana jako „owczy pęd”. Jest to zjawisko 
społeczno-psychologiczne, które można zaobserwować w przypadku trendu albo mody 
w różnych sytuacjach społecznych⁹.

Przyczyną tego zachowania, ściśle związanego z „myśleniem grupowym”, jest zwykle lęk 
przed pozostaniem w tyle albo wykluczeniem przez daną grupę społeczną, jak również 
chęć bycia częścią tego, co wydaje się przynosić korzyści, oraz pragnienie przynależ-
ności do szanowanej i podziwianej grupy społecznej. Wykluczenie z grupy uruchamia 
nasze instynkty, w szczególności instynkt samozachowawczy. Poczucie przynależności 
do grupy zapewniało przetrwanie i dlatego socjalizujemy się i dostosowujemy do grupy. 
Zasada podczepienia to nie tylko zjawisko społeczne, ale również bardzo złożone zagad-
nienie psychologiczne¹⁰.

Zasadę podczepienia można zaob-
serwować na przykład w przypadku 
krótkotrwałych wzrostów na gieł-
dzie. Ludzie podążają wówczas za in-
nymi inwestorami, co winduje ceny 
aktywów wysoko w górę, następnie 
aktywa tracą nagle na wartości, co 
zazwyczaj prowadzi do „pęknięcia 
bańki” albo „krachu” – takiego jak 
poważny kryzys w Stanach Zjedno-
czonych w 1929 r., po którym nastą-
pił Wielki Kryzys w latach 30. XX w. 

Ten błąd poznawczy można zaobserwować również w polityce, zwłaszcza podczas kam-
panii wyborczych. Wyniki pewnego badania¹² wykazały, że jeśli ludzie zapoznają się z 
sondażem przedwyborczym, liczba osób głosujących na kandydata lub kandydatkę po-
pieraną przez większość wzrasta o 7%. Efekt ten występował niezależnie od tego, czy 
większość wyborców i wyborczyń popierała w sondażu przedwyborczym kandydata o 
umiarkowanych poglądach czy kandydata reprezentującego skrajną opcję polityczną¹³. 
Przykładem wpływu zasady podczepienia na zachowania wyborcze obywateli i obywate-
lek  były wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 r. Analiza wyników son-
daży i liczby głosujących pokazała, że w 2016 r. wyniki uzyskane przez Donalda Trumpa 

Ilustracja  1¹¹

Praca indywidualna 

Czym jest zasada podczepienia? 

2. Rozumienie zasady podczepienia 

Zasada podczepienia LEckja 07 

¹¹
¹⁰
⁹

Źródło: Zaganianie owiec w ośrodku badawczym Ministerstwa Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (United States Department of Agriculture, 
USDA) w Arkansas, USDA; autor: K. Hammond, Wikimedia Commons.

Tamże.

C. Bouko, D. Rieger, J. Carton, B. Naderer, Świadomość błędów poznawczych sposobem na zapobieganie radykalizacji młodych ludzi, kurs 
online, 2021, moduł 5, sesja 1.

¹² M. Farjam, The Bandwagon Effect in an Online Voting Experiment with Real Political Organizations, International Journal of Public Opi-
nion Research, 2020, July.

¹³ Tamże.
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przewyższyły wyniki sondaży na terenach, na których już na wczesnym etapie widać 
było, że zwycięża¹⁴.

Zasada podczepienia wpływa również na zachowania konsumenckie. Na przykład mamy 
skłonność do sięgania po produkty, których na półce albo w magazynie zostało już nie-
wiele. Dzieje się tak dlatego, że mała ilość produktu tworzy wrażenie, że jest on kupo-
wany najczęściej. Niezależnie od własnych wcześniejszych preferencji mamy tendencję 
do uznawania takiego produktu za bardziej pożądany, ponieważ wydaje się, że inni tak 
myślą. 

Na poziomie bardziej indywidualnym możemy mieć styczność z zasadą podczepienia w 
kręgach prywatnych – wśród przyjaciół i rodziny: nasi przyjaciele, wyznawane przez nich 
wartości, ich zainteresowania i aspiracje mogą mieć ogromny wpływ na nasze życie. 
Ponadto na spotkaniach i w dyskusjach grupowych albo za każdym razem, gdy w grupie 
zaczyna się wyodrębniać mniejszość oraz większość, ludzie zazwyczaj mają tendencję 
do postępowania zgodnie z preferencjami większości. To zachowanie jest powiązane z 
innym zjawiskiem: efektem spirali milczenia. Dotyczy on sytuacji, w których ludzie nie-
chętnie wyrażają swoje opinie publicznie, jeśli są one sprzeczne z opinią, którą postrze-
gają jako aktualnie dominującą w danej grupie czy zgromadzeniu. A to z kolei wzmacnia 
myślenie grupowe i jeszcze bardziej ujednolica opinie.
 
Zasada podczepienia może mieć jednak także pozytywne skutki, gdy ludzie podążają 
za trendami czy przejmują zachowania, które mają korzystny wpływ na ich grupę, spo-
łeczność czy całe społeczeństwo. Na przykład gdy zaczynają poddawać odpady recyklin-
gowi, wzorują swoje zachowania na zachowaniach sąsiadów albo odczuwają presję ze 
strony sąsiadów czy też dołączają do ruchu społecznego na rzecz konkretnych zmian w 
społeczeństwie, ponieważ widzą, że staje się to coraz bardziej popularne i zyskuje uzna-
nie coraz większej liczby ludzi. 

Trzy najciekawsze informacje

Teraz dobierz się w pary i w parze porozmawiajcie o najciekawszych dla każdego/każdej 
z Was informacjach zawartych w tym tekście. Sprawdźcie, czy wybrane przez Was ele-
menty są takie same, czy różne. 

Praca w parach

Zasada podczepienia LEckja 07 

¹⁴ Dr K. Bergmann, M. Diermeier, Die AfD. Eine unterschätzte Partei. Soziale Erwünschtheit als Erklärung für fehlerhafte Prognosen. Köln: 
Institut der Deutschen Wirtschaft, 2017 [w:] C. Bouko, D. Rieger, J. Carton, B. 
Naderer, Świadomość błędów poznawczych sposobem na zapobieganie radykalizacji młodych ludzi, kurs online, 2021, moduł 5, sesja 1.
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Teraz dobierz się w pary i w parze porozmawiajcie o najciekawszych dla każdego/każdej 
z Was informacjach zawartych w tym tekście. Sprawdźcie, czy wybrane przez Was ele-
menty są takie same, czy różne. 

Praca w grupach 

Jak zdefiniowalibyście zasadę podczepienia?

Dlaczego ludzie wykazują tego rodzaju „owczy pęd”?

Pracując w grupach trzyosobowych, znajdźcie i opiszcie jedną pozytywną i jedną nega-
tywną sytuację obrazującą zasadę podczepienia w jednym z poniższych obszarów: 1) 
Wasza grupa przyjaciół; 2) Wasza społeczność albo 3) całe społeczeństwo. Sytuacje te 
mogą odnosić się do stylu życia, mody, sportu, kultury, jedzenia, życia politycznego i 
społecznego itd. 

Opiszcie pozytywny przykład zasady podczepienia w obszarze 

Dlaczego uważacie, że jest on pozytywny?

3.

Zasada podczepienia LEckja 07 

Zasada podczepienia w zyciu 

codziennym  
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Zasada podczepienia LEckja 07 

Opiszcie negatywny przykład zasada podczepienia w obszarze 

Dlaczego uważacie, że jest on negatywny?
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Zanim obejrzysz materiał wideo, przeczytaj poniższe pytania. Po obejrzeniu filmu zasta-
nów się nad nimi samodzielnie i zapisz swoje odpowiedzi. 

4.

Jakie trzy kwestie były dla Ciebie najbardziej interesujące/zaskakujące/poruszające 
w tym wywiadzie? 

Z jakiego powodu bohater dołączył w młodym wieku do grupy ekstremistycznej? 
Jakie korzyści czerpał z bycia członkiem tej grupy?

W jaki sposób zasada podczepienia ujawniła się w tym przypadku?

Jakich argumentów i narracji używały osoby, które przekonały Staszka do dołącze-
nia do grupy?

Zasada podczepienia LEckja 07 

Zasada podczepienia a ekstremizm: 

wyjscie z nienawisci 

Z jakiego powodu bohater opuścił grupę ekstremistyczną?
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Z jakich powodów opuszczenie grupy było dla niego trudne?

Następnie dobierz się w parę i omówcie swoje przemyślenia i odpowiedzi przez 5–7 
minut. Sprawdźcie, co każde z Was sądzi o historii Staszka i jakie elementy wywiadu 
najbardziej przykuły Waszą uwagę.  

Zasada podczepienia LEckja 07 
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1.
Notatki dla 
nauczycielek i 
nauczycieli
Zjawisko wrogich mediów 
Zjawisko wrogich mediów to błąd poznawczy, który polega na tym, 
że zarówno zwolennicy/zwolenniczki, jak i przeciwnicy/przeciwnicz-
ki określonego podejścia do jakiegoś zagadnienia postrzegają tę 
samą relację mediów na ten temat jako prezentującą uprzedzenia 
wobec przyjętego przez nich punktu widzenia, natomiast osoby 
mające neutralny stosunek do danego zagadnienia mogą tak tej re-
lacji nie oceniać. Zjawisko wrogich mediów pojawia się, kiedy dana 
kwestia jest jednocześnie kontrowersyjna i ważna dla danej osoby, 
relacja na ten temat pojawia się w mediach masowego przekazu, a 
odbiorca lub odbiorczyni wiadomości ma świadomość, że wiado-
mość ta dociera do dużej grupy innych odbiorców. Informacje, któ-
re są rozpowszechnianie w mediach o dużym zasięgu i wywierają 
wpływ na opinię publiczną, są postrzegane jako mniej korzystne i 
jest bardziej prawdopodobne, że zostaną uznane za wrogie.

Aby zrozumieć wpływ zjawiska wrogich mediów, warto najpierw 
podkreślić, że w rzetelnych mediach dziennikarze i dziennikarki 
starają się opierać na faktach, przedstawiać różne perspektywy i 
całościowy obraz opisywanego zagadnienia. Zjawisko wrogich me-
diów występuje, kiedy prezentowany w mediach problem jest kon-
trowersyjny i odbierany przez spolaryzowanych odbiorców i od-
biorczynie¹. W ten sposób zwolennicy i zwolenniczki przeciwnych 
stanowisk czują się niesprawiedliwie traktowani przez tę samą wia-
domość, natomiast osoby neutralne wobec danego zagadnienia 
nie uznają jej za stronniczą. Także założenie, że grupa odbiorczyń 
i odbiorców przekazów medialnych raczej aktywnie i selektywnie 
wybiera oraz interpretuje treści medialne, zgodnie z własnymi war-
tościami i predyspozycjami, znajduje potwierdzenie w zjawisku 
wrogich mediów². Efekt ten jest wzmacniany dodatkowo przez wła-
ściwości treści medialnych.

Zdaniem badaczy i badaczek zjawisko wrogich mediów jest reakcją 

R. Giner-Sorolla, S. Cha-
iken, The Causes of Ho-
stile Media Judgements, 
Journal of Experimental 
Social Psychology 1994, 
30(2), 165–180.

¹

L. Feldman, Hostile Me-
dia Effect, https://www.
oxfordbibliographies.
com/view/document/
obo-9780199756841/
obo-9780199756841-
0079.xml [dostęp: 
15.06.2021].
[dostęp: 16.10.2020].

²
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sytuacyjną, która wynika z utożsamiania się odbiorców i odbiorczyń 
z daną grupą mającą określone przekonania i wartości lub zaan-
gażowaną w określoną tematykę³. Osoby bardziej utożsamiające 
się z danym tematem są bardziej skłonne do postrzegania treści 
informacyjnych jako wrogich i dlatego ulegają temu błędowi po-
znawczemu. To z kolei wzmacnia utożsamianie się z daną grupą 
i zaangażowanie we własne przekonania. Jednak to, czy postawa 
silnego zaangażowania jest jednym z czynników sprzyjających zja-
wisku wrogich mediów, nie zostało jeszcze wystarczająco zbadane.⁴ 

W celu zbadania postrzegania stronniczości mediów, w latach 80. 
XX wieku naukowcy i naukowczynie przeprowadzili badanie⁵ pod-
czas tzw. masakry w Sabrze i Szatili. W dniach 16–18 września 1982 
roku libańskie maronickie oddziały (zwane również „chrześcijańską 
milicją”) zabiły palestyńskich uchodźców w obozach Sabra, Szatila i 
Burdż Albradżna na zachodnich obrzeżach Bejrutu, stolicy Libanu. 
Odbyło się to za pełnym przyzwoleniem dowództwa izraelskich sił 
zbrojnych, których jednostki interwencyjne w południowym Liba-
nie otoczyły obozy uchodźców palestyńskich krótko przed masa-
krą. Liczba ofiar oceniana jest na 700–3500 osób, z czego większość 
stanowiły osoby starsze, kobiety i dzieci⁶. Celem naukowców i na-
ukowczyń było zbadanie reakcji propalestyńskich i proizraelskich 
obserwatorów i obserwatorek na konkretne, dość obszerne i bar-
dzo wciągające próbki treści medialnych. Opinie osób uczestniczą-
cych w badaniu i ich ocena materiałów medialnych, a także to, jak 
różniły się między sobą, były bardzo ciekawe. Uczestniczki i uczest-
nicy badania zostali poproszeni o policzenie ilości pro- i antyizrael-
skich oraz pro- i antypalestyńskich relacji w mediach. Obie strony 
stwierdziły, że media były stronnicze wobec ich grupy: osoby ma-
jące sympatie proizraelskie naliczyły więcej relacji antyizraelskich i 
mniej proizraelskich, odwrotnie niż osoby mające propalestyńskie 
przekonania.   

Źródło: Wikipedia, ht-
tps://pl.wikipedia.org/
wik i /Masakra_w_Sa -
brze_i_Szatili [dostęp: 
15.06.2021].  

D. Arlt, C. Dalmus, J. Me-
tag, Direct and Indirect 
Effects of Involvement on 
Hostile Media Perceptions 
in the Context of the Refu-
gee Crisis in Germany and 
Switzerland, Mass Com-
munication and Society 
2019, 22, 171–195. 

⁶

⁷

Zjawisko wrogich mediów a ruchy 
populistyczne albo ekstremistyczne

W ostatnich dziesięcioleciach środowisko komunikacji dramatycz-
nie się zmieniło. Rewolucja cyfrowa przyczyniła się do powstania 
wielu zaangażowanych, tzw. alternatywnych mediów i sprawiła, że 
część odbiorców i odbiorczyń zaczęła dobierać preferowane źródła 
informacji⁷. W USA zwiększyła się polaryzacja poglądów w grupach 
zwolenników i zwolenniczek określonych opcji politycznych; zjawi-
sku polaryzacji sprzyja także rozwój krytycznych programów infor-
macyjnych w prywatnych stacjach telewizyjnych oraz w mediach 
internetowych. 

W USA zjawisko wrogich mediów wynika ze spolaryzowanego śro-
dowiska mediów, w którym, przykładowo, stacja CNN reprezentuje 
bardziej liberalny światopogląd, podczas gdy Fox News przedstawia 
opinie prawicowe. Odbiorcy i odbiorczynie wybierają poszczególne 
media w zależności od tego, który nadawca lepiej reprezentuje ich 

S.A. Reid, A Self-Categori-
zation Explanatin for the 
Hostile Media Effect, Jo-
urnal of Communication 
2012, 62, 381–399.

K. Kim, The Hostile Me-
dia Phenomenon: Te-
sting the Effect of News 
Framing on Perceptions 
of Media Bias, Communi-
cation Research Reports 
2018, 36(1), 35–44.

R.M. Perloff, A Three-De-
cade Retrospetive on 
the Hostile Media Effect, 
Mass Communication 
and Society 2015, 18, 
701–729.

³

⁴

⁵
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własne opinie i tym samym utwierdzają się w swoich przekonaniach. 
W rezultacie odbieranie jednostronnych przekazów medialnych 
prowadzi do błędnego przekonania, że medium, z którego czerpie 
się wiedzę o świecie, jest obiektywne, a wiadomości i informacje 
przedstawiane z różnych perspektyw są uważane za zniekształcone 
i stronnicze. Osoby ulegające zjawisku wrogich mediów często są 
zaangażowane w ruchy prawicowe, twierdzą, że ich poglądy nie są 
odpowiednio lub w ogóle reprezentowane przez media. W związku 
z tym mogą one posunąć się do negowania istnienia demokratycz-
nego środowiska mediów. To błędne postrzeganie stronniczości 
mediów może również prowadzić do oskarżania mediów o nieści-
słości lub kłamstwa, rozpowszechnianie fake newsów. Dlatego też 
osoby mające wyraziste, silne poglądy mogą zwracać się ku niszo-
wym, „alternatywnym” mediom i celowo poszukiwać relacji medial-
nych potwierdzających ich światopogląd. Wiąże się to z ryzykiem 
tzw. efektu komory pogłosowej (ang. echo chamber), polegającego 
na tym, że przekonania danej osoby ulegają wzmocnieniu, jeśli oso-
ba ta słyszy lub czyta o poglądach podobnych do swoich. Podobnie 
zradykalizowane grupy głoszą i rozpowszechniają swoje poglądy w 
Internecie tym bardziej, im bardziej media głównego nurtu o nich 
nie piszą.

          Aby uzyskać więcej informacji na temat efektu autorytetu, innych błędów poznawczych
          i radykalizacji zachęcamy do wzięcia udziału w przygotowanym przez nas nieodpłatnymkursie
          online pt. Świadomość błędów poznawczych sposobem na zapobieganie radykalizacji młodych
          ludzi, dostępnym pod adresem mooc.precobias.eu.
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2.

Planowane efekty Struktura lekcji i 
instrukcje 

Po zakończeniu lekcji uczenni-
ca/uczeń będzie:

rozumieć, na czym polega 
zjawisko wrogich mediów; 
 
rozpoznawać ten błąd po-
znawczy w sytuacjach z co-
dziennego życia;

rozumieć związek zjawi-
ska wrogich mediów z pro-
pagandą ekstremistyczną. 

Przybliżony czas trwania zajęć: dwie 
do czterech 45-minutowych lekcji, w 
zależności od tego, czy przeprowa-
dzone zostaną wszystkie ćwiczenia. 

Zalecane jest przeprowadzenie 
wszystkich ćwiczeń w proponowa-
nej kolejności, ponieważ prowadzą 
one od bezpośredniego doświad-
czenia pozytywnej retrospekcji (pra-
ca nad tekstem) i jej zdefiniowania, 
poprzez refleksję nad standardami 
pracy dziennikarskiej, do rozpozna-
wania zjawiska wrogich mediów w 
kontekście populistycznym i ekstre-
mistycznym oraz wypracowania zale-
ceń dotyczących tego, jak na co dzień 
uodpornić się na zjawisko wrogich 
mediów. 

scenariusz zaj   c
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To ćwiczenie ma za zadanie umożliwić bezpośrednie doświadcze-
nie zjawiska wrogich mediów. Poproś, aby uczniowie i uczennice 
przeczytali fragment artykułu informacyjnego (prezentującego in-
formacje, a nie rozważającego kwestie natury społeczno-politycz-
nej) dotyczący kontrowersyjnej kwestii – pełnej legalizacji wszyst-
kich narkotyków. Możemy założyć, że niektóre osoby w klasie mogą 
mieć wyraziste opinie na ten temat. W ćwiczeniu stwarzamy zatem 
dwa warunki wstępne, które muszą zostać spełnione, aby wystąpiło 
zjawisko wrogich mediów: kontrowersyjna tematyka i przeciwstaw-
ne opinie na jej temat oraz masowy charakter źródła tekstu – w tym 
przypadku jest to znany amerykański portal informacyjny HuffPost 
(dawniej znany jako Huffington Post). 

Zanim uczniowie i uczennice przeczytają tekst, zapytaj ich, jakie jest 
ich stanowisko w sprawie całkowitej legalizacji wszystkich narko-
tyków. Niektóre osoby mogą popierać całkowitą legalizację narko-
tyków, inne mogą nie zgadzać się z legalizacją, a niektórzy mogą 
nie mieć zdania na ten temat. Poproś, aby uczniowie i uczennice 
usiedli w kilku grupach, zgodnie ze swoimi przekonaniami (lub ich 
brakiem) w tej sprawie. Zapowiedz, że po przeczytaniu tekstu i dys-
kusji w klasie będą także mogli zmienić zdanie i przesiąść się do 
innej grupy. 

Rozdaj kserokopie Karty pracy 1 i poproś klasę o przeczytanie 
tekstu pt. Legalizacja narkotyków⁸. Następnie zapytaj uczniów i 
uczennice, czy uważają artykuł za neutralny lub stronniczy wobec 
jakiegoś stanowiska; poproś o wypowiedź na forum klasy chętne 
osoby.  Jeśli w klasie są osoby, które uważają, że artykuł jest stron-
niczy, zapytaj, dlaczego tak myślą i poproś o podanie przykładów z 
tekstu, potwierdzających ich opinię. Warto na przykład przeanalizo-
wać jakość przytoczonych argumentów, odniesienia do badań, do-
wodów naukowych itp. Zapytaj także grupę twierdzącą, że artykuł 
jest neutralny i wyważony, na jakiej podstawie tak sądzi. 

Jeśli wszyscy uczniowie i uczennice początkowo postrzegają artykuł 
jako neutralny, możesz poprosić ich, aby podali argumenty  i przy-
kłady na poparcie ich opinii. Następnie możesz im pogratulować 
pomyślnego udziału w eksperymencie dotyczącym zjawiska wro-
gich mediów i zapowiedzieć, że przyjrzycie się temu zjawisku bliżej. 

Pełna nazwa artykułu jest następująca: Legalizacja narkotyków: jej 
plusy i minusy, jako sposób na zakończenie wojny przeciw narkotykom. 
Zawarte w tytule wyrażenie „plusy i minusy” sugeruje, że w artyku-
le prezentowane są perspektywy dwóch stron w debacie na temat 
legalizacji narkotyków. 

Ćwiczenie 1

2.1.
60-90 min

C. Moreno, Drug Legali-
zation: Pros And Cons As 
To Its Viability As A Means 
To End The Drug War, Huf-
fPost 2012, 28 August, 
https://www.huffpost.
com/entry/drug-legali-
zation-pros-cons-dru-
g-war_n_1834417 [do-
stęp: 15.06.2021].

⁸

Badanie zjawiska wrogich 

mediow 
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Poproś klasę, aby każdy indywidualnie zastanowił się nad odpowie-
dziami na pytania w Karcie pracy 1 pod tekstem i zapisał je. 

Pytania:

Tekst jest wyważony, prezentuje oba stanowiska, nie skłania się ku 
żadnej konkretnej pozycji.

Podsumuj z klasą główne cechy charakterystyczne zjawiska wrogich 
mediów i wspólnie postarajcie się opracować definicję tego błędu 
poznawczego. W tym celu możesz zadać następujące pytania: 

Neutralny artykuł nie zajmuje konkretnego stanowiska. Czytelnik 
lub czytelniczka mająca zdecydowaną opinię na temat dekryminali-
zacji i/lub legalizacji narkotyków może uznać go za tendencyjny wła-
śnie dlatego, że nie popiera jego/jej stanowiska. Tego typu odbiorca 
lub odbiorczyni może także bardziej skupić się na negatywnych in-
formacjach w tekście niż na pozytywnych, co powoduje poczucie, 
że artykuł jest bardziej negatywny, a nie obiektywny. Poczucie, że 
w miarę obiektywny, neutralny artykuł jest wrogi, oznacza, że są-
dzimy, iż nie odzwierciedla stanowiska, które uważamy za słuszne i 
które według nas powinno być reprezentowane w tekście. Z jakiego 
powodu to robimy? Jeśli ludzie mają silne przekonania na dany te-
mat, często szukają potwierdzenia swoich poglądów, ponieważ jest 
to dla mózgu łatwiejsze niż wysiłek związany z analizą innych opinii. 
Jak każdy błąd poznawczy zjawisko wrogich mediów jest związane z 
myśleniem automatycznym, które uruchamiane jest podświadomie 
i pomaga nam w tworzeniu opinii na dany temat. Zjawisko wrogich 
mediów jest charakterystyczne dla osób, które czytają wiadomości 
i mają wyrobione wyraziste opinie w danych sprawach.

W tym kontekście warto podkreślić, że są poglądy, które nie są rów-
noważne i nie powinny być zestawiane w prezentacji różnych per-
spektyw, np. w debacie o kryzysie klimatycznym – stanowisko osób 
negujących zmianę klimatu i wpływ działalności człowieka na tę 
zmianę (sprzeczne z badaniami naukowymi i konsensusem nauko-
wym w tym zakresie) lub stanowiska prezentujące poglądy sprzecz-
ne z szacunkiem dla wrodzonej, niezbywalnej godności ludzi oraz 

Czy artykuł jest neutralny, czy też faworyzuje którąś ze stron?

Z jakich powodów niektóre osoby uważają ten artykuł za 
stronniczy? Z jakich powodów mogą uważać, że artykuł jest 
„wrogi” wobec ich stanowiska? 
Na czym polega zjawisko wrogich mediów?
Zjawisko wrogich występuje w różnych grupach ludzi. Czym 
się charakteryzują ci ludzie? 
W jakiej sprawie te grupy się ze sobą nie zgadzają?
Jakie są dwa niezbędne warunki, aby wystąpiło zjawisko wro-
gich mediów? 
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praw człowieka (poglądy antysemickie, rasistowskie, ksenofobicz-
ne, seksistowskie czy homofobiczne).

Uczniowie i uczennice powinni zanotować definicję zjawiska wro-
gich mediów w karcie pracy oraz wypisać dwa ważne warunki 
wstępne, decydujące o aktywowaniu tego błędu poznawczego.

Opcjonalnie, jeśli twoja klasa przerabiała ćwiczenia ze Scenariusza 4 
poświęconego efektowi potwierdzenia, możesz zadać uczennicom i 
uczniom następujące pytanie:

Zjawisko wrogich mediów jest podobne do efektu potwierdzenia, 
jednak w efekcie potwierdzenia chodzi o utwierdzenie się w już 
posiadanych poglądach, tymczasem zjawisko wrogich mediów po-
lega na negatywnym potwierdzeniu i negatywnej ocenie tekstów 
oraz wiadomości. Ulegając efektowi potwierdzenia, wyszukujemy 
i odpowiednio interpretujemy informacje, aby potwierdzały nasze 
przekonania. Ulegając zjawisku wrogich mediów uznajemy dane 
treści lub media za tendencyjne, jeśli nie prezentują poglądów albo 
informacji zgodnych z naszym światopoglądem.

W tekście o charakterze informacyjnym, dotyczącym legalizacji nar-
kotyków, osoby mające w tej kwestii zdecydowane poglądy (będące 
zarówno przeciw legalizacji, jak i za nią) mogą szukać informacji, 
które potwierdzają ich poglądy na ten temat, i tym samym ulec efek-
towi potwierdzenia. Jeśli przeczytają neutralny tekst na temat zalet 
i wad dekryminalizacji i/lub legalizacji narkotyków, mogą ocenić go 
jako stronniczy, ponieważ nie potwierdza ich głębokich przekonań. 

Jakie widzicie podobieństwa między zjawiskiem wrogich me-
diów a efektem potwierdzenia? 

Niektórzy uczniowie i uczennice mogą słusznie stwierdzić, że wie-
le artykułów lub źródeł wiadomości rzeczywiście nie jest obiek-
tywnych. To prawda i aby lepiej zrozumieć zjawisko wrogich me-
diów warto porozmawiać o tym, co sprawia, że treści w mediach 
są obiektywne, a co przesądza o ich tendencyjności. W tym celu 
poproś uczennice i uczniów o przeczytanie fragmentu tekstu Świa-
towej karty etyki dziennikarskiej. Możesz podzielić uczniów i uczen-
nice na mniejsze grupy albo pracować z całą klasą. Światowa karta 
etyki dziennikarskiej została opracowana przez Międzynarodową 
Federację Dziennikarzy, największą na świecie organizację stowa-
rzyszeń dziennikarskich; jej celem jest ochrona i wzmocnienie praw 
dziennikarzy oraz wolności prasy; federacja funkcjonuje w ramach 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Światowa karta etyki dzienni-
karskiej przedstawia zasady, które powinny być nieodłącznym ele-
mentem dziennikarstwa. 

Ćwiczenie 2 
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Zgodnie z Kartą podstawowymi warunkami wstępnymi, zapewnia-
jącymi dziennikarską niezależność, są czas, zasoby i środki umożli-
wiające pracę. Dziennikarze i dziennikarki powinni odróżniać fakty 
od komentarza lub krytyki, a w swoich materiałach powoływać się 
wyłącznie na fakty, których źródła znają. Dziennikarze i dziennikarki 
nie mogą pomijać istotnych informacji ani fałszować dokumentów. 
Jeśli działają w pośpiechu, pilny charakter pracy nie powinien być 
ważniejszy niż staranna weryfikacja faktów.

Dziennikarze i dziennikarki mogą tworzyć treści tendencyjne, jeśli 
znajdują się w sytuacji konfliktu interesów, służą jakiemukolwiek 
innemu interesowi niż interes publiczny, gdy zyskują korzyści finan-
sowe związane z publikowaniem określonych treści lub jeśli mylą 
swoją pracę z propagandą czy reklamą, a także jeśli nadużywają 
swojej pozycji do angażowania się w handel poufnymi informacja-
mi.

Oczywiście dziennikarze i dziennikarki są także ludźmi, więc niektó-
re błędy poznawcze  mogą mieć wpływ na tworzone przez nich ma-
teriały; różnią się także poziomem kompetencji i profesjonalizmu. 
Jednak zjawisko wrogich mediów dotyczy czegoś innego. Omów 
z klasą jeden z postów Donalda Trumpa, byłego prezydenta USA 
(zob. Karta pracy 1. Ćwiczenie 2) odnoszący się do mediów 
głównego nurtu. Poproś uczennice i uczniów, żeby samodzielnie 
zastanowili się nad odpowiedziami na pytania w karcie pracy i zapi-
sali je. Następnie omówcie odpowiedzi na pytania na forum klasy.

Pytania są następujące: 

Zadaj uczniom i uczennicom następujące pytania: 

Donald Trump odnosi się do mediów głównego nurtu jako „kiep-
skich mediów”⁹, twierdząc, że zadają „wrogie” pytania i nierzetelnie 
relacjonują odpowiedzi na te pytania. Trump twierdzi, że media te 
tworzą tzw. fake newsy, czyli kłamstwa. Uważa także, że media głów-
nego nurtu są wrogo nastawione, ponieważ nie jest zadowolony ze 
sposobu, w jaki relacjonują wydarzenia. Nie precyzuje natomiast, 
jakie kwestie nierzetelnie relacjonują albo w czym przejawia się ich 
rzekoma nierzetelność. Jego postawa ilustruje uleganie zjawisku 
wrogich mediów – postrzeganie treści medialnych jako uprzedzo-
nych wobec poglądów, które Trump prezentuje. Zjawisko wrogich 
mediów nie jest związane z jakością relacji w mediach, warsztatu 

Dlaczego waszym zdaniem dziennikarze i dziennikarki powin-
ni być niezależni? 
Jakie niezbędne warunki, zapewniające dziennikarzom i dzien-
nikarkom niezależność, wymienia karta?
Jak dziennikarze i dziennikarki powinni korzystać z faktów?
Co, według zapisów Karty, sprawia, że relacje dziennikarskie 
stają się tendencyjne lub nierzetelne? 

Co Donald Trump mówi o mediach? 
Do czego się odnosi, mówiąc, że media głównego nurtu są 
wrogie? 
Na czym polega w tej sytuacji efekt wrogich mediów? 

Gra słów w jezyku an-
gielskim: mainstream 
media (media głownego 
nurtu) i lamestream me-
dia (kiepskie media). 

⁹
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dziennikarskiego czy konkretnych tekstów; chodzi w nim o tenden-
cyjne postrzeganie mediów i ich treści przez samych odbiorców.

Główne niebezpieczeństwo zjawiska wrogich mediów w tym kon-
tekście polega na tym, że czytelnicy i czytelniczki mogą ostatecz-
nie uznać media głównego nurtu za tendencyjne i niereprezenta-
tywne i w konsekwencji szukać informacji w tzw. alternatywnych 
mediach, wśród których często zdarzają się media o skrajnie pra-
wicowym charakterze, rozpowszechniające m.in. teorie spiskowe. 
Media głównego nurtu są definiowane jako „wielkie środki maso-
wego przekazu informacji, które wpływają na wielu ludzi i zarówno 
odzwierciedlają, jak i kształtują dominujące nurty myślenia. Poję-
cie to jest używane w kontraście do tzw. alternatywnych mediów, 
mogących zawierać treści, jakie stoją w sprzeczności z dominują-
cymi poglądami prezentowanymi w mediach głównego nurtu lub 
po prostu od nich odbiegają. Termin media głównego nurtu jest 
często używany w odniesieniu do wielkich koncernów medialnych 
(media internetowe, telewizja i radio, gazety drukowane), które po-
wstały w wyniku fuzji. Kwestia koncentracji własności mediów wią-
że się z obawami o tzw. homogenizację  (ujednolicanie) poglądów 
i perspektyw na dane zagadnienia społeczne i polityczne, które są 
prezentowane odbiorcom i odbiorczyniom wiadomości”¹⁰. 

W tym kontekście warto podkreślić, że w przypadku każdych me-
diów, i głównego nurtu, i tzw. alternatywnych, ważna jest wiarygod-
ność i rzetelność przekazu oraz jakość warsztatu dziennikarskiego 
opartego na przyjętych standardach dziennikarskich (zawartych 
m.in. w Światowej karcie etyki dziennikarskiej). Media głównego 
nurtu mogą być również stronnicze i nierzetelne.
 
Poproś, żeby uczniowie i uczennice przyjrzeli się dwóm przykładom 
wypowiedzi¹¹ polityków, którzy wykorzystują zjawisko wrogich me-
diów dla własnych korzyści (zob. Karta pracy 2. Ćwiczenie 1), 
zastanowili się nad pytaniem pod postem i zapisali odpowiedzi na 
nie w karcie pracy. Następnie omówcie odpowiedzi na forum całej 
klasy.

Ćwiczenie 1

2.2.
45 min

Zjawisko wrogich mediow 

w kontekscie ruchow 

populistycznych lub 

ekstremistycznych

Źródło: https://en.wi-
kiqube.net/wiki/Main-
stream_media [dostęp: 
15.06.2021].

Źródło wypowiedzi Alice 
Weidel: T. Escritt, German 
far-right leader attacks media 
over donations scandal,
https://www.reuters.com/
article/us-germany-politics-
-afd-idUSKCN1NL1J3; źródło 
wypowiedzi Mariana Kotle-
by: https://www.facebook.
com/1817519238567186/
posts/2707614889557612/ 
[dostęp: 15.06.2021].

¹⁰

¹¹
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Pytania do obu wpisów są następujące:

Pierwszy post jest autorstwa Alice Weidel, współliderki niemieckiej 
skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD). Media w Niem-
czech ujawniły, że jej partia mogła otrzymać nielegalne dofinanso-
wanie. Alice Weidel obwinia media za próbę zdyskredytowania jej, 
jednocześnie nie wyjaśniając kwestii, którą media poruszyły. Jest 
możliwe, że polityczka AfD odwołuje się do zjawiska wrogich me-
diów, obwiniając media o brak bezstronności i tendencyjne relacjo-
nowanie sprawy dotyczącej AfD. Chociaż pytanie o finansowanie 
partii jest bardzo ważne, Alice Weidel nie korzysta z możliwości wy-
jaśnienia tej kwestii, zamiast tego oskarża media o wrogość. 

Drugi post został napisany przez neonazistowską partię, mającą 
swoją reprezentację w parlamencie słowackim. Partia ta twierdzi, 
że media głównego się „zaprzedały”, reprezentują cudze interesy i 
nie można im ufać, ponieważ są stronnicze. Partia ta założyła wła-
sną gazetę, która dostarcza „prawdziwych” wiadomości swoim czy-
telnikom i czytelniczkom. 

Nie wszystkie artykuły są w stu procentach neutralne, jednak me-
dia raczej dążą do tego, aby zapewnić jak najwyższą jakość swoich 
materiałów. Porozmawiaj z klasą o tym, jakie wrażenia mogą od-
nieść wyborcy i zwolennicy wspomnianych wyżej polityków? Jakie 
są niebezpieczeństwa tego typu narracji? Czy pamiętasz pojęcie 
bańki informacyjnej, które omawialiśmy w Scenariuszu zajęć 4 po-
święconemu efektowi potwierdzenia? Według słownika Cambridge 
bańka informacyjna to „sytuacja, w której ktoś słyszy lub widzi tylko 
wiadomości i informacje wspierające to, w co już wierzy i lubi, w 
szczególności przestrzenie w Internecie tworzone na podstawie wy-
ników algorytmów (zestawów reguł), które regulują czyjeś wyszuki-
wanie”¹². W jaki sposób te wypowiedzi polityczne i zjawisko wrogich 
mediów mogą wzmocnić różne bańki informacyjne?

Zarówno polityczka AfD, jak i polityk słowacki są przekonani, że 
media są wrogie lub generują fake newsy, nie mówią prawdy i są 
stronnicze. Tego typu komentarze polityków mogą wzmocnić po-
strzeganie mediów jako „wrogich” przez odbiorców i odbiorczynie 
oraz sprawić, że będą oni poszukiwać alternatywnych źródeł in-
formacji, w większym stopniu odzwierciedlających ich poglądy. W 
cytowanym wyżej przypadku Słowacji „alternatywnym” źródłem in-
formacji jest neonazistowska gazeta drukowana przez samą partię. 
W ten sposób ludzie zostają wyobcowani z głównego nurtu debaty 
publicznej i mogą zostać uwięzieni we własnych bańkach informa-
cyjnych, stykając się jedynie z opiniami, które są zbliżone do ich wła-
snych. 

Wpis 1

Wpis 2

O co Alice Weidel oskarża media? Jak myślisz, z jakiego powo-
du tak postępuje?

Jak partia w Słowacji postrzega media w swoim kraju?

Źródło: hasło filter bub-
ble [w:] Cambridge Dictio-
nary, https://dictionary.
cambridge.org/dictiona-
ry/english/filter-bubble 
[dostęp: 15.06.2021].

¹²
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Wspólnie z klasą przygotujcie listę wskazówek, które można za-
stosować, aby uodpornić się na zjawisko wrogich mediów. Poproś 
uczennice i uczniów, aby przez kilka minut samodzielnie zastano-
wili się nad tego typu poradami, a następnie przedyskutujcie je na 
forum klasy i spiszcie, np. na flipczarcie lub w innym widocznym 
miejscu (można także opracować tego typu listę online).

Przykładowo, lista może zawierać następujące wskazówki:

Ćwiczenie 2 

Warto zastanowić się, z jakich powodów uważa się dany tekst 
albo wiadomość za wrogą i pełną uprzedzeń. 
Warto przeanalizować, argumenty jakich stron zostały przed-
stawione jako symetryczne lub równoważne. Przykładowo, je-
śli w artykule albo programie telewizyjnym po jednej stronie 
prezentowane są poglądy oparte na poszanowaniu praw czło-
wieka, a po drugiej stronie – poglądy ksenofobiczne, rasistow-
skie, seksistowskie czy homofobiczne, traktowanie tych argu-
mentów jako równoważnych jest szkodliwe i niebezpieczne.
Warto krytycznie przeanalizować, jakie są argumenty obu 
przeciwstawnych stron i je porównać.
Warto zbadać źródło danej wiadomości – czy jest wiarygod-
ne i dąży do obiektywności. Jakie wartości upowszechnia? Czy 
wartości te są np. zgodne z prawami człowieka itp. 
Warto ustalić, z jakiego rodzaju tekstem mamy do czynienia – 
np. eseje, teksty publicystyczne i opinie z założenia przedsta-
wiają czyjeś opinie i mogą być dość jednostronne. 



Karty pracy  



Zjawisko wrogich mediów leckja 08 

Przeczytaj poniższy fragment artykułu o legalizacji narkotyków.

Carolina Moreno, HuffPost 2012 r.

 Legalizacja narkotyków jest coraz częściej przedstawiana jako jedyne realne roz-
wiązanie, które nam pozostaje, aby rozwiązać kwestię ich sprzedaży i dostępności oraz 
tzw. wojny przeciw narkotykom. W kwietniu – na szóstym szczycie obu Ameryk w Carta-
gena de Indias w Kolumbii – kwestia legalizacji odegrała kluczową i kontrowersyjną rolę, 
kiedy 33 szefów państw zebrało się, aby omówić sprawy ważne dla regionu. Kilku przy-
wódców Ameryki Łacińskiej zaproponowało legalizację lub uregulowanie rynków narko-
tykowych, aby położyć kres przemocy związanej z kartelami narkotykowymi, szerzącej 
się w ich krajach. Stany Zjednoczone nadal jednak zdecydowanie sprzeciwiały się lega-

nalizowanych, wrażliwych grup społecznych. Ograniczy to również korupcję na niskim 
szczeblu w szeregach policji”, powiedział Ethan Nadelmann z Sojuszu na rzecz Polityki 
Antynarkotykowej.
 W raporcie na podstawie badania przeprowadzonego przez Cato Institute [ame-
rykański instytut badawczy] w 2010 roku wykazano, że „legalizacja narkotyków zmniej-
szyłaby wydatki rządowe o 41,3 miliardów dolarów rocznie. Legalizacja przyniosłaby 
również dochody z podatków w wysokości około 46,7 miliardów dolarów rocznie, gdyby 
narkotyki były opodatkowane według stawek porównywalnych do tych dotyczących al-
koholu i tytoniu”.
 Gil Kerlikowske, dyrektor rządowego Biura ds. Polityki na rzecz Krajowej Kontroli 
Narkotyków (ang. Office of National Drug Control Policy), dodaje: „Dochody podatkowe 
pochodzące z alkoholu bledną w porównaniu z kosztami z nim związanymi. Federalna 
akcyza pobrana od alkoholu w 2007 roku wyniosła około 9 miliardów dolarów amery-
kańskich; stany pobrały 5,5 miliarda dolarów amerykańskich. Łącznie jest to mniej niż 
10 procent z ponad 185 miliardów dolarów kosztów związanych z alkoholem, ponoszo-
nych na opiekę zdrowotną, wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych i wynikających 
z utraty wydajności. Tytoń nie ma również znaczenia z ekonomicznego punktu widze-
nia po opodatkowaniu go; każdego roku wydajemy ponad 200 miliardów dolarów na 
pokrycie kosztów społecznych z nim związanych, a zbieramy tylko około 25 miliardów 
dolarów z podatków”.
 Niektóre kraje (Hiszpania i Holandia) od lat 70. XX wieku dążyły do dekryminaliza-
cji narkotyków, w rezultacie ich wskaźniki dotyczące zażywania narkotyków są niższe niż 

lizacji – powołując się na ryzyko zwiększonej 
korupcji i potencjalnego zakłócenia porządku 
publicznego.
 „Po pierwsze, należy zdekryminalizo-
wać posiadanie niewielkich ilości jakiegokol-
wiek narkotyku do użytku osobistego. Będzie 
to miało niewielki wpływ na ogólny popyt na 
nielegalne narkotyki, ale znacznie ograniczy 
liczbę aresztowań i więzienia milionów ludzi 
na całym świecie, z których większość to oso-
by dotknięte ubóstwem i należące do margi-

Legalizacja narkotyków: jej plusy i minusy, jako sposób na zakończenie wojny przeciw 
narkotykom 

Ćwiczenie 1
1.
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w Stanach Zjednoczonych. Chociaż amerykańska agencja rządowa zajmująca się walką 
z narkotykami (Drug Enforcement Administration) twierdzi, że „na przykład, kiedy Ho-
landia zliberalizowała swoje przepisy antynarkotykowe umożliwiające publiczną sprze-
daż marihuany, poziom zażywania marihuany wśród 18–25-latków wzrósł dwukrotnie, 
a poziom uzależnienia od heroiny – trzykrotnie. Od tego czasu kraje te powstrzymały tę 
tendencję i zaczęły wdrażać ściślejsze kontrole narkotyków. Dziś ponad 70 procent ho-
lenderskich gmin ma lokalne przepisy zerowej tolerancji dla narkotyków. Kiedy Wielka 
Brytania złagodziła swoje przepisy antynarkotykowe, aby umożliwić lekarzom przepisy-
wanie heroiny niektórym typom osób uzależnionych, w kraju pojawiła się zupełnie nowa 
klasa młodych użytkowników. Według socjologa Jamesa Q. Wilsona eksperyment rządu 
brytyjskiego z kontrolowaną dystrybucją heroiny spowodował co najmniej 30-krotny 
wzrost liczby osób uzależnionych w ciągu 10 lat”.
 Jorge Castañeda Gutman, były minister spraw zagranicznych Meksyku, mówi: 
„Legalizacja nie zabiera wszystkiego [kartelom], ale ogranicza ich zyski. Duża część nad-
zwyczajnych zysków narkotykowych baronów wynika z tego, że ich działalność jest nie-
legalna. Jeśli wyeliminujemy jej nielegalny charakter, ich zyski spadną. Gdy zyski spadną, 
przemoc również się automatycznie zmniejszy”. 
 Viridiana Rios, doktorantka z Harvard Kennedy School, dodaje: „W debacie o na 
temat legalizacji narkotyków pominięto wątek dotyczący tego, że byłym kryminalistom 
nie będzie łatwo znaleźć legalną pracę, a to może doprowadzić do wzrostu innych form 
działalności przestępczej, które w bardziej bezpośredni sposób szkodzą obywatelom i 
obywatelkom Ameryki Łacińskiej... W istocie jest całkiem prawdopodobne, że legalizacja 
spowodowałaby, iż bezrobotni przestępcy dopuszczaliby się porwań, wymuszeń, roz-
boju i innych form przestępczości lokalnej. Gwałtowny wzrost przestępczości może być 
niezamierzonym skutkiem legalizacji narkotyków”.
 Według Petera Moskosa z John Jay College of Criminal Justice „legalizacja nie 
oznacza rezygnacji. Oznacza regulację i kontrolę... Ale nie możemy regulować tego, cze-
go zabraniamy, a narkotyki są zbyt niebezpieczne, aby pozostawić je bez regulacji”. Nie 
ma gwarancji, że Agencja Żywności i Leków w USA będzie w stanie regulować zalegali-
zowane narkotyki. Agencja ma ograniczone uprawnienia do kontrolowania alkoholu i 
tytoniu.
 Prezydent Obama uznał rolę Stanów Zjednoczonych w uregulowaniu kwestii 
sprzedaży i dostępności narkotyków: „Nie możemy patrzeć na kwestię podaży w Amery-
ce Łacińskiej, nie patrząc również na kwestię popytu w Stanach Zjednoczonych”. Obama 
sprzeciwia się legalizacji, decydując się zamiast tego walczyć z popytem w USA poprzez 
edukację i leczenie osób uzależnionych. W Gwatemali, będącej ważnym ogniwem han-
dlu narkotykami transportowanymi z Ameryki Południowej do Stanów Zjednoczonych, 
prezydent Perez Molina wskazał na związek między wskaźnikiem 41 zabójstw na 100 
tysięcy osób a działalnością karteli narkotykowych. Przemoc w kraju skłoniła Pereza Mo-
linę do poparcia legalizacji: „Ponownie rozpocząłem debatę o legalizacji”, powiedział Pe-
rez Molina stacji CNN. „Myślę, że ważne jest, abyśmy mieli alternatywy. Musimy mówić 
o dekryminalizacji produkcji, transportu i oczywiście konsumpcji narkotyków”.

Zjawisko wrogich mediów leckja 08 

Najpierw zapisz pełen tytuł artykułu.  
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Z jakich powodów niektóre osoby uważają ten artykuł za stronniczy? Z jakich powodów 
mogą uważać, że artykuł jest „wrogi" wobec ich stanowiska? 

Na czym polega zjawisko wrogich mediów?

Zjawisko wrogich występuje w różnych grupach ludzi. Czym się charakteryzują ci ludzie?

W jakiej sprawie te grupy się ze sobą nie zgadzają?

Jakie są dwa niezbędne warunki, aby wystąpiło zjawisko wrogich mediów? 

Jakie widzisz podobieństwa między zjawiskiem wrogich mediów a efektem potwierdze-
nia?

Zjawisko wrogich mediów leckja 08 
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Ćwiczenie 2

Fragment tekstu Światowej karty
etyki dziennikarskiej¹³

Preambuła
Światowa karta etyki dziennikarskiej, przyjęta 12 czerwca 2019 roku podczas 30 Kon-
gresu Międzynarodowej Federacji Dziennikarskiej (IFJ), stanowi uzupełnienie Deklaracji 
zasad (1954), znanej jako Deklaracja z Bordeaux. Prawo do dostępu do informacji i idei, 
przywołane w artykule 19 Powszechnej deklaracji praw człowieka, stanowi podstawę 
misji dziennikarza. Odpowiedzialność dziennikarza wobec opinii publicznej ma pierw-
szeństwo przed innymi zobowiązaniami, w tym wobec pracodawcy oraz wobec władz. 
Dziennikarstwo to zawód wymagający czasu, zasobów i środków – są to niezbędne wa-
runki dla niezależności dziennikarstwa. Ta międzynarodowa deklaracja zawiera wytycz-
ne kodeksu dziennikarskiego dotyczące gromadzenia informacji, realizacji materiałów 
dziennikarskich, ich przekazywania i rozpowszechniania oraz komentowania wiadomo-
ści i informacji, a także przedstawiania wydarzeń przez wszelkiego rodzaju media. 

Podstawowym obowiązkiem dziennikarza jest szacunek dla prawdy i prawa opinii 
publicznej do jej poznania. 
Spełniając ten obowiązek, dziennikarz powinien zawsze bronić zasady rzetelności 
w zbieraniu i publikowaniu informacji oraz prawa do bezstronnego komentowania 
i krytyki. Powinien pamiętać o wyraźnym odróżnieniu informacji od komentarza 
czy krytyki. 
Dziennikarz powinien przekazywać tylko informacje oparte na faktach, których 
źródło jest mu znane. Dziennikarzowi nie wolno ukrywać istotnych informacji ani 
fałszować dokumentów. Powinien zachować ostrożność w powielaniu wypowiedzi 
i innych materiałów zamieszczanych w mediach społecznościowych przez osoby, 
które nie są osobami publicznymi.
Kwestia pilności czy natychmiastowości w rozpowszechnianiu informacji nie ma 
pierwszeństwa nad weryfikacją faktów, źródeł i/lub prawem do odpowiedzi.
Dziennikarz nie może wykorzystywać wolności prasy dla partykularnych korzyści, 
rozpowszechnianie informacji bądź zaniechanie rozpowszechniania informacji nie 
może służyć nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi ani przynosić osobistych 
zysków. Należy unikać sytuacji – lub kłaść im kres – skutkujących konfliktem in-
teresów. Działalność reklamowa, propaganda, spekulacje rynkowe, wykorzystanie 
poufnych informacji w transakcjach są nie do pogodzenia z działalnością dzienni-
karską.

1

2

3

5

13

¹³

Zjawisko wrogich mediów leckja 08 

Zastanów się nad odpowiedziami na następujące pytania, a następnie zapisz je poniżej. 



205

Dlaczego waszym zdaniem dziennikarze i dziennikarki powinni być niezależni? 

Jakie niezbędne warunki, zapewniające dziennikarzom i dziennikarkom 
niezależność, wymienia karta?

Jak dziennikarze i dziennikarki powinni korzystać z faktów?

Co, według zapisów karty, sprawia, że relacje dziennikarskie stają się tendencyjne 
lub nierzetelne? 

Źródło: Twitter.
Tłumaczenie:
„Jaki jest cel organizowania konfe-
rencji prasowych Białego Domu, 
kiedy kiepskie media zadają tylko 
wrogie pytania, a potem odma-
wiają rzetelnego relacjonowania 
prawdy albo faktów. Dostają re-
kordowe notowania, a naród ame-
rykański otrzymuje nic innego jak 
tylko fake newsy. Szkoda na to cza-
su i wysiłku!”.

Zjawisko wrogich mediów leckja 08 
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Zapoznaj się z następującymi wpisami w mediach społecznościowych:

Wpis 1
Alice Weidel, współliderka niemieckiej skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Nie-
miec (AfD), rozmawia z mediami, które badały zarzuty mówiące o tym, że jej lokalny 
oddział partii AfD otrzymał 130 tysięcy euro od szwajcarskiej firmy w 2017 roku, a póź-
niej 150 tysięcy euro od holenderskiej fundacji. Darowizny na rzecz partii od obywateli 
spoza Niemiec mieszkających w krajach spoza UE, takich jak Szwajcaria, są nielegalne 
w Niemczech, a wszystkie darowizny o wartości powyżej 50 tysięcy euro muszą być za-
deklarowane w rejestrze parlamentarnym – czego AfD nie zrobiła w obu przypadkach.

Reagując na oskarżenia, Alice Weidel mówi:
„Oskarżenia skierowane przeciwko mnie w związku z pozornie nielegalnymi darowizna-
mi partyjnymi są mi znane tylko z mediów. Nie mają żadnych podstaw i są próbą zdys-
kredytowania mnie osobiście i politycznie”. 

Weidel nie udziela wyjaśnień dotyczących charakteru wspomnianych darowizn.

Ćwiczenie 1

2.

Zjawisko wrogich mediów leckja 08 

Zastanów się nad odpowiedziami na następujące pytania, a następnie zapisz je poniżej. 

Co Donald Trump mówi o mediach? 

Do czego się odnosi, mówiąc, że media głównego nurtu są wrogie? 

Na czym polega w tej sytuacji efekt wrogich mediów? 

Zjawisko wrogich mediow

w kontekscie ruchow 

populistycznych lub 

ekstremistycznych
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Wpis 2 
Tłumaczenie: 
„Nowa wojna informacyjna znów tu jest w 
[mieście] Púchov. Gazeta Partii Ludowej o 
nazwie „Nasza Słowacja”* – wiadomości, 
dzięki którym poznacie prawdziwą prawdę, 
a nie tę, jaką serwują media, które się za-
przedały”.

*Nasza Słowacja to słowacka partia neo-
nazistowska, która jest reprezentowana w 
parlamencie i ma 8 procent mandatów po-
selskich. Lider partii, Marian Kotleba, kan-
dydował na urząd prezydenta w 2019 roku. 

O co Alice Weidel oskarża media? Jak myślisz, z jakiego powodu tak postępuje?

Zastanów się nad odpowiedziami na następujące pytania, a następnie zapisz je poniżej. 

Spójrz na wpis 1. 

Spójrz na wpis 2 autorstwa parlamentarnej partii neonazistowskiej w Słowacji. 

Jak ta partia postrzega media w swoim kraju?

Jakie wrażenia mogą odnieść wyborcy i wyborczynie oraz zwolennicy i zwolenniczki 
wspomnianych wyżej polityków? Jakie są niebezpieczeństwa tego typu narracji? Czy pa-
miętasz pojęcie bańki informacyjnej, które omawialiśmy w Scenariuszu zajęć 4 poświęco-
nym efektowi potwierdzenia? Według słownika Cambridge bańka informacyjna to „sy-
tuacja, w której ktoś słyszy lub widzi tylko wiadomości i informacje, które wspierają to, 
w co już wierzy i lubi, w szczególności przestrzenie w Internecie tworzone na podstawie 
wyników algorytmów (zestawów reguł), które regulują czyjeś wyszukiwanie”¹⁴. 

Zjawisko wrogich mediów leckja 08 

¹⁴ Źródło: hasło filter bubble [w:] Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/filter-bubble [dostęp: 

16.06.2021].
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W jaki sposób te wypowiedzi polityczne i zjawisko wrogich mediów mogą wzmocnić róż-
ne banki informacyjne?

Pomyśl o wskazówkach, które warto zastosować, aby uodpornić się na zjawisko wrogich 
mediów i zapisz swoje propozycje poniżej.

Ćwiczenie 2

Zjawisko wrogich mediów leckja 08 
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1.
Notatki dla 
nauczycielek i 
nauczycieli
Efekt wyższości obrazu nad 
tekstem
Istnienie błędu poznawczego w postaci efektu wyższości obrazu 
nad tekstem wykazano w wielu badaniach. Wyniki wskazują zwykle, 
że mózg człowieka jest bardziej podatny na przyswajanie informacji 
przedstawionych w sposób graficzny (oparty na symbolach) – ła-
twiej przywołuje obrazy niż słowa. Wszystkie te badania oparto na 
założeniu, że pamięć człowieka jest bardzo wrażliwa na zapamię-
tywanie informacji reprezentujących jakieś wydarzenie za pomocą 
symboli. Powszechnie znany jest cytat z Henryka Ibsena: „Obraz 
jest wart tysiąca słów”. Dokładnie odzwierciedla on fakt, że prze-
twarzamy obrazy szybciej i łatwiej niż tekst pisany. Znacznie lepiej, 
niż sam tekst, zapamiętujemy informacje zilustrowane odnoszący-
mi się do niego obrazami.

Skłonność do przedkładania obrazów nad informacje w formie 
tekstowej wydaje się oczywiście intuicyjna, jednak za tym twierdze-
niem stoją potwierdzające je fakty i liczby. Nasz mózg potrzebuje 
jedynie 1/10 sekundy, aby zrozumieć obraz. Przeczytanie 200–250 
słów zajmuje średnio 60 sekund. Według badań ludzie zapamiętu-
ją przekazy wizualne sześć razy lepiej niż informacje przeczytane 
albo usłyszane. W przypadku informacji przekazanych w formie 
ustnej po trzech dniach ludzie są w stanie przypomnieć sobie za-
ledwie około 10% tych informacji. Jeśli zaś towarzyszą im materiały 
wizualne, zdolność przypomnienia ich sobie wzrasta aż do 65%¹. 
Przekłada się to na sposób, w jaki działają media społecznościowe 
i w jaki treści w mediach społecznościowych rozprzestrzeniają się 
wśród odbiorców i odbiorczyń. Infografiki – ilustracje objaśniające, 
zawierające określone dane – są 200% częściej udostępniane w In-
ternecie niż wpisy bez ilustracji, a posty na Facebooku zawierające 
obrazy uzyskują ponad 3,2 razy więcej zaangażowania (reakcji) niż 
te bez ilustracji².

M. Tamble, 7 Tips for 
Using Visual Content 
Marketing, https://www.
socialmediatoday.com/
news/7-tips-for-using-
-visual-content-marke-
ting/548660/ [dostęp: 
20.06.2021].

¹

Tamże²



PRECOBIASStop radykalizacji - przewodnik dla nauczycielek i nauczycieli

211

Efekt wyższości obrazu nad tekstem mogą wykorzystywać nauczy-
cielki i nauczyciele w celu zwiększenia uwagi, zrozumienia i zatrzy-
mania wiedzy przyswajanej przez uczniów i uczennice. Używanie 
obrazów zamiast (lub oprócz) tekstu to również praktyka znana od 
dawna w marketingu. Ważne jest to, że efekt nie jest wyzwalany do-
wolnym obrazem – musi to być obraz powiązany z treścią, wzmac-
niający jej przekaz. Ponadto efekt wyższości obrazu nad tekstem 
jest tym większy, im więcej zastosowano elementów graficznych. 
Im częściej dany obraz jest adresowany do odbiorców i odbiorczyń, 
tym częściej ludzie widzą określone wyobrażenie związane z danym 
tematem – to także wzmacnia efekt wyższości obrazu nad tekstem. 

Istnienie tego efektu można wyjaśniać na kilka sposobów. Niektó-
rzy naukowcy twierdzą, że stoi za nim tzw. koncepcja podwójnego 
kodowania³. Zgodnie z tą teorią obraz ma przewagę nad tekstem 
ze względu na to, iż jest zakodowany podwójnie – przekazuje kod 
słowny i obrazowy. Również pamięć jest kodowana w ten sposób 
– werbalny albo obrazowy. Zgodnie z teorią sensoryczno-seman-
tyczną⁴ obrazy mają dwie przewagi nad słowami związane z kodo-
waniem. Po pierwsze, pod względem percepcji obrazy różnią się od 
siebie dużo bardziej niż słowa, są zatem kodowane w naszej pamię-
ci w bardziej unikalny sposób. Po drugie, przekazują znaczenie w 
bardziej bezpośredni sposób niż słowa.

Efekt wyższości obrazu nad tekstem 
a propaganda ekstremistyczna
Zrozumienie znaczenia obrazu zachodzi szybciej i bardziej angażuje 
mózg niż w przypadku tekstu pisanego. Metoda ta jest często sto-
sowana, a grupy populistyczne czy ekstremistyczne nie są w tym 
przypadku wyjątkiem. Stosują one obrazy, aby dotrzeć ze swoim 
przekazem do jak największej liczby odbiorców i odbiorczyń – nie-
zależnie od tego, czy jest to tylko subtelna wskazówka albo zakodo-
wana wiadomość, czy szokujący, negatywny obraz mający na celu 
zilustrowanie ideologii albo propagandy. Grupy ekstremistyczne 
mają wprawę w korzystaniu z mediów społecznościowych, w któ-
rych obrazy są zwykle kluczem do sukcesu; w celu przekazywania 
wiadomości stosują rysunki satyryczne, infografiki, memy i inne na-
rzędzia wizualne. 

W ramach lekcji poświęconej myśleniu kontrolowanemu i auto-
matycznemu opisaliśmy trzy konstrukty, jakie ekstremiści wyko-
rzystują w swojej propagandzie (zob. Scenariusz zajęć 1). Obrazy 
takie jak wizerunki ofiar, męczenników czy osób cierpiących mogą 
zostać wykorzystane do uzupełnienia, wzmocnienia albo zwizuali-
zowania treści tekstu związanego z konstruktami dotyczącymi kry-
zysu. Wykorzystywane są również do wizualizowania konstruktu 
dotyczącego rozwiązań – temat ten poruszamy w bieżącej lekcji na 
przykładzie propagandy ISIS (zob. część 2.5. scenariusza zajęć). Ob-

T.L. Childers, M.J. Ho-
uston, Conditions for a 
Picture-Superiority Effect 
on Consumer Memory, 
Journal of Consumer 
Research 1984, 11(2), 
643–654.

⁴

M.C. Rigby-Seilkop, The 
Picture Superiority Effect 
on Encoding and Remin-
ding, Florida State Uni-
versity Libraries, 2019.

³
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razy przyciągają naszą uwagę; przetwarzamy je automatycznie, na-
tychmiastowo, a wywoływane w efekcie emocje mogą zmotywować 
odbiorcę do działania – szukania możliwości pomszczenia ofiar, 
zmobilizowania się na rzecz sprawy, o którą walczy dana grupa eks-
tremistyczna. 

W 2019 roku przeprowadzono badanie dotyczące oddziaływania 
internetowej propagandy i mediów informacyjnych na osoby zra-
dykalizowane. Badanie oparte było na 44 pogłębionych wywiadach 
z dżihadystami w więzieniach w Austrii oraz byłymi dżihadystami 
z Niemiec i Austrii⁵. Badanie wykazało, że propaganda interneto-
wa i relacje w mediach miały wpływ na odrzucenie przez nich osób 
niebędących muzułmanami, polityki tzw. państw zachodnich oraz 
zwiększały gotowość tych osób do użycia przemocy. Było to wi-
doczne na przykład w sytuacji, gdy zradykalizowanym uczestnikom 
badania pokazywano propagandę i wiadomości, przedstawiają-
ce dorosłych muzułmanów - mężczyzn, będących ofiarami wojny; 
zwiększało to ich gotowość do stosowania przemocy. Gdy jednak 
pokazywano im kobiety, chłopców i dziewczynki, które padły ofiarą 
terroryzmu, nawet dżihadyści podważali stosowanie przemocy jako 
usprawiedliwionego sposobu zemsty. Wykorzystanie obrazów ma 
zatem ogromne znaczenie – może zarówno zwiększyć, jak i zmniej-
szyć stopień radykalizacji poglądów, wyrażanych w danym momen-
cie.

P. Baugut, K. Neumann, 
Online News Media and 
Propaganda Influence on 
Radicalized Individuals. 
Findings from Interviews 
with Islamist Prisoners 
and Former Islamists, 
New Media & Society 
2020, 22(8), 1437–1461,
h t t p s : / / d o i .
org/10.1177/1461444819879423 
[dostęp: 1.06.2021].

⁵

          Aby uzyskać więcej informacji na temat efektu autorytetu, innych błędów poznawczych
          i radykalizacji zachęcamy do wzięcia udziału w przygotowanym przez nas nieodpłatnymkursie
          online pt. Świadomość błędów poznawczych sposobem na zapobieganie radykalizacji młodych
          ludzi, dostępnym pod adresem mooc.precobias.eu.
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Planowane efekty Struktura lekcji i 
instrukcje

Po zakończeniu lekcji uczeń/
uczennica będzie:

rozumieć efekt wyższości 
obrazu nad tekstem;

rozpoznawać ten błąd po-
znawczy na podstawie 
przykładów z codziennego 
życia; 

rozumieć związek między 
tym błędem poznawczym a 
propagandą ekstremistycz-
ną.

Przybliżony czas trwania zajęć: trzy 
lub cztery 45-minutowe lekcje, w za-
leżności od tego, czy przeprowadzo-
ne będą wszystkie ćwiczenia.

Zalecane jest przeprowadzenie 
wszystkich ćwiczeń w proponowanej 
kolejności. Dzięki temu uczniowie 
i uczennice przechodzą od bezpo-
średniego doświadczenia i zdefinio-
wania efektu wyższości obrazu nad 
tekstem, poprzez analizę, jak może 
działać ten błąd poznawczy w rekla-
mach, w treściach zamieszczanych w 
mediach społecznościowych oraz w 
treściach politycznych. 

2.
scenariusz zaj   c
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Należy podkreślić, że wszystkie ćwiczenia proponowane w scena-
riuszu dotyczą zbadania i zrozumienia efektu wyższości obrazu nad 
tekstem nie zaś wydarzeń czy zagadnień politycznych, do których 
odnoszą się ilustracje i teksty stanowiące materiał pomocniczy do 
ćwiczeń. Oczywiście istotne jest wyjaśnienie podłoża sytuacji poli-
tycznej, do której odnoszą się materiały pomocnicze w poszczegól-
nych ćwiczeniach. Zachęcamy do tego, aby skupiać uwagę uczennic 
i uczniów na tym, w jaki sposób uaktywnić się może błąd poznaw-
czy w różnych sytuacjach, niezależnie od tematu, którego dotyczy, a 
nie na argumentowaniu swojej opinii na dany temat lub ustosunko-
wywaniu się do argumentacji osób, które mają inną opinię. 

Jeśli w klasie wywiąże się dyskusja, można porozmawiać o poczuciu 
sprawiedliwości albo niesprawiedliwości. Ważne jest, aby uczen-
nice i uczniowie rozumieli, że świat polityki jest zniuansowany, a 
wielu wydarzeń politycznych  często nie da się jednoznacznie okre-
ślić jako dobre albo złe. W przypadku wojny w Iraku w 2003 roku i 
jej następstw w postaci powstania organizacji terrorystycznej ISIS⁶ 
podstawowe prawa i wolności człowieka były drastycznie narusza-
ne zarówno przez dżihadystycznych terrorystów, jak i przez siły ko-
alicji (siły zbrojne USA, Wielkiej Brytanii, Australii i Polski) działające 
w ramach tzw. wojny z terroryzmem. Poczucie niesprawiedliwości 
i cierpienie dotkniętych nią osób było i jest prawdziwe. Dopóki nie 
nastanie sprawiedliwość i pokój, ludzie mogą być podatni na ideę 
zemsty. Poczucie, że Irakijczycy stali się ofiarami niesprawiedliwości 
jest intensywnie wykorzystywane przez ISIS do wszystkich krzyw-
dzących, pełnych przemocy i niedających się usprawiedliwić dzia-
łań. Stosowanie przemocy wykraczającej poza granice prawa nigdy 
nie jest usprawiedliwione. Zawsze powinny istnieć legalne sposoby 
na osądzenie czynów i odpowiedzialnych za nie osób.  

Ważna uwaga 
ISIS (tzw. Islamskie 
Państwo Iraku i Syrii), 
znane również jako ISIL 
(tzw. Islamskie Państwo 
Iraku i Lewantu) albo 
Daesh, jest sunnicką 
grupą dżihadystów, 
mających szczególnie 
przemocową ideologię; 
grupa ta określa się 
kalifatem i rości sobie 
władzę religijną nad 
całą społecznością mu-
zułmańską. ISIS zostało 
założone jako lokalna 
filia Al-Kaidy w Iraku w 
2004 roku przez Abu 
Musab al Zarqawiego. 
Źródło: The Islamic State 
(Terrorist Organization), 
https://www.rand.org/
topics/the-islamic-state-
-terrorist-organization.
html i Timeline: the Rise, 
Spread, and Fall of the 
Islamic State, https://
www.wilsoncenter.org/
article/timeline-the-ri-
se-spread-and-fall-the-
-islamic-state [dostęp: 
15.06.2021].

⁶

W ramach krótkiego ćwiczenia na rozgrzewkę uczniowie i uczennice 
zyskają podstawową wiedzę o sposobie, w jaki działa efekt wyższo-
ści obrazu nad tekstem. Użyjemy prostego przykładu prezentują-
cego informację tekstową w zestawieniu z informacją zakodowaną 
wizualnie. Pokaż uczniom i uczennicom dwa przykłady (zob. Kar-
ta pracy 1). Tę samą treść można pokazać na dwa sposoby. Zapy-
taj uczniów i uczennice, które wyjaśnienie jest dla nich łatwiejsze do 
zrozumienia: a) czy b)?

Wyjaśnij klasie, że jest to prosty przykład efektu wyższości obrazu 
nad tekstem, czy też efektu, w którym mózg preferuje informacje 
wizualne. Dzieje się tak, ponieważ dla mózgu obrazy wyróżniają się 
bardziej niż same słowa, a więc łatwiej jest mu przywołać obraz. 
Informację przekazaną w postaci obrazu można dużo szybciej zro-
zumieć, zatem efekt wyższości obrazu nad tekstem jest kolejnym 

2.1.
10 min

Rozgrzewka: doswiadczenie 

efektu wyzszosci obrazu 

nad tekstem
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⁷2.2.
10 min

Wydrukuj i rozdaj arkusz roboczy albo pokaż przykłady reklam na 
ekranie⁷ (zob. Karta pracy 2). Poproś uczniów i uczennice, aby 
w jednej kolumnie zapisali odpowiedzi dotyczące wpływu danego 
produktu na zdrowie ludzi i na środowisko naturalne, a w drugiej 
przekaz, jaki niesie ze sobą obraz (emocje, które wywołuje). Omów-
cie niektóre z udzielonych odpowiedzi. 

przykładem strategii związanych z myśleniem automatycznym, któ-
re nasz mózg opracował, aby ułatwić sobie przetwarzanie informa-
cji (zob. Scenariusz zajęć 1. Myślenie automatyczne i błędy poznaw-
cze – wprowadzenie).

Poproś wszystkich, żeby zapisali definicję efektu wyższości obrazu 
nad tekstem w Karcie pracy 1. 

Źródło ilustracji 1:
https://www.buzzfe -
ednews.com/art ic le/
danvergano/juul-mar-
ket ing-kids-cartoon -
-websites.

Źródło ilustracji 2:
https://www.wcrf-uk.
org/informed/articles/
news-public-support-
-junk-food-advertising-
-restrictions.

Źródło ilustracji 3: ht-
tps://www.truthinadver-
tising.org/id-tap-that/.

Efekt wyzszosci obrazu 
nad tekstem a zakodowany 
przekaz w reklamie

Jaki jest wpływ tego produktu 
na zdrowie ludzi i środowisko 

naturalne? 

Jaki przekaz niesie przedstawiony obraz?

1. (e-)papieros
niezdrowy, szkodliwy dla 
zdrowia

„Palący to fajni ludzie. Jeśli nie palisz, nie jesteś 
fajny/fajna”.
„Palenie jest nieodłączną częścią dobrej zabawy na 
imprezie”.
„Palenie nadaje Twojemu stylowi charakter”.
„Atrakcyjne dziewczyny palą”.

2. Coca-cola
Niezdrowa w większych 
ilościach (słodzona), 
zapakowana w plastikowe 
butelki, które niepotrzebnie 
zaśmiecają środowisko.

„Nie ma świąt Bożego Narodzenia bez coli”.
„Cola musi pojawić się na świątecznym stole; 
czerwony kolor świąt Bożego Narodzenia i 
czerwony kolor coli to ten sam kolor”.
„Święta Bożego Narodzenia zaczynają się dopiero 
wtedy, gdy pojawi się cola”.
„Nawet Święty Mikołaj pije colę, więc Ty też 
powinieneś/powinnaś pić ją w święta”.

3. Woda butelkowana
Woda zapakowana w 
plastikowe butelki, które 
niepotrzebnie zaśmiecają 
środowisko.

„Ilustracja przedstawia wyobrażenie absolutnej 
czystości, sugerując, że woda jest czysta i 
przyjazna środowisku, proekologiczna, nawiązuje 
do «nietkniętego raju».
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Zapytaj uczniów i uczennice:

W jaki sposób Waszym zdaniem efekt wyższości obrazu nad 
tekstem przejawia się w tej reklamie?

Zasadniczo w reklamach łatwo można dostrzec sposób, w jaki ob-
razy przekazują ważne przesłanie, które łatwo zakorzenia się w 
pamięci ludzi. Cechy charakterystyczne sprzedawanego produktu 
i jego wpływ na ludzi i środowisko naturalne nie są ważne – to wy-
obrażenie budowane przez użyty obraz przekazuje istotny komu-
nikat, to obraz przykuwa uwagę. W taki właśnie sposób marketing 
w dużej mierze opiera się efekcie wyższości obrazu nad tekstem. 
Reklama przedstawia wodę w szkodliwych dla środowiska plasti-
kowych butelkach albo produkty szkodliwe dla zdrowia (papierosy, 
słodki, gazowany napój), ale obrazy skupiają się na pozytywnych 
aspektach i wrażeniach, dając ludziom poczucie, że taki produkt 
znaczy o wiele więcej niż w rzeczywistości.

Zacznijmy od kilku faktów na temat tego, w jaki sposób możemy 
dostrzec efekt wyższości obrazu nad tekstem w mediach spo-
łecznościowych. Rozdaj uczniom i uczennicom Karty pracy 3. 
Ćwiczenie 1. Pozwól uczniom i uczennicom trochę pozgadywać, 
a następnie podaj im liczby:

2.3.
30 min

Ćwiczenie 1

Efekt wyzszosci obrazu nad 
tekstem w mediach
spo   ecznosciowych 
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Mózg szybciej i łatwiej rozumie obrazy, w związku z tym są one rów-
nież bardziej skuteczne w mediach społecznościowych. Zdjęcia są 
podstawą funkcjonowania Instagrama. Przykładowo Facebook za-
leca firmom ograniczanie ilości tekstu na obrazach w celu zwiększe-
nia skuteczności ich reklam wyświetlanych na Facebooku. Tekst na 
obrazie powinien zajmować mniej niż 20% jego powierzchni. Takie 
obrazy dają lepsze efekty pod kątem liczby polubień i udostępnień⁸. 
Skuteczność obrazów i infografik na Facebooku czy Instagramie 
albo większa skuteczność infografik względem samej informacji 
tekstowej (statusy) – to wszystko działanie efektu wyższości obrazu 
nad tekstem.

⁸

⁹

Zob. https://www.
f a c e b o o k . c o m / b u -
s i n e s s / h e l p / 9 8 0
5 9 3 4 7 5 3 6 6 4 9 0 ?
id=1240182842783684 
[dostęp: 20.06.2021].

Źródło ilustracji 1:
https://www.blick.ch/
politik/trotz-viel-spot-
t-koeppel-verteidigt-
-seinen-manipulation-
-tweet-aufgeregte-ro-
te-g lutofen-farben -
-id15395110.html;

Źródło ilustracji 2:
https://www.sott.net/
article/302965-Anti-
-vaxxers-want-to-si-
destep-immunization-
-laws-Start-your-own-
-religion.

Wydrukuj i rozdaj arkusz roboczy albo pokaż na ekranie przykła-
dy teorii spiskowych, wedle których zmiana klimatu to oszustwo, a 
szczepionki powodują autyzm i inne groźne choroby⁹ (zob. Karta 
pracy 3. Ćwiczenie 2). Obrazy te wybrano w taki sposób, aby 
wzmocnić informację tekstową i wywołać emocjonalną reakcję u 
docelowych odbiorców i odbiorczyń. 

Przy omawianiu obrazów niezwykle ważne jest, żeby zacząć od ana-
lizy warstwy faktograficznej, tj. tego, co jasno i bez wątpliwości wi-
dać na obrazie. Gdy to zostanie ustalone, wtedy warto przejść do 
omówienia tego, co dany obraz wydaje się sugerować i w jaki spo-
sób (na ile sposobów) można go interpretować. Rozróżnianie tego, 
co jest faktem, od tego, co jest interpretacją, to kluczowa umiejęt-
ność potrzebna do dostrzegania manipulacji i chronienia się przed 
jej negatywnymi skutkami.

Ćwiczenie 2

¹⁰ Źródło: https://www.
blick.ch/politik/trotz-
-viel-spott-koeppel-ver-
teidigt-seinen-manipu-
lation-tweet-aufgereg-
te-rote-glutofen-farben-
-id15395110.html 

Ilustracja 1¹⁰
Tekst: „Czy czujesz się manipu-
lowany/manipulowana?”

Ilustracja 2¹¹
Tekst: „Największe kłamstwo świata... że szcze-
pionki są bezpieczne i skuteczne. Autyzm, ADHD, 
astma, alergie, egzema, drgawki, cukrzyca”.

¹¹ Źródło: https://www.
s o t t . n e t / a r t i c l e /
302965-Anti-vaxxers-
-want-to-sidestep-im-
munization-laws-Start-
-your-own-religion
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Na ilustracji 1, na poziomie faktograficznym, widać mapę progno-
zy pogody z roku 2019, na której obszar Niemiec z temperatura-
mi bliskimi 30 stopni Celsjusza i nieznacznie wyższymi zaznaczony 
jest kolorem czerwonym. Na mapie prognozy pogody z 2009 roku 
temperatury są podobne, a w kilku przypadkach nawet nieznacznie 
wyższe niż w 2019 roku, jednak nie są zaznaczone na czerwono. 
Interpretacja: w obrazie tym wykorzystano sugestię dotyczącą róż-
nicy w kolorze, tj. użycie czerwonego koloru na mapie z 2019 roku 
do wskazania wysokich temperatur w lecie w Niemczech, aby spra-
wić wrażenie ostrzeżenia, niebezpieczeństwa, zagrożenia pożarem. 
Obraz może sugerować, że wyższe temperatury były normalnym 
zjawiskiem dekadę wcześniej, a ludzie stresują się i niepokoją z po-
wodu „zmyślonych” stwierdzeń dotyczących kryzysu klimatyczne-
go. Może też dawać mylne, sprzeczne z nauką, wrażenie, że pogoda 
to to samo co klimat. 

Docelowymi odbiorcami ilustracji 2 są rodzice małych dzieci. 
Na poziomie faktograficznym ilustracja przedstawia płaczące, na-
gie, małe dziecko leżące na brzuchu, w którego ciało wkłutych jest 
jednocześnie wiele strzykawek – możemy domyślać się, że zawiera-
ją one szczepionki. 
Interpretacja: informacja tekstowa zawiera stwierdzenia niepopar-
te żadnymi dowodami, wykorzystuje jednak wywołujący silną re-
akcję emocjonalną obraz – płaczące dziecko. Przekaz sugeruje, że 
dziecko płacze z powodu szczepionek, które zamiast chronić są dla 
niego szkodliwe i powodują wiele poważnych chorób. Obraz moż-
na intepretować jako alarmujące ostrzeżenie dla rodziców małych 
dzieci, aby nie szczepili swoich dzieci przeciw standardowym cho-
robom wieku dziecięcego. Może pozostawiać w rodzicach wrażenie 
cierpienia, szkód i bólu, które przytrafią się ich dzieciom w związku 
ze szczepieniem.

W obu przypadkach obrazy są znacznie bardziej perswazyjne niż 
sam tekst. Mają za zadanie uruchomić myślenie automatyczne i au-
tomatyczne skojarzenia, a gdy wywołana zostaje reakcja emocjo-
nalna, ludzie mają dużo mniejszą skłonność do racjonalnego my-
ślenia albo ulegania perswazji faktów. 

Zadaj uczniom następujące pytania: 

Co dokładnie i bez wątpliwości widać na ilustracji 1?
Co sugeruje ilustracja 1? 
Co dokładnie i bez wątpliwości widać na ilustracji 2?
Do kogo skierowana jest ilustracja 2 i jaki niesie ze sobą prze-
kaz? 
Jaki element wywołuje bardziej intensywną reakcję: tekst czy 
towarzyszący mu obraz (w obu ilustracjach)?
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2.4.
30 min

Wydrukuj ilustracje i zrzuty ekranów z mediów albo pokaż je na 
ekranie (zob. Karta pracy 4)¹². Wyjaśnij uczniom kontekst tych 
zdarzeń. 
 
11 września 2001 roku miał miejsce atak terrorystyczny wymierzo-
ny w budynki World Trade Center w centrum Manhattanu w No-
wym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Za te ataki odpowiedzialna 
była dżihadystyczna organizacja terrorystyczna zwana Al-Kaidą. W 
odpowiedzi rząd Stanów Zjednoczonych rozpoczął tzw. wojnę z ter-
roryzmem – szeroko zakrojone działania wojskowe mające na celu 
walkę z międzynarodowym terroryzmem. W 2001 roku Stany Zjed-
noczone zaatakowały Afganistan, na obszarze którego ukrywali się 
członkowie Al-Kaidy. W 2003 roku rządy Stanów Zjednoczonych i 
Wielkiej Brytanii powiązały dyktatora Iraku, Saddama Husseina, z 
terroryzmem i ogłosiły, że rząd Iraku ma broń masowego rażenia 
i jest gotowy użyć jej przeciwko krajom Europy Zachodniej i USA. 
W 2003 roku koalicja sił zbrojnych USA, Wielkiej Brytanii, Austra-
lii i Polski zaatakowała Irak; wywołana w ten sposób wojna trwała 
14 lat. W Iraku nie znaleziono broni masowego rażenia, natomiast 
podczas wojny zginęło tam 200 tys. osób cywilnych. Dżihadystyczna 
grupa ekstremistyczna zwana ISIS została utworzona w 2004 roku 
jako miejscowa filia Al-Kaidy. Początkowo ISIS było osłabione, po-
wstało w kraju zniszczonym i zubożonym toczącą się wojną. Potem 
jednak zajęło część Iraku i Syrii i na tych obszarach ogłosiło kalifat, 
w którym obowiązywały surowe prawa wynikające z fundamenta-
listycznej interpretacji religijnych przepisów islamu - szariatu¹³, a 
członkowie ISIS dopuszczali się przemocy wobec ludności miejsco-
wej, mniejszości Jazydów¹⁴ lub osób LGBT+. Stany Zjednoczone, 
Kurdowie i Syria oraz wojska innych krajów podjęły dalsze operacje 
wojskowe, aby pokonać ISIS. W 2017 roku ISIS straciło większość 
swojego terytorium.

Spójrz, w jaki sposób niektóre zachodnie media przedstawiały roz-
wój sytuacji na krótko przed rozpoczęciem wojny w Iraku oraz pod-
czas eskalacji działań wymierzonych w ISIS w 2016 roku. Możesz 
pracować z całą klasą albo podzielić uczniów i uczennice na grupy, 
w zależności od preferencji i doświadczeń z daną klasą.

Activity 3

¹²

¹³

Źródło ilustracji 1:
https://www.newsmu-
seum.pt/en/na-frente/
iraq-body-news;

Źródło ilustracji 2:
https://www.foreignaf-
f a i r s . c o m / a r t i c l e s /
iraq/2003-01-01/palesti-
ne-iraq-and-american-
-strategy;

Źródło ilustracji 3: ht-
tps://www.fol iomag.
c o m / u p d a t e - l e a s t -
- s i x - s t a f f e r s - l e t - g o -
-newsweek/ [dostęp: 
15.06.2021].

Muzułmańskie prawo, 
zbiór zasad i przepisów 
obowiązujących każdą 
osobę w społeczno-
ściach muzułmańskich. 
Według muzułmań-
skich teologów i praw-
ników szari’at [arab. « 
słuszna ścieżka »] jest 
dziełem Boga, zostało 
objawione prorokom 
islamu (za których uwa-
żają proroków biblijnych 
— począwszy od Ada-
ma, Abrahama i in., do 
Mahometa) i w związ-
ku z tym stanowi część 
wiary muzułmańskiej 
obowiązującej wszyst-
kich członków gminy 
(ummy);  źródło: Ency-
klopedia PWN, https://
encyklopedia.pwn.pl/
haslo/muzulmanskie-
-prawo;3944804.html 
[dostęp : 15.06.2021] - 
definicja konsultowana 
przez Salam Lab.

efekt wyzszosci obrazu 
nad tekstem w kontekscie 
politycznym

¹⁴ Jazydzi, wyznawcy religii 
synkretycznej związa-
nej z innymi tradycyj-
nymi religiami regionu 
Mezopotamii. Źródło: 
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Ilustracja 1
Tytuł: „45 minut od ataku”
„Raport ujawnia, że Saddam jest 
gotowy rozpocząć uderzenie bro-
nią chemiczną”. 
Evening Standard (lokalny darmo-
wy dziennik w formacie tabloidu – 
mającego wiele zdjęć i sensacyjne 
treści – ukazujący się w Londynie w 
Wielkiej Brytanii).

Ilustracja 2
Tytuł: „Palestyna, Irak i amerykańska strate-
gia”.
Foreign Affairs (amerykański opiniotwórczy 
magazyn poświęcony tematyce relacji zagra-
nicznych).

Ilustracja 3
Tytuł: „Czy ISIS może zdobyć Waszyngton?”
„Stolica narodu [amerykańskiego] to nie tylko je-
den z głównych celów, ale największa niezdobyta 
nagroda dla terrorystów”.
Newsweek (amerykański tygodnik społeczno-po-
lityczny).

Encyklopedia PWN, ht-
tps://encyklopedia.pwn.
pl/szukaj/jazydzi.html 
[dostęp : 15.06.2021] - 
definicja konsultowana 
przez Salam Lab. Por. 
J. Bocheńska, Jak poko-
chać Szatana? Ślada-
mi zapomnianej religii 
jezydów, Miesięcznik 
Znak, 2014, https://
www.miesiecznik.znak.
com.pl/7122014joan-
na-bochenskajak-po-
kochac-szatana-slada-
mi-zapomnianej-reli-
gii-jezydow/ [dostęp: 
15.06.2021].
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Zadaj uczniom i uczennicom następujące pytania: 

Spójrz, w jaki sposób użyto ilustracji w Stanach Zjednoczonych 
i w Wielkiej Brytanii w celu uzasadnienia wojny. Jakie elementy 
wykorzystano i jakie emocje mają one wywołać w odbiorcach – 
obywatelach i obywatelkach Stanów Zjednoczonych? 
W szczególności spójrz, jak wykorzystano ilustrację 2 dołączo-
ną do artykułu w opiniotwórczym amerykańskim magazynie 
poświęconym tematyce relacji zagranicznych – Foreign Affairs. 
Tytuł jest neutralny: Palestyna, Irak i amerykańska strategia. 
W jakim stopniu neutralna jest ilustracja do artykułu? Jaki jest 
przekaz ilustracji?

Na ilustracji 1 widzimy dużą ilość broni. Na ilustracji 2, zamieszczo-
nej obok neutralnego tytułu artykułu, widać dłoń trzymającą kara-
bin i mankiet munduru wojskowego. Ilustracja 3 przedstawia w du-
żym przybliżeniu broń wymierzoną w Waszyngton – stolicę Stanów 
Zjednoczonych. 

Dzięki wywołaniu poczucia nadchodzącego niebezpieczeństwa, za-
grożenia i strachu ilustracje są przekonujące – mogą spowodować, 
że Amerykanie i Amerykanki będą bardziej skłonni do zaakcepto-
wania agresywnej odpowiedzi zbrojnej i prowadzenia operacji woj-
skowych przeciwko zagrożeniu. 

Co ważne, obrazy wywołują silne emocje niezależnie od tekstu, któ-
ry ilustrują, i z tego powodu często są wykorzystywane przez me-
dia. Mogą również wprowadzać w błąd, ponieważ mogą mieć inne 
przesłanie niż artykuł albo wiadomości. W takich sytuacjach może 
przejawiać się błąd poznawczy w postaci efektu wyższości obrazu 
nad tekstem, który wpłynie na postrzeganie przez nas danej kwe-
stii.



Karty pracy  
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Popatrz na poniższe dwa przykłady i wybierz, stawiając x obok punktu a) albo b), wersję, 
którą łatwiej zrozumieć: tekst z wyjaśnieniem czy obraz.

1. Budowa atomu wodoru

1.

Atom wodoru ma jądro składające się z protonu o jednej jednostce dodatniego ła-
dunku elektrycznego i elektron posiadający ładunek ujemny .

Atom wodoru ma jądro składające się z protonu o 
jednej jednostce dodatniego ładunku elektrycznego i 
elektron posiadający ładunek ujemny.

¹⁷
¹⁸
¹⁹

2. Zasady postępowania podczas pandemii COVID-19
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Rozgrzewka: doswiadczenie efekt u 
wyzszosci obrazu nad tekstem

a) Jak jest zbudowany atom wodoru?¹⁷

b) Jak jest zbudowany atom wodoru? 

¹⁸

ATOM WODORU
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W kolumnach poniżej zapisz odpowiedzi dotyczące wpływu danego produktu na zdro-
wie ludzi i na środowisko naturalne, a w drugiej przekaz, jaki niesie ze sobą obraz (emo-
cje, które wywołuje). 

Ilustracja 1²⁰ 

Ilustracja 3²² 

Ilustracja 2²¹

Efekt wyzszosci obrazu nad tekstem 
a zakodowany przekaz w reklamach

2.

Zapisz definicję efektu wyższości obrazu nad tekstem:
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²⁰
²¹
²²

Źródło: https://www.buzzfeednews.com/article/danvergano/juul-marketing-kids-cartoon-websites.

Źródło : https://www.wcrf-uk.org/informed/articles/news-public-support-junk-food-advertising-restrictions.

Źródło: https://www.truthinadvertising.org/id-tap-that/.
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Zgadnij:

Ile czasu potrzebuje nasz mózg na zrozumienie obrazu?

Ile czasu potrzeba średnio na przeczytanie 200–250 słów?

Jak często na Facebooku udostępniane są infografiki w porównaniu ze zwykłym tekstem 
objaśniającym (status)?  

Jaki jest wpływ tego produktu 
na zdrowie ludzi i środowisko 

naturalne?

Jaki przekaz niesie przedstawiony obraz?

1.

2.

3.

W jaki sposób Waszym zdaniem efekt wyższości obrazu nad tekstem przejawia się w tej 
reklamie?

Ćwiczenie 1

3.
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Efekt wyzszosci obrazu nad tekstem 
w mediach spo   ecznosciowych 
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O ile bardziej angażujące – generujące reakcje, polubienia, udostępnienia – na Facebo-
oku są posty z obrazami niż posty bez obrazów?

Dlaczego Instagram jest taki popularny?

Przyjrzyj się tym dwóm ilustracjom i odpowiedz na poniższe pytania. 

Ilustracja 1
Tekst: „Czy czujesz się manipu-
lowany/manipulowana?”.

Ilustracja 2
Tekst: „Największe kłamstwo świata... że szcze-
pionki są bezpieczne i skuteczne. Autyzm, ADHD, 
astma, alergie, egzema, drgawki, cukrzyca”.

Ćwiczenie 2
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Co dokładnie i bez wątpliwości widać na ilustracji 1?

Co sugeruje ilustracja 1?

Co dokładnie i bez wątpliwości widać na ilustracji 2?

Do kogo skierowana jest ilustracja 2 i jaki niesie ze sobą przekaz?
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Jaki element wywołuje bardziej intensywną reakcję: tekst czy towarzyszący mu obraz (w 
obu ilustracjach)?

Spójrz na poniższe ilustracje.

4.

Ilustracja 1
Tytuł: „45 minut od ataku”.
„Raport ujawnia, że Saddam jest 
gotowy rozpocząć uderzenie bro-
nią chemiczną”. 
Evening Standard (lokalny darmo-
wy dziennik w formacie tabloidu – 
mającego wiele zdjęć i sensacyjne 
treści – ukazujący się w Londynie w 
Wielkiej Brytanii). 

Ilustracja 2
Tytuł: „Palestyna, Irak i amerykańska strategia”.
Foreign Affairs (amerykański opiniotwórczy ma-
gazyn poświęcony tematyce relacji zagranicz-
nych).

Efekt wyzszosci obrazu nad tekstem 
w kontekscie politycznym
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Ilustracja 3
Tytuł: „Czy ISIS może zdobyć Waszyngton?”
„Stolica narodu [amerykańskiego] to nie tylko jeden z 
głównych celów, ale największa niezdobyta nagroda 
dla terrorystów”.
Newsweek (amerykański tygodnik społeczno-poli-
tyczny).
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Polityczny kontekst tych ilustracji
11 września 2001 roku miał miejsce atak terrorystyczny wymierzony w budynki World 
Trade Center w centrum Manhattanu w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Za te 
ataki odpowiedzialna była islamska ekstremistyczna organizacja terrorystyczna zwana 
Al-Kaidą. W odpowiedzi rząd Stanów Zjednoczonych rozpoczął tzw. wojnę z terroryzmem 
– szeroko zakrojone działania wojskowe mające na celu walkę w międzynarodowym ter-
roryzmem. W 2001 roku Stany Zjednoczone zaatakowały Afganistan, na obszarze które-
go ukrywali się członkowie Al-Kaidy. W 2003 roku rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej 
Brytanii powiązały dyktatora Iraku, Saddama Husseina, z terroryzmem i ogłosiły, że rząd 
Iraku ma broń masowego rażenia i jest gotowy użyć jej przeciwko krajom Europy Za-
chodniej i USA. W 2003 roku koalicja sił zbrojnych USA, Wielkiej Brytanii, Australii i Polski  
zaatakowała Irak; wywołana w ten sposób wojna trwała 14 lat. W Iraku nie znaleziono 
broni masowego rażenia, natomiast podczas wojny zginęło tam 200 tys. osób cywil-
nych. Islamska grupa ekstremistyczna zwana ISIS²³ została utworzona w 2004 roku jako 
miejscowa filia Al-Kaidy. Początkowo ISIS było osłabione, powstało w kraju zniszczonym 
i zubożonym  toczącą się wojną. Potem jednak zajęło część Iraku i Syrii i na tych obsza-
rach ogłosiło kalifat, w którym obowiązywały surowe prawa szariatu²⁴, a członkowie ISIS 
dopuszczali się przemocy wobec ludności miejscowej, mniejszości Jazydów²⁵ lub osób 
LGBT+. Stany Zjednoczone, Kurdowie i Syria oraz wojska innych krajów podjęły dalsze 
operacje wojskowe, aby pokonać ISIS. W 2017 roku ISIS straciło większość swojego te-
rytorium.

²³

²⁴

ISIS (tzw. Islamskie Państwo Iraku i Syrii), znane również jako ISIL (tzw. Islamskie Państwo Iraku i Lewantu) albo Daesh, jest sunnicką 
grupą dżihadystów, mających szczególnie przemocową ideologię; grupa ta określa się kalifatem i rości sobie władzę religijną nad całą 
społecznością muzułmańską. ISIS zostało założone jako lokalna filia Al-Kaidy w Iraku w 2004 roku przez Abu Musab al Zarqawiego. 
Źródło: The Islamic State (Terrorist Organization), https://www.rand.org/topics/the-islamic-state-terrorist-organization.html i Timeline: 
the Rise, Spread, and Fall of the Islamic State, https://www.wilsoncenter.org/article/timeline-the-rise-spread-and-fall-the-islamic-state 
[dostęp: 15.06.2021].

Muzułmańskie prawo, zbiór zasad i przepisów obowiązujących każdą osobę w społecznościach muzułmańskich. Według muzułmań-
skich teologów i prawników szari’at [arab. « słuszna ścieżka »] jest dziełem Boga, zostało objawione prorokom islamu (za których 
uważają proroków biblijnych — począwszy od Adama, Abrahama i in., do Mahometa) i w związku z tym stanowi część wiary muzuł-
mańskiej obowiązującej wszystkich członków gminy (ummy);  źródło: Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/muzul-
manskie-prawo;3944804.html [dostęp : 15.06.2021] - definicja konsultowana przez Salam Lab.

²⁵ Jazydzi, wyznawcy religii synkretycznej związanej z innymi tradycyjnymi religiami regionu Mezopotamii. Źródło: Encyklopedia PWN, 
https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/jazydzi.html [dostęp : 15.06.2021] - definicja konsultowana przez Salam Lab. Por. J. Bocheńska, 
Jak pokochać Szatana? Śladami zapomnianej religii jezydów, Miesięcznik Znak, 2014, https://www.miesiecznik.znak.com.pl/7122014joan-
na-bochenskajak-pokochac-szatana-sladami-zapomnianej-religii-jezydow/ [dostęp: 15.06.2021].
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W szczególności spójrz, jak wykorzystano ilustrację 2 dołączoną do artykułu w opi-
niotwórczym amerykańskim magazynie poświęconym tematyce relacji zagranicznych 
– Foreign Affairs. Tytuł jest neutralny: Palestyna, Irak i amerykańska strategia. W jakim 
stopniu neutralna jest ilustracja do artykułu? Jaki jest przekaz ilustracji?

Spójrz, w jaki sposób użyto ilustracji w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w celu 
uzasadnienia wojny. Jakie elementy wykorzystano i jakie emocje mają one wywołać w 
odbiorcach – obywatelach i obywatelkach Stanów Zjednoczonych? 



10
leckja

Efekt 
humoru 
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1.
Notatki dla 
nauczycielek i 
nauczycieli 

Co to jest efekt humoru? 
Efekt humoru należy do błędów poznawczych dotyczących pamię-
ci, podobnie jak pozytywna retrospekcja (zob. Scenariusz zajęć 5), 
efekt negatywności (zob. Scenariusz zajęć 6), efekt wyższości obra-
zu nad tekstem (zob. Scenariusz zajęć 9) i efekt przesypiania (zob. 
Scenariusz zajęć 11). Błędy te charakteryzują się tym, że wzmacnia-
ją lub osłabiają proces zapamiętywania, a nawet mogą zmienić to, 
co jest zapamiętywane. Efekt humoru opiera się na założeniu, że 
humorystyczne wiadomości, obrazy lub informacje są łatwiej zapa-
miętywane niż treści niehumorystyczne¹ ². Można to wytłumaczyć 
specyfiką humoru i zwiększoną zdolnością poznawczą, jakiej wyma-
ga zrozumienie żartu lub emocji, które powoduje. Dlatego ludzie 
łatwiej zapamiętują humorystyczne treści, niezależnie od tego, czy 
są to treści werbalne, czy wizualne – efekt humoru może być akty-
wowany także w obrazach, np. na zdjęciach lub w filmach. Ponadto 
humorystyczne informacje mogą wpływać na naszą pamięć na po-
ziomie fizycznym i emocjonalnym, np. obniżają tętno, zapewniają 
większą wytrwałość przy realizacji zadań w pracy i lepszy nastrój 
lub zmniejszają poziom stresu. Efekt humoru ma zatem pozytywny 
wpływ na nasze zdrowie psychiczne (w porównaniu z innymi błę-
dami poznawczymi, które opisujemy w pozostałych scenariuszach 
zajęć). Dlatego efekt humoru jest również rozmyślnie wykorzysty-
wany w celu perswazji, ponieważ humor może wzmacniać wiary-
godność danych treści i budować zaufanie, a także pozytywną oce-
nę danej sytuacji.

Humorystyczne treści, które aktywują ten błąd poznawczy, są po-
wszechnie stosowane w edukacji, aby nauka była bardziej zabawna 
i skuteczna; w reklamach – aby były łatwo zapamiętywane i kojarzy-
ły się z pozytywnymi emocjami; a także w polityce w postaci satyry i 
żartów oraz w programach telewizyjnych, w których rozrywka łączy 
się z dyskusją na temat aktualnych kwestii politycznych. 

Chociaż istnieje kilka badań na temat efektu humoru, naukowcy i 

C. Bouko, D. Rieger, 
J. Karton, B. Naderer, 
Świadomość błędów po-
znawczych sposobem na 
zapobieganie radykali-
zacji młodych ludzi, kurs 
online, 2021, moduł 5, 
sesja 3. 

¹

Tamże. ²
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naukowczynie nie są zgodni co do tego, dlaczego to zjawisko wystę-
puje. Zrozumienie jego mechanizmu jest więc nadal ograniczone. 
Według niektórych hipotez niezwykły, a nawet dziwaczny, materiał 
humorystyczny wymaga od nas wykorzystania większych zasobów 
zdolności poznawczych niż zwykły materiał niehumorystyczny i dla-
tego pamiętamy go lepiej; zakłada się, że żarty i humor wyróżniają 
się na tle innych treści i łatwiej je zapamiętać.

Efekt humoru a grupy 
ekstremistyczne 
W jaki sposób ten przeważnie pozytywny błąd poznawczy może być 
powiązany z radykalizacją? Wyjaśnienia należy szukać w specyfice 
humoru – ponieważ humor przyciąga uwagę i ułatwia zapamiętywa-
nie treści, jest coraz częściej stosowany w propagandzie ekstremi-
stycznej. W szczególności memy są powszechnie wykorzystywaną 
formą treści w mediach społecznościowych. Mem jest definiowany 
jako „połączenie grafiki i tekstu, będące humorystycznym komenta-
rzem do bieżących wydarzeń, prezentacją poglądów czy emocji. Po-
jęcie memu internetowego nawiązuje do memetyki Richarda Dow-
kinsa z 1976 roku. Mem jest zatem ewoluującą jednostką informacji 
kulturowej. Tworzy się go wokół powtarzających się tematów bądź 
obrazów, które są na bieżąco poszerzane w odniesieniu do aktual-
nych zjawisk kulturowych, wydarzeń, zachowań osób publicznych 
itp. Ważną cechą memów jest ich wiralowość: memy błyskawicznie 
rozprzestrzeniają się w Sieci, dominują zwłaszcza w serwisach spo-
łecznościowych. [...] Odwołanie się do motywów szczególnie lubia-
nych przez grupę docelową i stworzenie humorystycznego memu, 
nawiązującego tematycznie do prowadzonej działalności, tworzy 
bliższą relację z użytkownikiem, buduje przestrzeń, w której użyt-
kownicy stają się aktywni i którą chętnie obserwują”³.

Poczucie humoru w tym kontekście sprzyja celom ekstremistów na 
dwa sposoby. Po pierwsze, pomaga utrwalić w pamięci zamierzony 
przekaz. Po drugie, i to jest najważniejsze, ze względu na humory-
styczny kontekst nawet bardzo dobitne i brutalne ekstremistyczne 
przekazy, które mogłyby zostać odrzucone przez ludzi będących na 
wczesnym etapie radykalizacji, stają się bardziej akceptowalne, po-
nieważ „można się z tego pośmiać". Zjawisko to zwiększa akcepta-
cję radykalnych poglądów i czyni je potencjalnie bardziej przystęp-
nymi dla większych grup odbiorców. 

Z drugiej strony humor może być również wykorzystywany do zwal-
czania ekstremistycznej propagandy i może działać jako skuteczny 
środek oporu bez użycia przemocy. Używając humoru, ludzie od-
rzucili przemoc i ekstremizm grupy terrorystycznej ISIS⁴. Korzysta-
nie z humoru jest również uznawane za strategię przeciwdziałania 
radykalizacji postaw w Internecie⁵. Zbadano na przykład rolę humo-

Źróło: Hasło mem, ht-
tps://www.semtec.pl/
slownik-seo/mem/ [do-
stęp: 15.06.2021]. 

C. Bouko, D. Rieger, 
J. Karton, B. Naderer, 
Świadomość błędów po-
znawczych sposobem na 
zapobieganie radykali-
zacji młodych ludzi, kurs 
online, 2021, moduł 5, 
sesja 3.

Tamże.

³

⁴

⁵
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Ku Klux Klan: stosująca 
przemoc, tajna organi-
zacja, założona w 1915 
roku w stanie Georgia w 
Stanach Zjednoczonych, 
aby utrzymać suprema-
cję białych protestan-
tów. Obecnie w USA jest 
aktywnych kilkadziesiąt 
organizacji ze słowem 
„klan” w nazwie. W ciągu 
ostatnich dwóch dekad 
FBI kilkakrotnie uda-
remniło zamachy przy-
gotowywane przez ich 
ekstremistów. Jednak w 
XXI wieku Klan stawia 
na indoktrynację swo-
ich sympatyków (źródła: 
Merriam Webster Dic-
tionary, Wydawnictwo 
Czarne).

⁶ru politycznego jako narzędzia, za pomocą którego stawiano opór 
wobec reżimu syryjskiego w pierwszym roku powstania w Syrii. 
Naukowcy wykazali, że humor polityczny działa nie tylko jako głos 
przeciwko dominującym elitom, ale także ma charakter konfronta-
cyjny i rzuca wyzwanie reżimowi. Humor jest więc wykorzystywany 
podczas ulicznych demonstracji i innych akcji. Humor skierowany 
przeciw treściom ekstremistycznym może być przydatny, aby je 
„odczarować” i ukazać ich prawdziwe, nawołujące do przemocy 
przesłanie. Humor był wykorzystywany m.in. po to, aby podważyć 
popularność ruchów ekstremistycznych, np. Ku Klux Klanu⁶ w USA. 
Niemniej jednak korzystanie z humorystycznych treści jest 
ryzykowne i dlatego należy robić to ostrożnie. Humor nie jest 
uniwersalny, zależy od indywidualnej wrażliwości i zainteresowań, 
kręgu kulturowego itp. Przykładowo humor w kwestiach 
politycznych w przekazach satyrycznych może prowadzić do 
radykalizacji, gdy nie jest odpowiednio rozumiany lub w ogóle 
nie jest rozumiany. Przekazy humorystyczne mogą wydawać się 
prowokacyjne, zachęcać do przyjęcia radykalnych poglądów oraz 
stosowania mowy nienawiści lub propagować fałszywe wiadomości. 
Jeśli humorystyczne przekazy, mające podważyć wiarygodność lub 
wyśmiać potencjalnych odbiorców propagandy ekstremistycznej, są 
skierowane przeciwko przywódcom ekstremistów lub terrorystów, 
mogą zostać uznane za zniewagę i przynieść efekty przeciwne 
do zamierzonych. Humor jest bardzo złożonym zagadnieniem, 
związanym z osobistymi preferencjami oraz głęboko zakorzenionym 
w danej kulturze i zależnym od kontekstu. Humorystyczne obrazy 
mogą niestety powodować napięcia i konflikty, a czasami prowadzić 
nawet do przemocy. Jednym z przykładów ilustrujących tę kwestię 
są ekstremistyczne ataki na francuski magazyn satyryczny „Charlie 
Hebdo”, przeprowadzone w Paryżu w 2015 roku, po opublikowaniu 
przez magazyn satyrycznych kreskówek przedstawiających 
Mahometa. Także w Paryżu, w 2020 roku, doszło do tragicznego 
zabójstwa nauczyciela przez osobę zradykalizowaną; nauczyciel 
został zabity, gdy omawiał podczas lekcji ww. kreskówki 
przedstawiające Mahometa, zamieszczone w „Charlie Hebdo”, jako 
przykład wolności słowa.

          Aby uzyskać więcej informacji na temat efektu autorytetu, innych błędów poznawczych
          i radykalizacji zachęcamy do wzięcia udziału w przygotowanym przez nas nieodpłatnymkursie
          online pt. Świadomość błędów poznawczych sposobem na zapobieganie radykalizacji młodych
          ludzi, dostępnym pod adresem mooc.precobias.eu.
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2.

Planowane efekty Struktura lekcji i 
instrukcje

Po zakończeniu lekcji uczenni-
ca/uczeń będzie:

rozumieć, czym jest efekt 
humoru;

rozumieć, jak humor może 
przyczyniać się do pogłę-
biania stereotypów i uprze-
dzeń;

rozumieć, jak efekt humo-
ru może być wykorzystany 
w propagandzie ekstremi-
stycznej. 

Przybliżony czas trwania zajęć: trzy 
45-minutowe lekcje.  

Zalecane jest przeprowadzenie 
wszystkich ćwiczeń w proponowanej 
kolejności, ponieważ prowadzą one 
od bezpośredniego doświadczenia 
efektu humoru, poprzez jego zrozu-
mienie i zdefiniowanie, do refleksji 
nad tym, jak humor może przyczyniać 
się do utrwalania krzywdzących ste-
reotypów wobec określonych grup 
społecznych, aż do znanego przy-
padku użycia humoru w przekazach 
ekstremistycznych. Jako szczególnie 
ważne rekomendujemy ćwiczenie 
2.3. Wpływ humoru na akceptowalność 
norm społecznych. 

scenariusz zaj   c
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Powiedz uczniom i uczennicom, że podczas tej lekcji porozmawia-
cie o tym, co was rozśmiesza, i omówicie kwestię humoru. Na wstę-
pie poproś ich,  aby pomyśleli o wiadomości, historii, poście lub me-
mie, który ich ostatnio bardzo rozśmieszył. Następnie poproś, aby 
dobrali się w pary i przez pięć minut porozmawiali ze sobą o tym, co 
wybrali, i co w tych wiadomościach wydaje im się najzabawniejsze. 
Kiedy zakończą rozmowy w parach, poproś kilka chętnych osób, 
aby opowiedziały na forum klasy, o czym dyskutowały w parach. 
Mogą także przedstawić reszcie klasy wybrany przez siebie żart.  

Podziel klasę na kilka mniejszych grup. Rozdaj każdej grupie koloro-
wą kserokopię pięciu obrazów⁷, które znajdziesz w Karcie pracy 
1. Część 1. Poproś, aby przyjrzeli się im przez dokładnie 30 se-
kund. 
Obrazy z karty pracy zamieszczone są także poglądowo poniżej. 
Trzy obrazy to humorystyczne memy: (a) mem ekologiczny, (b) 
mem ukazujący trudny, z powodu pandemii COVID-19, rok 2020 i 
raczej niepewne perspektywy na rok 2021 oraz (c) żart oparty na 
grze słów. Czwarty obraz to infografika informująca o tym, jak se-
gregować śmieci, a piąty obraz to ilustrowany cytat Oscara Wilde’a.

Wstęp

Ćwiczenie

Ilustracja a) Ilustracja b)

2.1.
45 min

Rozgrzewka: doswiadczenie 

efekt u humoru 

Źródło ilustracji (a), (b) i 
(c): www.facebook.com; 
źródło ilustracji (d): ht-
tps://naukawpolsce.
pap.pl/; źródło ilustracji 
(e): www.wielkieslowa.
pl [dostęp: 15.06.2021].

⁷
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Ilustracja  c)

Ilustracja e)

Ilustracja d) 
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Po 30 sekundach zakończ pokazywanie obrazów klasie oraz roz-
daj uczniom i uczennicom kserokopie karty pracy. Poproś ich, aby 
przeznaczyli trzy do pięciu minut na przypomnienie sobie obrazów, 
które przed chwilą widzieli i zapisali ich tematy oraz opisali użyte 
w ilustracjach elementy graficzne. Następnie policz, przy wsparciu 
wybranych osób, ile osób w klasie zapamiętało obrazy. Wyniki mo-
żesz zapisać na tablicy lub flipczarcie, a następnie omówić je – za-
pytaj uczniów i uczennice, czy dostrzegają jakąś tendencję lub po-
dobieństwa w wynikach. 

U podstaw tego eksperymentu leży założenie, że łatwiej jest za-
pamiętać treści humorystyczne niż te pozbawione humoru. Zapo-
wiedz klasie, że w następnym ćwiczeniu postaracie się zdefiniować 
błąd poznawczy, który stoi za eksperymentem. 

W tym działaniu warto naprowadzić uczennice i uczniów na samo-
dzielne zdefiniowanie efektu humoru poprzez zadawanie im odpo-
wiednich pytań i odnoszenie się do ich doświadczeń z poprzednie-
go ćwiczenia. Możesz zadać klasie następujące pytania: 

Def iniowanie efektu humoru 2.2.
20 min

Które z pięciu obrazów były dla Was najłatwiejsze do  zapa-
miętania? Jak sądzicie – z jakiego powodu? 
Jaki jest, Waszym zdaniem, związek między humorem a pa-
mięcią? 

Opierając się na wypowiedziach uczniów i uczennic, wyjaśnij, czym 
jest efekt humoru (zob. Notatki dla nauczycielek i nauczycieli) – po-
daj definicję tego błędu poznawczego i opowiedz o jego wpływie 
na naszą pamięć (humorystyczne treści są łatwiej zapamiętywane) 
oraz na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne (np. redukcja stresu i 
lepszy nastrój, niższe tętno), a także o możliwych naukowych wyja-
śnieniach tego zjawiska. Następnie poproś uczniów i uczennice o 
zapisanie definicji efektu humoru w Karcie pracy 2.
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W tym ćwiczeniu wspólnie z klasą porozmawiacie o tym, jak hu-
mor może wpływać na akceptowalność pewnych poglądów lub 
zachowań w społeczeństwie i w jaki sposób może przyczyniać się 
do wzmacniania stereotypów oraz uprzedzeń wobec grup społecz-
nych, które są szczególnie wrażliwe (podatne na dyskryminację, wy-
kluczenie itp.). Ważne jest, aby upewnić się, że uczniowie i uczen-
nice rozumieją ten mechanizm i mogą zastosować tę wiedzę do 
badania humorystycznych treści, z którymi stykają się na co dzień, 
np. w Internecie. 

Najpierw upewnij się, że uczennice i uczniowie potrafią zdefiniować 
pojęcie stereotypu i uprzedzenia. Pomocne mogą być następujące 
definicje: 

Rozdaj Kartę pracy 3 i poproś uczniów i uczennice, aby przeczy-
tali tekst o skutkach obraźliwych żartów, omówili odpowiedzi na py-
tania poniżej tekstu w grupach i zapisali je. Następnie poproś kilka 
chętnych grup o przedstawienie swoich odpowiedzi na forum klasy. 
W razie wątpliwości możecie odnieść się do konkretnych fragmen-
tów tekstu, które zawierają odpowiedzi na podane pytania.

„Stereotyp charakteryzuje się przeważnie nasyceniem wartościa-
mi i emocjami, uproszczeniem i nadmiernym uogólnieniem. Cechą 
stereotypu są także sztywność i trwałość, wynikające z odrzucania 
informacji podważających stereotyp i podatności na informacje, 
które go potwierdzają. Wywiera silny wpływ na zachowania człon-
ków grup społecznych, sprzyjając zwłaszcza utrwalaniu uprzedzeń 
wobec ludzi spoza własnej grupy. W znaczeniu szerszym używa się 
terminu stereotyp na oznaczenie wszelkich poglądów stanowią-
cych odbicie gotowego wzoru i przyswajanych bez zastanowienia i 
konfrontowania ich z rzeczywistością”⁸. 

„Uprzedzenie to negatywny stosunek do kogoś lub czegoś, powsta-
ły w wyniku powziętych z góry, niesprawdzonych przekonań, w tym 
stereotypów”⁹. 

2.3.
45 min

Wp   yw humoru na 

akceptowalnosc norm

spo   ecznych
Hasło stereotyp [w:] 
Encyklopedia PWN, 
https://encyklopedia.
pwn.p l /has lo/s tere -
o t y p ; 3 9 7 9 6 1 7 . h t m l 
[dostęp: 15.06.2021].

⁸

Hasło uprzedzenie [w:] 
Encyklopedia PWN, ht-
t p s : / / e n c y k l o p e d i a .
pwn.pl/haslo/uprzedze-
nie;3991555.html [do-
stęp: 15.06.2021].

⁹
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Następnie zapytaj uczniów i uczennice, czy przypominają sobie żar-
ty lub memy, które ostatnio widzieli i które mogą uznać za przy-
kład obraźliwego humoru. Rozpatrzcie wspólnie kilka przykładów 
żartów zgłoszonych przez osoby w klasie; przeanalizujcie, czy i jaką 
grupę społeczną dany żart lub post dyskredytuje i w jaki sposób 
może wzmocnić uprzedzenia i dyskryminację wobec tej grupy. 
Ważne, aby wybierając żart do omówienia na forum klasy, unikać 
analizowania dowcipów, które są drastyczne, brutalne i mogą być 
szczególnie krzywdzące dla niektórych osób w klasie z powodu ich 
przynależności do grupy społecznej, jaką wyśmiewa żart. Celem 
ćwiczenia jest przeanalizowanie mechanizmu wpływu humoru na 
utrwalanie uprzedzeń.

Możesz zadać uczniom i uczennicom następujące pytania:

Możecie przypomnieć sobie definicję tego typu humoru z artykułu. 

Aby pomóc uczniom i uczennicom w odpowiedzi na to pytanie mo-
żesz zadać następujące pytania pomocnicze: 

Jakie cechy sprawiają, że jest to przykład obraźliwego, dyskre-
dytującego humoru? 

Jak możemy bronić siebie i innych ludzi przed tego typu żarta-
mi, które utrwalają uprzedzenia i dyskryminację?

Jaka grupa jest przedmiotem żartu?  
W jaki sposób żart może przyczynić się do wzmocnienia uprze-
dzeń i dyskryminacji wobec tej grupy?

Czy Waszym zdaniem grupa ta jest powszechnie dyskrymino-
wana? Skąd o tym wiecie? Czy możecie podać jakieś przykłady 
na potwierdzenie Waszej opinii? 
Czy Waszym zdaniem grupa ta jest dyskryminowana, ale na-
stawienie społeczeństwa do niej się zmienia – uprzedzenia i 
dyskryminacja wobec niej są coraz częściej postrzegane jako 
nieakceptowalne? Skąd o tym wiecie? Czy możecie podać ja-
kieś przykłady na potwierdzenie Waszej opinii? 

Z artykułu zamieszczonego w Karcie pracy 3 wiemy, że obraźliwy 
humor może najbardziej wpłynąć na nastawienie do grup społecz-
nych, do których stosunek się zmienia. Oznacza to, że uprzedzenia i 
dyskryminacja wobec nich zmieniają się z postrzeganych jako „uza-
sadnione” na całkowicie nieuzasadnione. Obraźliwy humor może 
zatem przyczynić się do przesunięcia granic tego, co jest społecznie 
akceptowalne, i usprawiedliwiać uprzedzenia oraz dalszą dyskrymi-
nację grup przez osoby, które w głębi wciąż żywią jeszcze do nich 
uprzedzenia. 

Na koniec zadaj uczniom i uczennicom następujące pytanie:
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Wśród wskazówek i sugestii można wymienić m.in.: nieśmianie się 
z tego typu dowcipów; natychmiastowe reagowanie i wyjaśnienie, 
że tego rodzaju żarty wzmacniają uprzedzenia i dyskryminację, a 
zatem są szkodliwe i destrukcyjne dla danej grupy społecznej; usta-
lenie, że w danej grupie (np. klasie, drużynie sportowej) nie akcep-
tujemy obraźliwego, dyskredytującego humoru i unikamy tego typu 
żartów; publiczne wyrażenie wsparcia dla osób, które padły ofiarą 
obraźliwego humoru; nieudostępnianie i/lub potępianie tego typu 
żartów w mediach społecznościowych itp. Niektóre kobiety zalecają 
także, aby demaskować seksistowskie żarty, mówiąc, że ich nie ro-
zumieją i prosić osobę, która takie żarty opowiada, o ich wyjaśnie-
nie. Ta pozornie niewinna prośba skutecznie powstrzymuje osoby 
opowiadające seksistowskie żarty od śmiania się z nich i wprawia je 
raczej w zakłopotanie. 

Jeśli uczniowie i uczennice sami nie wyjdą z propozycjami żartów 
do omówienia na forum klasy, możesz przed zajęciami przygoto-
wać przykład takiego żartu. Uważamy, że najbezpieczniejszą opcją 
jest wybór żartu, którego przedmiotem są Polki i Polacy, ponieważ 
większość klasy prawdopodobnie należy do tej grupy i żadna mniej-
szość nie zostanie w ten sposób wybrana jako cel żartu. Poza tym 
uczennice i uczniowie mogą także utożsamić się z żartem w wystar-
czającym stopniu, aby móc odczuć i omówić jego krzywdzący wpływ. 
Bardzo ważne jest również, aby nie wybierać dowcipów o Polkach 
i Polakach, które zostały wymyślone przez inną narodowość (np. 
dowcipy o Polakach opowiadane przez Niemców), ponieważ może 
to wzmocnić animozje między tymi dwoma narodowościami. W 
scenariuszu zajęć nie podajemy gotowych przykładów obraźliwego 
humoru, aby nie rozpowszechniać tego typu żartów i tym samym 
nie przyczyniać się do pogłębiania uprzedzeń. 

Kwestie omawiane w tym ćwiczeniu mogą być bardzo delikatne i 
kontrowersyjne, ponieważ, jak już wspomniano, humor nie jest uni-
wersalny, zależy od naszej wrażliwości i preferencji, może być także 
stosowany jako bardzo subtelny środek do dyskredytowania i po-
błażliwego traktowania danych grup społecznych. Z tego powodu 
skupiliśmy się na wyjaśnieniu tego zjawiska i zaproponowaniu (w 
artykule) wskazówek mających na celu rozpoznawanie dyskredy-
tującego humoru zamiast bezpośredniej analizy konkretnych przy-
kładów tego typu humoru. Wybór analizowanych na forum klasy 
żartów powinien być także  dostosowany do specyfiki i wrażliwości 
każdej klasy lub grupy. 

Omawiając ten temat z klasą, należy również podkreślić, że kluczem 
do zrozumienia negatywnych efektów obraźliwego humoru jest to, 
że przekazuje on jednocześnie dwie sprzeczne wiadomości: (1) wy-
raźnie wrogi lub dyskryminujący komentarz wobec danej grupy i (2) 
wiadomość, że to jest tylko żart, nie ma się czym martwić ani trak-
tować go poważnie. W związku z tym może być trudno zareagować 
na toksyczny komunikat zawarty w żarcie. 



PRECOBIASStop radykalizacji - przewodnik dla nauczycielek i nauczycieli

241

W poprzednim ćwiczeniu zobaczyliście, jak obraźliwy humor może 
wzmacniać uprzedzenia i przesuwać granice akceptowalnych norm 
społecznych. Obraźliwy humor jest jednym z gatunków humoru 
wykorzystywanego w propagandzie ekstremistycznej, gdzie kluczo-
we jest przesuwanie granic akceptowalnych społecznie komunika-
tów i poglądów. W tym ćwiczeniu dowiecie się, w jaki sposób humor 
może być wykorzystywany przez grupy i ruchy ekstremistyczne do 
rozpowszechniania ich wiadomości w bardziej subtelny i skutecz-
niejszy sposób.

Pokaż uczniom i uczennicom poniższy mem przedstawiający Żabę 
Pepe (ang. Pepe the Frog). Zapytaj klasę, czy już wcześniej widziała 
ten mem. Jeśli tak, jakie konkretnie memy? Co one przedstawiały?

Ilustracja 1. Żaba Pepe 
(ang. Pepe the Frog)¹⁰

2.4.
45 min

Efekt humoru w kontekscie 

ruchow ekstremistycznych 

Powiedz uczniom i uczennicom, że za chwilę zapoznają się z histo-
rią mema przedstawiającego Żabę Pepe i zobaczą, jak memy mogą 
być wykorzystywane przez ugrupowania ekstremistyczne do upo-
wszechniania ich propagandy. Poproś uczniów i uczennice, żeby 
przeczytali tekst z Karty pracy 4, indywidualnie odpowiedzieli na 
pytania pod tekstem, a następnie omówili je w parach:

Dzięki czemu obraz Żaby Pepe stał się popularny w Interne-
cie? Kto i jak pomógł spopularyzować go i rozpowszechniać?
Jakie cechy Żaby Pepe sprawiły, że stała się tak popularna jako 
mem internetowy?
Jak obraz Żaby Pepe był wykorzystywany przez tzw. alt-pra-
wicę¹¹ w USA? W jaki sposób mem z Żabą Pepe aktywował u 
ludzi efekt humoru?
Co zrobiono, aby ograniczyć wykorzystanie mema z Żabą 
Pepe w treściach ekstremistycznych w Internecie? Kto tego 
dokonał?

Alt-right, skrót od alterna-
tive right (pol. alter-na-
tywna prawica), część 
ruchu tzw. białych su-
premacjonistów w USA, 
luźno powiązana sieć 
grup i osób mających ra-
sistowskie, antysemickie 
poglądy, odrzucających 
konserwatyzm głowne-
go nurtu na rzecz po-
glądów, które obejmują 
jawny lub ukryty rasizm, 
antysemityzm i wiarę w 
wyższość ludzi o białym 
kolorze skóry (na pod-
stawie definicji opraco-
wanej przez niezależną 
organizację w USA, An-
ti-Defamation League, 
zajmującą się przeciw-
działaniem mowie nie-
nawiści, antysemitizmo-
wi i rasizmowi, https://
www.adl.org/). 

¹¹

Źródło: https://knowyo-
urmeme.com/ [dostęp: 
15.06.2021].

¹⁰
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Po dyskusji w klasie w parach omów odpowiedzi na powyższe pyta-
nia z młodzieżą na forum całej klasy. 

Jeśli twoja klasa jest zainteresowana tematem zajęć, możesz po-
prosić ją o wyszukanie, w ramach pracy domowej lub osobnego 
miniprojektu, lokalnych i krajowych inicjatyw, stron internetowych 
oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego (odpowiedników 
amerykańskiej organizacji Anti-Defamation League), które dążą do 
usunięcia toksycznych, ekstremistycznych treści z Internetu. Pod-
czas kolejnych zajęć uczniowie i uczennice mogą przedstawić wyni-
ki swoich poszukiwań na forum całej klasy. Możecie także wspólnie 
przygotować listę przydatnych inicjatyw, kontaktów i stron interne-
towych w formie plakatu lub informacji online, aby była dostępna w 
razie potrzeby w przyszłości, kiedy uczniowie i uczennice natkną się 
na niebezpieczne treści w Internecie, które chcieliby zgłosić. 

Sugestie dotyczące kontynuacji lub praca domowa
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1.

Ilustracja (a) 

Efekt humoruleckja 10 

Rozgrzewka: doswiadczenie 

efektu humoru



245

Efekt humoruleckja 10 

Ilustracja (b)



Efekt humoruleckja 10 

246

Ilustracja (c) 



Efekt humoruleckja 10 

247

Ilustracja (d)  
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Ilustracja (e)  
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Przeznacz trzy do pięciu minut na przypomnienie sobie pięciu obrazów, które przed 
chwilą obejrzałeś(-łaś). Zapisz ich tematy i opisz użyte w nich elementy graficzne. Nie 
musisz opisywać obrazów w kolejności, w jakiej zostały pokazane.

Obraz 1

Obraz 3

Obraz 2

Obraz 4

Obraz 5

Temat:

Temat:

Temat:

Temat:

Temat:

Elementy graficzne: 

Elementy graficzne: 

Elementy graficzne: 

Elementy graficzne: 

Elementy graficzne: 

2. Def iniowanie efektu humoru 

Zapisz poniżej definicję efektu humoru:
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3.

Przeczytaj artykuł poniżej i odpowiedz na pytania pod tekstem. 

Wp yw humoru na akceptowalnosc 

norm spo ecznych

„Obraźliwy humor” jest definiowany jako każda próba rozbawienia poprzez obrażanie 
lub dyskredytowanie danej grupy społecznej lub jej przedstawicieli i przedstawicielek. 
Są to wszystkie żarty, które naśmiewają się z określonych grup społecznych, doświad-
czających stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji (np. kobiet, osób z niepełnosprawno-
ściami, osób LGBT+). Obraźliwy humor komunikuje jednocześnie dwie sprzeczne wia-
domości. Jedną z nich jest wyraźny, wrogi lub pełen uprzedzeń przekaz dotyczący danej 
grupy. Jednak towarzyszy mu drugi, niejawny przekaz: „to się nie liczy, ponieważ to tylko 
żart, nie miałem(-łam) tego na myśli”. Ukrywając przejawy uprzedzeń pod płaszczykiem 
żartu i humoru, dyskredytujący humor wydaje się nieszkodliwy i trywialny. Jednak coraz 
więcej badań z zakresu psychologii sugeruje, że jest wręcz przeciwnie – ten typ humoru 
może sprzyjać dyskryminacji grup, które są obiektem żartu.

Przez większość czasu niektóre osoby mające uprzedzenia ukrywają swoje prawdziwe 
przekonania i postawy, ponieważ obawiają się krytyki ze strony innych. Wyrażają one 
uprzedzenia tylko wtedy, kiedy normy społeczne w danej sytuacji wyraźnie czynią takie 
przekonania akceptowalnymi. Osoby mające uprzedzenia potrzebują w bezpośrednim 
otoczeniu sygnału, że można swobodnie wyrażać swoje uprzedzenia. Obraźliwy humor 
działa jak swego rodzaju wyzwalacz tego typu zachowań, wpływając na sposób, w jaki 
ludzie rozumieją normy społeczne – ukryte zasady dopuszczalnego postępowania – w 
bezpośrednim kontekście danej sytuacji; odkrycie to zostało potwierdzone przez wiele 
eksperymentów.

Przykładowo, w badaniach¹³, mężczyźni mający uprzedzenia wobec kobiet zgłaszali 
większą tolerancję na stosowanie nękania osób ze względu na płeć w miejscu pracy, 
kiedy w miejscy pracy słyszeli seksistowskie żarty (w porównaniu z grupą kontrolną wy-
słuchującą neutralnych żartów). Mężczyźni mający seksistowskie poglądy postulowali 
również większe cięcia w finansowaniu organizacji kobiet na uniwersytetach, na które 
uczęszczali, po tym jak obejrzeli seksistowskie sztuki komediowe (grupa kontrolna obej-
rzała neutralne sztuki komediowe).

W jaki sposób seksistowski humor sprawił, że mający seksistowskie poglądy mężczyźni 
w tych badaniach czuli się na tyle swobodnie, aby wyrazić swoje postawy? Wyobraź-
my sobie, że normy społeczne dotyczące akceptowalnych i niedopuszczalnych sposo-
bów traktowania kobiet są podobne do elastycznej gumki recepturki. Wszystko to, co 
znajduje się po wewnętrznej stronie gumki jest społecznie akceptowalne; wszystko na 
zewnątrz jest niedopuszczalne. Seksistowski humor zasadniczo rozciągnął granice ak-

Psychologia kryjąca się za nieśmiesznymi skutkami obraźliwych żartów¹²

Dowcipy, które wyzwalają nas z ograniczeń 

¹³

¹²
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ceptowalnego zachowania (jak gumę recepturkę), aby uwzględnić wypowiedzi, które 
w innej sytuacji zostałyby uznane za nieakceptowalne lub niewłaściwe. Tak więc mają-
cy seksistowskie przekonania mężczyźni czuli się swobodnie, wyrażając seksistowskie 
uwagi bez ryzyka naruszenia norm społecznych i konfrontacji z dezaprobatą ze strony 
innych. Seksistowski humor zasygnalizował, że można bezpiecznie wyrażać seksistow-
skie przekonania. 

W innym badaniu¹⁴ wykazano, że wyzwalanie uprzedzeń przez dyskredytujący humor 
różni się w zależności od pozycji w społeczeństwie zajmowanej przez grupę, która jest 
celem żartu. Grupy społeczne są narażone na wyśmiewanie i upokarzanie w różnym 
stopniu, w zależności od ich ogólnego statusu w społeczeństwie lub danej społeczno-
ści. W przypadku niektórych grup sytuacja się zmienia, a uprzedzenia i dyskryminacja 
wobec nich zmieniają się – z postrzeganych jako całkowicie „uzasadnione” na całkowicie 
nieuzasadnione. Jednak nawet gdy społeczeństwo jako całość zaczyna akceptować daną 
grupę, wiele osób nadal może mieć wobec nich mieszane uczucia.

Na przykład w ciągu ostatnich 60 lat w Stanach Zjednoczonych odnotowano znaczny 
spadek przypadków jawnego i instytucjonalnego rasizmu. Badania opinii publicznej w 
tym samym okresie wykazały, że osoby białe mają coraz mniej uprzedzeń wobec innych 
społeczności mniejszościowych, zwłaszcza Czarnych. Jednocześnie jednak wiele osób 
białych nadal skrycie żywi negatywne skojarzenia i uczucia wobec Czarnych – uczucia, 
których w dużej mierze nie uznają, ponieważ są one sprzeczne z ich wyobrażeniami sa-
mych siebie jako osób o poglądach równościowych.

Obraźliwy humor szczególnie skutecznie przyczynia się do dyskryminacji grup społecz-
nych, wobec których zmienia się podejście. W innym badaniu¹⁵ stwierdzono, że żarty 
na tle rasistowskim upowszechniały  dyskryminację muzułmanek i muzułmanów oraz 
homoseksualnych mężczyzn – co mierzono na przykład w większych zalecanych cięciach 
budżetowych w finansowaniu studenckich organizacji LGBT+. Jednak obraźliwy humor 
nie miał takiego samego skutku wobec dwóch grup: terrorystów i rasistów. Istniejące 
normy społeczne sprawiały, że nie potrzebowano żartów, aby uzasadnić uprzedzenia 
wobec tych dwóch grup.

Podsumowując, obraźliwy humor może być mniej lub bardziej szkodliwy w zależności 
od pozycji społecznej zajmowanej przez daną grupę. Filmy, programy telewizyjne lub 
materiały humorystyczne, które za pośrednictwem żartów dyskredytują określone gru-
py społeczne, np. osoby LGBT+, społeczność muzułmańską lub kobiety, mogą potencjal-
nie sprzyjać dyskryminacji i niesprawiedliwości społecznej, podczas gdy żarty, których 
obiektem są np. rasiści, będą miały niewielkie konsekwencje społeczne.

Można zatem stwierdzić, że dyskredytujący humor wymierzony wobec grup doświad-
czających stereotypów i uprzedzeń  lub dyskryminowanych jest destrukcyjny i dlatego 
powinien być ocenzurowany. Jednak prawdziwym problemem jest nie tyle sam humor, 
co raczej pobłażliwe podejście do niego jego odbiorców i odbiorczyń – przekonanie, że 
„to tylko żart”, nawet jeśli jest obraźliwy i krzywdzący. Dla osób mających uprzedzenia 
przekonanie, że dyskredytujący żart „to tylko żart”, banalizuje niesprawiedliwe traktowa-
nie historycznie opresjonowanych grup społecznych (m.in. kobiety, społeczność LGBT+, 
mniejszości etniczne lub religijne), a to dodatkowo wzmacnia ich uprzedzenia. 

Kto jest celem żartów? 

¹⁴
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W jaki sposób obraźliwy humor może sprzyjać dyskryminacji grup, które są obiek-
tem żartów? Jaki jest mechanizm tego procesu?

Na wizerunek których grup społecznych obraźliwe żarty mogą wpłynąć najbardziej 
negatywnie? Jak można opisać pozycję tych grup w społeczeństwie? 

W jaki sposób żarty mogą wzmacniać uprzedzenia u osób, które są już uprzedzone 
wobec niektórych grup społecznych? 

4.

Przeczytaj poniższy tekst o Żabie Pepe i odpowiedz na pytania pod tekstem. Następnie 
omów je w parze. 

Żaba Pepe (ang. Pepe the Frog) jest jednym z najbardziej popularnych memów interne-
towych wszechczasów. Zgodnie z zaleceniami Ligii Przeciw Zniesławieniu (ang. Anti-De-
famation League, amerykańska organizacja, która walczy z nienawiścią i ekstremizmem 
w Internecie) Żaba Pepe została uznana za jeden z symboli nienawiści, obok swastyki 
i symbolu SS. Jednak początkowo Żaba Pepe była głównym bohaterem apolitycznego 
komiksu o czterech leniwych współlokatorach, którzy lubią grać w gry wideo. Jak doszło 
do tej przemiany? 

Jak Żaba Pepe stała się symbolem nienawiści?¹⁶

Efekt humoru w kontekscie ruchow 

ekstremistycznych 
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Zielona żaba zadebiutowała w 2005 roku w komiksie Mat-
ta Furiego Boy's Club. W 2008 roku Pepe stawiał pierwsze 
kroki jako początkująca ęgwiazda Internetu. Jeden z ob-
razów z Żabą Pepe z komiksu został opublikowany jako 
reakcja w dyskusji na jednej z platform internetowych czę-
sto używanych przez tzw. alternatywną prawicę w Stanach 
Zjednoczonych¹⁷. I stał się niemal natychmiast trendem 
– coraz więcej użytkowników zaczęło udostępniać post 
z Pepe na tej platformie. Pepe stał się wszechstronnym 
memem, szablonem wykorzystywanym do przekazywa-
nia wielu różnych idei i koncepcji. Pepe mógł być szczęśli-
wy, smutny lub zły; wyrażał różne emocje, z którymi wiele 
osób mogło się utożsamiać. Sprawiło to, że jego postać 
była udostępniana w wielu innych mediach społeczno-

ściowych w ciągu kolejnych kilku lat. Wizerunek Pepe w memach był również używany 
do przekazywania rasistowskich i ekstremistycznych idei, na przykład stworzono wer-
sje zielonej żaby w strojach członków Ku Klux Klan¹⁸ i w mundurach SS. W 2015 roku 
platforma Tumblr poinformowała, że Pepe był najczęściej wykorzystywanym memem 
w blogach w roku.  

W 2015 roku ówczesny kandydat na prezydenta USA Donald Trump opublikował na 
Twitterze post z wizerunkiem Pepe. Post ten zadziałał jako katalizator i zachęcił ruch 
alternatywnej prawicy do jeszcze większego przywłaszczenia Pepe do realizacji swoich 
celów. W 2016 roku w kampanii prezydenckiej rywalka Trumpa Hilary Clinton określiła 
część zwolenników Trumpa jako „godnych ubolewania”, a po jej wypowiedzi w Interne-
cie natychmiast pojawił się mem z Pepe oraz Donaldem Trumpem, parodiujący plakat 
reklamowy do filmu Niezniszczalni (z m.in. Sylvestrem Stallone i Arnoldem Schwarze-
neggerem), z hasłem „Godni ubolewania” (ang. rodzaj gry słów expendables i deplorab-
les). Wkrótce potem strona internetowa kampanii Hilary Clinton potępiła Pepe i nazwała 
żabę „symbolem związanym z białą supremacją”. 

Ilustracja 2

¹⁷

¹⁸
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W 2016 roku Liga Przeciw Zniesławieniu 
oficjalnie dodała Żabę Pepe do swojej in-
ternetowej bazy symboli nienawiści. W 
opisie napisano, że „Żaba Pepe począt-
kowo nie miała rasistowskich lub anty-
semickich konotacji. Jednak internauci 
przywłaszczyli sobie jej postać i zamienili 
ją w mem, umieszczając żabę w przeróż-
nych kontekstach i wykorzystując ją do 
głoszenia różnych poglądów. [...] Więk-
szość memów z Pepe jest niedyskrymi-
nująca, jednak mem ten zaczęto także 
często wykorzystywać na forach inter-
netowych, które mają wielu zradykalizo-
wanych użytkowników i tworzą memy z 

Pepe o charakterze rasistowskim i  antysemickim. [...] Chociaż Żaba Pepe sama w sobie 
nie niesie antysemickiego lub rasistowskiego przesłania, można uznać, że może być wy-
korzystywana do rozpowszechniania tego typu poglądów, jeśli pojawia się w kontekście 
zawierającym dwuznaczny lub obraźliwy język lub ekstremistyczne symbole”¹⁹. 

Ilustracja 3

¹⁹

Ilustracja 4 Ilustracja 5

Matt Furie, twórca komiksu z Żabą Pepe, publicznie wyraził swoją niechęć wobec ewo-
lucji Pepe w kierunku ekstremizmu i dołożył starań, aby odebrać stworzoną przez siebie 
postać środowisku alternatywnej prawicy. W 2017 roku wydał jednostronicowy komiks, 
w którym oficjalnie położył kres życiu słynnej żaby. Furie był również zaangażowany w 
spory prawne z dwoma amerykańskimi internetowymi portalami ekstremistycznymi, co 
skutecznie uniemożliwiło im dalsze promowanie ich ideologii za pośrednictwem me-
mów z Pepe. 
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Odpowiedz na poniższe pytania: 

Dzięki czemu obraz Żaby Pepe stał się popularny w Internecie? Kto i jak pomógł 
spopularyzować go i rozpowszechniać?

Jakie cechy Żaby Pepe sprawiły, że stała się tak popularna jako mem internetowy?

Jak obraz Żaby Pepe był wykorzystywany przez tzw. alt-prawicę w USA? W jaki spo-
sób mem z Żabą Pepe aktywował u ludzi efekt humoru?

Co zrobiono, aby ograniczyć wykorzystanie mema z Żabą Pepe w treściach ekstre-
mistycznych w Internecie? Kto tego dokonał?

Źródła ilustracji :

Ilustracja 1, 2, 3: https://knowyourmeme.com/.
Ilustracja 4: Pepe the Frog meme branded a hate symbol, BBC 2016, 28 September, https://www.
bbc.com/news/world-us-canada-37493165.
Ilustracja 5: B. Yuvarajan, Pepe: The King of Memes, Medium 2016, 13 October,  https://medium.
com/@bramoothyuvarajan/pepe-the-king-of-memes-8295978b7c38.
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1.
notatki dla 
nauczycielek i 
nauczycieli 

Czym jest efekt przesypiania?
Efekt przesypiania to błąd poznawczy, który powoduje, że jesteśmy 
w stanie przypomnieć sobie wiadomość czy informację, którą kie-
dyś otrzymaliśmy, ale nie pamiętamy jej źródła i tego, czy pierwot-
nie uznaliśmy je za wiarygodne, czy też nie. Jak już dowiedzieliśmy 
się podczas omawiania efektu humoru, istnieje większa szansa na 
to, że zapamiętamy informacje, które wyróżniają się albo są humo-
rystyczne lub po prostu absurdalne. Taki przekaz pochodzi zazwy-
czaj ze źródeł nierzetelnych i wytwarzających fake newsy, ponieważ 
wykorzystują one treści nacechowane emocjonalnie lub szokujące, 
natomiast informacje pochodzące ze źródeł wiarygodnych, poważ-
nych i opierających się na faktach mogą nie być równie atrakcyj-
ne. Oznacza to, że skuteczność wiadomości przekazywanej przez 
godne zaufania źródło może się z czasem zmniejszyć, podczas gdy 
skuteczność źródła niegodnego zaufania może wzrosnąć. 

Carl Hovland¹, który w trakcie II wojny światowej przeprowadził 
pionierskie badania dotyczące efektu perswazyjnego w filmach 
propagandowych mających na celu zmotywowanie amerykańskich 
żołnierzy do walki, wyróżnił dwie główne cechy charakterystyczne 
komunikatu, który jest przekonujący: wiarygodność i wiedza mery-
toryczna osoby go przekazującej. W związku z tym jeżeli informacja 
pochodzi ze źródła sklasyfikowanego jako niewiarygodne, źródło to 
uznawane jest za potencjalnie nieuczciwe, niekompetentne i stron-
nicze; wiadomości ze źródeł uznanych za wiarygodne początkowo 
są bardziej przekonujące dla odbiorców i odbiorczyń. 
Większa perswazyjność danej informacji nie wynika ze zwiększonej 
uwagi albo lepszego rozumienia komunikatu przez jego odbiorcę 
albo odbiorczynię, ale z faktu, iż wiarygodność zwiększa chęć przy-
jęcia przedstawionych argumentów. Badania prowadzone przez 
Hovlanda dowiodły również, że efekt ten słabnie wraz z upływem 
czasu. Dlatego też czynnik związany ze źródłem z czasem traci na 
znaczeniu, ponieważ mamy tendencję do zapominania źródła in-

C.I. Hovland, I.L. Janis, 
H.H. Kelley, Communi-
cation and Persuasion, 
Yale University Press 
1953.

¹
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Jak możemy przeciwdziałać 
efektowi przesypiania? 

Efekt przesypiania a ekstremizm 

Powinniśmy zawsze sprawdzać źródło wiadomości lub informacji, 
którymi dzielimy się zarówno osobiście, jak i w Internecie, i upewnić 
się, że jest ono wiarygodne. Jeśli go nie pamiętamy, możemy od-
szukać je w wyszukiwarce albo sprawdzić, czy potwierdzają je inne 
źródła. Możemy również wypracować sobie nawyk rutynowego 
sprawdzania źródeł informacji, na podstawie których kształtujemy 
swoje opinie, szczególnie jeśli informacje te dotyczą ważnych i kon-
trowersyjnych zagadnień społecznych czy politycznych. 

Głównym zagrożeniem wynikającym z efektu przesypiania w kon-
tekście radykalizacji i ekstremizmu jest fakt, że jest on dość użytecz-
ny dla propagandystów, którzy rozpowszechniają dezinformację 
(definiowaną jako celowo rozpowszechniane kłamstwo), przy czym 
jej źródeł często nie sposób prześledzić albo są one zupełnie nie-
wiarygodne. Gdy nadawcy o niskiej wiarygodności rozprzestrzenia-
ją swoje poglądy i komunikaty, z biegiem czasu zyskują one coraz 
większą aprobatę z powodu typowych skutków efektu przesypia-
nia. Ciągłe powtarzanie wiadomości propagandowych powoduje, 
że z czasem ich odbiorcy mogą zapomnieć, dlaczego uznali dane 
informacje za podejrzane albo mało wiarygodne, a zamiast tego 
mogą pamiętać najważniejszy element przekazu. Właśnie dlatego 
fake newsy są potencjalnie tak szkodliwe, nawet dla osób, które po-
trafią je zidentyfikować. Obecnie to media społecznościowe mogą 
funkcjonować jako platformy do rozpowszechniania dezinformacji 
albo propagandy przeciwko postulatom określonych grup albo na 
ich rzecz. Świadomość roli efektu przesypiania jest zatem istotnym 
krokiem w celu dokonania krytycznej oceny fragmentów informa-
cji, które już „znamy”². 

Dezinformacja, fake newsy i teorie spiskowe mogą mieć poważne i 
odczuwalne konsekwencje. Przykładowo, podstawą ataku na ame-
rykański Kapitol 6 stycznia 2021 roku był fake news i wynikająca z 
niego teoria spiskowa o nazwie QAnon (więcej informacji znajduje 
się w module 2 dotyczącym efektu autorytetu). Kolejnym przykła-
dem wpływu sfabrykowanych informacji na codzienne życie ludzi 
są akty przemocy wobec muzułmańskiej społeczności Rohingjów 
w Mjanmie, które zapoczątkowano w 2016 roku i które mają miej-

C. Bouko, D. Rieger, 
J. Carton, B. Naderer, 
Świadomość błędów 
poznawczych sposo-
bem na zapobieganie 
radykalizacji młodych 
ludzi, kurs online, 2021, 
moduł 5, sesja 3.

²

formacji albo przestaje ono być powiązane z wiadomością tak sil-
nie, jak na początku. W efekcie zapamiętujemy treść, która wywarła 
na nas wpływ, ale zapominamy, że początkowo uznaliśmy jej źródło 
za niewiarygodne. 
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sce do dzisiaj. Poprzedziła je systematyczna kampania nienawiści 
na Facebooku zorganizowana przez siły zbrojne tego kraju. Setki 
członków sił zbrojnych Mjanmy tworzyły fałszywe konta oraz profi-
le informacyjne i konta celebrytów na Facebooku, a następnie za-
lewały je podżegającymi do przemocy komentarzami i wpisami w 
porach, w których uzyskuje się największe zasięgi. Konta te zgroma-
dziły łącznie 1,3 miliona obserwujących i stały się kanałami rozpo-
wszechniania fałszywych obrazów przemocy (np. zdjęć zwłok, które 
przedstawiano jako dowód masakry dokonanej przez Rohingjów), 
fałszywych informacji (np. historii o gwałcie dokonanym przez mu-
zułmanina na wyznawczyni buddyzmu) oraz innych wpisów, które 
zazwyczaj wymierzone były w muzułmanów żyjących w Mjanmie³. 

Jak wynika z przeprowadzonego niedawno badania⁴, w którym ba-
dacze analizowali 26 tysięcy historii udostępnionych na Twitterze 
przez 3 miliony użytkowników w ciągu ponad 10 lat (od 2006 do 
2017 roku), nieprawdziwe historie zdecydowanie częściej zdoby-
wają popularność niż te prawdziwe. Nieprawdziwa historia docie-
ra do 1500 osób średnio sześć razy szybciej niż prawdziwa. I choć 
nieprawdziwe historie są upowszechniane szybciej, niż prawda w 
każdej tematyce – włączając w to biznes, terroryzm i wojny, naukę 
i technologię, a także rozrywkę – najpopularniejsze są zwykle fake 
newsy dotyczące polityki. Nawet biorąc pod uwagę różnice w liczbie 
osób obserwujących danych profil i fakt, czy został on zweryfiko-
wany jako prawdziwy, prawdopodobieństwo udostępnienia kłam-
stwa na Twitterze było wciąż o 70 procent wyższe niż w przypadku 
rzetelnych informacji. Co ważne, badacze odkryli, że fake newsy są 
tak chętnie udostępniane przez ludzi, nie zaś przez boty, głównie z 
dwóch powodów: po pierwsze - wydają się mieć większy urok „no-
wości” niż prawdziwe informacje, a po drugie - wywołują znacznie 
więcej emocji niż przeciętny materiał informacyjny. Publikowane na 
Twitterze fake newsy wykorzystywały zazwyczaj słowa kojarzące się 
z zaskoczeniem i zniesmaczeniem, natomiast rzetelne informacje 
zawierały słowa kojarzące się ze smutkiem i zaufaniem⁵. 

Fake newsy mają cztery główne cechy charakterystyczne⁶:

Tworzone są z zamiarem wprowadzenia odbiorców w błąd. 
Mogą przybierać wiele form: artykułów, relacji, wpisów, twe-
etów, filmów wideo, podcastów, memów, a nawet treści spra-
wiających wrażenie naukowych. Mogą być rozpowszechniane 
zarówno z intencją oszukania ludzi, jak i nieumyślnie przez 
osoby, które wierzą w ich prawdziwość.
Rozpowszechniane są nie tylko w mediach internetowych, ale 
także przez media tradycyjne (telewizja, radio, prasa drukowa-
na). Kiedy internetowe fake newsy są rozpowszechniane przez 
media tradycyjne, ich przekaz ulega dodatkowemu wzmocnie-
niu.
Tworzone są z zamiarem wyrządzenia krzywdy określonej oso-
bie, grupie społecznej, społeczności, instytucji, państwu itp. - 

S. Vosoughi, D. Roy, 
S. Aral, The spread of 
true and false news on-
line, Science, 9 marca 
2018, https://science.
sciencemag.org/con-
tent/359/6380/1146 
[dostęp: 29.04.2021].

⁴

P. Mozur, A Genocide In-
cited on Facebook, With 
Posts From Myanmar’s 
Military, New York Times, 
15 października 2018, 
https://www.nytimes.
com/2018/10/15/tech-
nology/myanmar-fa -
cebook-genocide.html 
[dostęp: 29.04.2021].

³

Meyer R., “The Grim 
Conclusions of the 
Largest-Ever Study of 
Fake News”, The At-
lantic, 8 March 2018, 
https://www.theatlantic.
com/technology/ar -
chive/2018/03/largest-
study-ever-fake-news-
mit-twitter/555104/ 

⁵

Lipiński Ł., “Krótki 
przewodnik po fake 
newsach”, Press, 
2018, https://www.
press .p l / jak -czy tac -
w - e r z e - f a k e - n e w s /
a r t y k u l / 5 5 0 6 1 , k r o t -
k i - p r z e w o d -
nik-po-fake-newsach 

⁶
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W tym miejscu należy dodać, że fake newsami nie są satyra ani pa-
rodia, ponieważ nie powstają one z zamiarem wyrządzenia komuś 
krzywdy. Mogą one jednak być interpretowane albo rozpowszech-
niane przez odbiorców jako fake newsy. 

zaszkodzenia ich reputacji albo wizerunkowi, bądź też w celu 
uzyskania korzyści politycznych czy finansowych. 
Stosuje się w nich zazwyczaj sensacyjne, prowokacyjne, prze-
jaskrawione albo niepokojące nagłówki w celu przyciągnięcia 
uwagi odbiorców i wzbudzenia w nich uczuć, zwykle negatyw-
nych. 
Fake newsy mogą się opierać na czterech rodzajach treści:
sfabrykowana treść (całkowicie fałszywa, stworzona w celu 
oszukania odbiorców);
zmanipulowana treść (prawdziwa informacja, która została ce-
lowo zniekształcona w celu oszukania odbiorców);
„podszywająca się” treść (ang. imposter content, nieprawdziwe 
osoby albo media powołujące się na prawdziwe źródła infor-
macji albo przedstawiające się jako dane medium);
fałszywy kontekst (prawdziwa informacja osadzona w fałszy-
wym kontekście).

          Aby uzyskać więcej informacji na temat efektu autorytetu, innych błędów poznawczych
          i radykalizacji zachęcamy do wzięcia udziału w przygotowanym przez nas nieodpłatnymkursie
          online pt. Świadomość błędów poznawczych sposobem na zapobieganie radykalizacji młodych
          ludzi, dostępnym pod adresem mooc.precobias.eu.
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Planowane efekty Struktura lekcji i 
instrukcje

Po zakończeniu lekcji uczenni-
ca/uczeń będzie:

rozpoznawać efekt przesy-
piania i rozumieć go;

rozpoznawać główne cechy 
fake newsów;

rozpoznawać niewiarygod-
ne źródła informacji, które 
mogą upowszechniać fake 
newsy;

wiedzieć więcej o związ-
kach pomiędzy fake newsa-
mi a efektem przesypiania.

Przybliżony czas trwania: trzy 45–
minutowe lekcje i dodatkowa lekcja 
przeznaczona na końcowe ćwiczenie 
uzupełniające.

2.
Scenariusz zaj   c
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Przez dwa tygodnie będziesz wraz z uczennicami i uczniami pro-
wadzić eksperyment, w ramach którego doświadczą oni efektu 
przesypiania: po tygodniu od przeczytania i omówienia artykułów 
w grupach poprosisz ich o przypomnienie sobie źródeł tych infor-
macji (nazwy gazety, czasopisma albo strony internetowej). W celu 
przeprowadzenia eksperymentu konieczne będzie zaplanowanie 
na niego czasu podczas dwóch kolejnych lekcji, ponieważ jego po-
wodzenie zależy od zachowanego odstępu czasowego. 

Na Karcie pracy 1 znajdziesz dwa krótkie artykuły – materiały 
pomocnicze do tego ćwiczenia: pierwszy tekst pochodzi z National 
Geographic Polska z 2019 roku i dotyczy odkrycia związanego z za-
chowaniami zwierząt; drugi tekst został opublikowany w 2020 roku 
w internetowym serwisie informacyjnym dziennika Rzeczpospolita, 
rp.pl, i dotyczy kwestii umorzenia długów dla najuboższych państwa 
na świecie. Jedna z informacji jest bardziej emocjonująca i radosna, 
a druga bardziej poważna, poświęcona ważnej kwestii polityczno-
-społecznej. Zakładamy, że obie informacje są na tyle atrakcyjne lub 
ważne, aby zainteresować uczennice i uczniów oraz zachęcić ich do 
pracy nad nimi (na przykład omówienia ich w grupie). W zależności 
od specyfiki i zainteresowań klasy, możesz także przygotować wła-
sne propozycje artykułów, ważne, aby były w miarę aktualne i aby 
jeden z nich dotyczył bardziej poważnej tematyki, a drugi tematyki 
lżejszej, wzbudzającej przyjemne emocje. 
Wydrukuj dostateczną liczbę kopii obu informacji dla wszystkich 
uczennic i uczniów.

Podczas pierwszej lekcji powiedz wszystkim, że wezmą udział w 
ćwiczeniu, którego celem jest rozwijanie krytycznego myślenia i 
umiejętności analizowania przekazów medialnych. Poproś uczen-
nice i uczniów, aby przeczytali obie informacje, zastanowili się sa-
modzielnie przez 5–10 minut nad poniższymi pytaniami i zapisali 
swoje odpowiedzi na karcie pracy:

Następnie powiedz wszystkim, aby dobrali się w trzyosobowe gru-
py i wymienili odpowiedziami na powyższe pytania. Poproś kilka 
osób, aby podzieliły się z resztą klasy tym, o czym dyskutowano. 
Powiedz im, że będziecie kontynuować pracę nad tymi tekstami za 
dwa tygodnie. 

Wstęp

Ćwiczenie 

Rozgrzewka: rozpoznawanie 

efektu przesypiania
2.1.

20 min

Czy ta informacja jest dla Ciebie interesująca? Dlaczego tak 
albo dlaczego nie?
Czy dowiedzialaś/eś się z niej czegoś nowego?
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Po upływie dwóch tygodni, w trakcie lekcji uzupełniającej, zadaj 
uczennicom i uczniom poniższe pytania:

Poproś wszystkich, aby zastanowili się nad tym przez 2–3 minuty 
i zapisali swoje odpowiedzi na Karcie pracy 2. Ćwiczenie 1. 
Upewnij się, że nie zaglądają do poprzedniej karty pracy zawiera-
jącej artykuły, ponieważ może to zaburzyć wyniki eksperymentu. 
Zbierz karty pracy i ułóż je w dwóch stosach: jeden z kartami osób, 
które zdołały przypomnieć sobie źródła informacji (a przynajmniej 
źródło jednej z nich) i drugi z kartami osób, które nie były w sta-
nie przypomnieć sobie żadnego źródła. Policz karty pracy w obu 
grupach; możesz poprosić kilka osób o pomoc przy tym zadaniu. 
Gdy już będziesz wiedzieć, ile osób przypomniało sobie źródła ar-
tykułów i w przypadku którego z nich łatwiej im było przypomnieć 
sobie źródło („rozrywkowego” czy „poważnego”), przedstaw wyniki 
eksperymentu. 

Powiedz uczennicom i uczniom, że eksperyment, w którym wzięli 
udział, miał na celu zbadanie efektu przesypiania. Następnie zapisz 
na tablicy (lub na flipcharcie) słowa kluczowe zawarte w definicji 
tego błędu poznawczego (zob. Notatki dla nauczycielek i nauczycieli) 
w losowej kolejności. Słowa kluczowe mogą być następujące: ZAPO-
MINANIE, ŹRÓDŁO, INFORMACJA, WIARYGODNE ŹRÓDŁO, NIEWIA-
RYGODNE ŹRÓDŁO, ZAPAMIĘTYWANIE, TREŚĆ, CZAS. Następnie 
poproś uczennice i uczniów, aby w trzyosobowych grupach opra-
cowali na ich podstawie definicję efektu przesypiania i zapisali ją na 
Karcie pracy 2 Ćwiczenie 1. Omówcie definicję na forum klasy, 
pomocne mogą być informacje z części Notatki dla nauczycielek i na-
uczycieli. 

Jeśli wszyscy przypomnieli sobie źródła, powiedz, że niektórzy 
uczestnicy i uczestniczki tego eksperymentu mają skłonność do za-
pominania źródeł informacji, które przeczytali, ale to tylko skłon-
ność, a w niektórych grupach wyniki mogą być inne – na przykład 
wszyscy mogą dokładnie przypomnieć sobie źródła. 

Ćwiczenie 1. Czym jest efekt przesypiania?

Def inicja efektu 

przesypiania
2.2.

20 min

Czy pamiętacie, czego dotyczyły tamte dwa artykuły? 
Czy pamiętacie źródło tych artykułów?
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Zaproponuj uczennicom i uczniom następującą zagadkę: na Kar-
cie pracy 2 Ćwiczenie 2 znajduje się pytanie. Poproś ich o wy-
branie odpowiedzi, która ich zdaniem jest prawidłowa. Pytanie jest 
następujące: 

W wyborach prezydenckich startowało trzech kandydatów: kandy-
datka z partii A, kandydat z partii B i kandydat z partii C. W czasie 
kampanii wyborczej kandydatka z partii A stała się celem kampa-
nii medialnej opartej na nieprawdziwych stwierdzeniach i mającej 
na celu zdyskredytowanie jej (kampania oszczerstw), przygotowa-
nej przez jej przeciwników politycznych z partii B. Oskarżono ją o 
przyjęcie łapówki w czasie piastowania publicznego stanowiska w 
jednym z samorządów. W jaki sposób Waszym zdaniem ta kampa-
nia medialna wpłynęła na głosowanie w wyborach prezydenckich? 
Wybierz jedną z poniższych opcji: 

Gdy skończą, zapytaj kilkoro z nich, którą opcję wybrali i dlaczego. 
Po wysłuchaniu kilku odpowiedzi rozdaj uczennicom i uczniom dru-
gą część karty pracy z odpowiedzią i wyjaśnieniem. Wyjaśnienie jest 
następujące:

Przeprowadzono badanie dotyczące kampanii negatywnych w po-
lityce. Wykazało ono, że choć przeciwnik polityczny nie jest najbar-
dziej godnym zaufania źródłem informacji na temat cech charakteru 
innego kandydata, gdyż w oczywisty sposób zamierza użyć perswa-
zji, aby zdyskredytować partię przeciwną, tego rodzaju wypowiedź 
może być skuteczna. To badanie wykazało również, że prowadze-
nie negatywnej kampanii w dużym stopniu wpływa na niezdecydo-
wanych wyborców, którzy początkowo odrzucili tę kampanię jako 
pomówienie. Jednak później, z powodu efektu przesypiania, często 
pamiętali tylko treść komunikatu, ale nie jego źródło, przez co gło-
sowali przeciwko pomawianym kandydatom. W ten sposób kampa-
nie oszczerstw mogą niekiedy się opłacać, szczególnie w przypadku 
niezdecydowanych wyborców, a efekt przesypiania może wpływać 
na scenę polityczną⁷.

Ćwiczenie 2. Efekt przesypiania w polityce
20 min

Niezdecydowani wyborcy najpierw odrzucili kampanię 
oszczerstw jako nastawioną na zdyskredytowanie kandydat-
ki z partii A. Następnie zagłosowali przeciwko niej, wybierając 
kandydata z partii B. 
Niezdecydowani wyborcy odrzucili kampanię oszczerstw jako 
nastawioną na zdyskredytowanie kandydatki z partii A. Na-
stępnie zagłosowali na zaatakowaną kandydatkę, wierząc, że 
jest niewinna.  
Wielu niezdecydowanych wyborców uwierzyło w kampanię 
oszczerstw skierowaną przeciwko kandydatce z partii A. Zagło-
sowali przeciwko tej kandydatce, wybierając kandydata z partii 
C. 

J. Kleinnijenhuis, A.M.J. 
van Hoof, D. Oegema, 
Negative News and the 
Sleeper Effect of Distrust, 
Press/Politics 2006, 
11(2), 86–104, za: C. Bo-
uko, D. Rieger, J. Carton, 
B. Naderer, Świadomość 
błędów poznawczych 
sposobem na zapobiega-
nie radykalizacji młodych 
ludzi, kurs online, 2021, 
moduł 5, sesja 3.
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Efekt przesypiania

a dezinformacja w Internecie

W tej części będziecie analizować związek efektu przesypiania z 
dezinformacją w Internecie oraz sposoby rozpoznawania fake 
newsów – znalezienia i weryfikacji ich źródeł. Wraz z uczennicami 
i uczniami przeanalizujecie przykład fake newsa i omówicie powią-
zania pomiędzy efektem przesypiania a niewiarygodnymi źródłami 
informacji. Przyjrzycie się również zagrożeniom, jakie niosą ze sobą 
fake newsy, oraz opracujecie podstawowe wskazówki dotyczące ich 
rozpoznawania. 

Wstęp

Ćwiczenie 1. Czym są fake newsy?

2.3.
20-25 min

Gdy uczennice i uczniowie przeczytają tekst na drugiej części karty 
pracy, zapytaj ich, czy ich przewidywania okazały się słuszne. Po-
prawna jest odpowiedź nr 1.

Powiedz uczennicom i uczniom, że w następnym ćwiczeniu przyj-
rzycie się, w jaki sposób efekt przesypiania może być związany z 
dezinformacją w Internecie. 

Powiedz uczennicom i uczniom, że podczas tej lekcji zdefiniują, 
czym jest fake news, spróbują rozpoznać jego cechy w praktyce 
oraz omówią związane z nim potencjalne zagrożenia. 

Poproś wszystkich, aby samodzielnie zastanowili się przez 3-4 mi-
nuty nad tym, czym jest fake news i jak go zdefiniować, oraz zapisali 
swoje pomysły na Karcie pracy 3. Ćwiczenie 1. Następnie po-
wiedz uczennicom i uczniom, aby dobrali się w trzyosobowe grupy, 
zebrali swoje pomysły i zapisali wspólną definicję fake newsa na 
karcie pracy. Gdy skończą, poproś każdą z grup o przedstawienie 
pomysłów całej klasie; zapisz kluczowe elementy na tablicy.

Następnie rozdaj wydruki z częścią 2 karty pracy zawierającą defini-
cję fake newsa. Poproś uczennice i uczniów o porównanie jej z ich 
definicjami; sprawdź, które elementy uwzględnili, a których braku-
je. Zapytaj, czy potrzebne jest wyjaśnienie jakichkolwiek elementów 
definicji; omówcie je z całą klasą. Zwróć uwagę, że będziecie z nich 
korzystać w następnym ćwiczeniu.

Ćwiczenie 
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Wraz z uczennicami i uczniami przypomnijcie sobie definicję fake 
newsa. Możesz poprosić ich wcześniej o przyniesienie ze sobą kart 
pracy z definicją, wyświetlić ją w prezentacji programu PowerPoint 
albo przedstawić na plakacie lub flipcharcie. Powiedz uczennicom 
i uczniom, że na podstawie definicji zbadają wzięty z życia przykład 
fake newsa i sprawdzą, jakie wskazówki pozwolą im go rozpoznać. 
Zastanowicie się również, w jaki sposób ta informacja może wywo-
łać efekt przesypiania.

Rozdaj wszystkim kopie Karty pracy 3. Ćwiczenie 2 z fake new-
sem, podkreślając, że jest to fake news, a nie prawdziwa, rzetelna 
informacja. Poproś uczennice i uczniów, aby przeczytali go i zapisali 
na karcie pracy odpowiedzi na poniższe pytania, odwołując się do 
podanej wyżej definicji fake newsa oraz definicji efektu przesypia-
nia: 

Następnie poproś wszystkich o dobranie się w pary i omówienie 
swoich odpowiedzi. Gdy uczennice i uczniowie skończą rozmowy w 
parach, poproś o podzielenie się odpowiedziami na forum klasy. W 
przypadku wątpliwości co do określonych elementów artykułu na-
leży odnieść się do definicji fake newsa i efektu przesypiania. Pod-
czas omawiania z uczennicami i uczniami ich odpowiedzi mogą być 
pomocne poniższe wskazówki:

Choć nie mamy pewności, czy artykuł ten został stworzony z zamia-
rem wprowadzenia czytelników w błąd, ma on następujące cechy 
charakterystyczne dla fake newsa: jest oparty na całkowicie sfa-
brykowanej (niepotwierdzonej przez inne źródła) treści oryginalnej 

Wstęp

Ćwiczenie

Ćwiczenie 2. Fake newsy – niewiarygodne 
źródła informacji

Jakie jest źródło tej informacji? Gdzie została ona opublikowa-
na?
Jakie cechy charakterystyczne zgodne z definicją fake newsa 
można odnaleźć w tym fake newsie? Czy możecie podać kon-
kretne przykłady tych elementów w tekście?
Fake newsy są tworzone z zamiarem wyrządzenia krzywdy 
określonym osobom. Dla kogo Waszym zdaniem ten fake news 
mógł być krzywdzący i w jaki sposób? 
Biorąc pod uwagę cztery rodzaje treści wymienione w definicji, 
na jakim rodzaju treści oparty jest ten fake news?
Jakich słów użyto do opisania imigrantów i ich działań? Podkre-
ślcie je. 
Jakie uczucia wywołują w Was te słowa? W jaki sposób obrazują 
imigrantów?
W jaki sposób ten fake news mógł wywołać efekt przesypiania?
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zamieszczonej na blogu, jest rozpowszechniany w Internecie oraz 
wykorzystuje sensacyjny i przejaskrawiony nagłówek. Efekt prze-
sypiania, który z czasem może zostać wywołany przez tę historię, 
może przejawiać się w następujący sposób: wiele osób mających 
styczność z tym fake newsem, opublikowanym przez szereg pra-
wicowych mediów, może wciąż pamiętać treść informacji, choć 
początkowo odrzuciły jej źródło jako niewiarygodne albo fałszywe. 
Antyimigrancka treść tej informacji, w tym użycie pejoratywnych 
określeń do opisania imigrantów (np. „dzikusy”, „patologia”), może 
z kolei wpłynąć na stanowisko odbiorców i odbiorczyń tego artyku-
łu w kwestii imigracji. 

Podsumuj dyskusję, podkreślając, że bardzo ważne jest weryfiko-
wanie i zapamiętywanie źródeł informacji i wiadomości, które udo-
stępniamy i na których się opieramy, zwłaszcza gdy odnoszą się 
one do ważnych albo kontrowersyjnych tematów społecznych i po-
litycznych. Podkreśl, że głównym zagrożeniem wynikającym z efek-
tu przesypiania jest fakt, że jest on użyteczny dla propagandystów, 
którzy rozpowszechniają dezinformację, a jej źródeł zwykle nie spo-
sób prześledzić albo są one zupełnie niewiarygodne. Z upływem 
czasu ludzie mają skłonność do zapominania źródeł wiadomości, 
a zamiast tego skupiania się na jej treści. Najskuteczniejszym 
sposobem zapobiegania efektowi przesypiania jest 
wiedza o pochodzeniu informacji czy wiadomości, z 
którymi się stykamy, i upewnienie się co do ich wia-
rygodności. 

Na koniec przygotuj wraz z klasą listę działań, jakie można podej-
mować w celu sprawdzenia, czy źródło informacji jest wiarygodne. 
Możecie zapisać propozycje na dużej kartce papieru i wykonać z 
niej plakat, a następnie umieścić go w sali do wykorzystania w przy-
szłości. Poniżej znajduje się kilka pomysłów na to, w jaki sposób 
sprawdzić rzetelność źródła informacji⁸:

Sprawdzenie, czy strona internetowa, gazeta itp., która opubli-
kowała wiadomość, jest poważana i znana z rzetelnego dzien-
nikarstwa. 
Wyszukanie autora lub autorki wiadomości czy informacji albo 
ekspertów/ekspertek, na których się w niej powołano. Czy są 
oni wiarygodni i mają dorobek, któremu można zaufać? Czy w 
ogóle istnieją?
Jeśli jest taka możliwość, można również podjąć próbę skon-
taktowania się z osobą czy instytucją wspomnianą w tekście 
czy komunikacie, aby go potwierdzić. 
Sprawdzenie daty publikacji – czasami zdarza się, że stare in-
formacje są publikowane ponownie w innym, nowym kontek-
ście. 
Poleganie na rzetelnych pierwotnych źródłach, pozytywnie 
ocenionych badaniach, pracach naukowych i opiniach specja-
listów. 

Na podstawie metod 
stosowanych przez por-
tal FakeNews.pl: System 
oceniania treści i metodo-
logia, https://fakenews.
pl/fundacja-przeciw -
dzialamy-dezinformacji/
system-oceniania/ [do-
stęp: 30.04.2021].

⁸
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Ponieważ w ramach tego scenariusza zajęć omawiamy efekt prze-
sypiania, w ramach podsumowania dyskusji podkreśl brak wiary-
godności źródła tego fake newsa – artykuł powołuje się na wpis na 
Facebooku i konto użytkownika, którego nie można potwierdzić w 
żadnym innym źródle, a włoska policja, która została wskazana jako 
świadek wydarzenia, zaprzeczyła, jakoby miało ono kiedykolwiek 
miejsce. Co więcej, jeśli chodzi o samego autora artykułu opartego 
na nieprawdziwej historii opisanej na Facebooku, podano wyłącz-
nie jego inicjały. 

Kluczowe jest również podkreślenie, że dyskusja prowadzona przez 
uczennice i uczniów nie dotyczy imigracji jako takiej, ale technik 
wykorzystywanych w fake newsach w celu manipulowania czytel-
niczkami i czytelnikami oraz wpływania na ich opinie. Możesz także 
przypomnieć trzy techniki wykorzystywane w propagandzie: kon-
strukt dotyczący tożsamości, konstrukt dotyczący kryzysu i kon-
strukt dotyczący rozwiązania oraz wskazać w tym tekście konstrukt 
dotyczący tożsamości („my Polacy”) i konstrukt dotyczący kryzysu 
(imigranci postrzegani jako brutalni, zagrażający Europejczykom). 
Wreszcie ważne jest również, aby podkreślić, że użyty w artykule 
język opisuje imigrantów jako brutalnych, przerażających i niecy-
wilizowanych (słowa „dzikusy” i „patologia”), a język, który zwykle 
dehumanizuje grupę społeczną albo społeczność i stwarza podział 
na „my” i „oni”, jest niebezpieczny, gdyż może zwiększać polaryzację 
społeczeństwa w odniesieniu do określonych tematów (takich jak 
imigracja) i prowadzić od przemocy słownej do przemocy fizycznej. 

Jeśli niektóre osoby w klasie będą wygłaszać komentarze upokarza-
jące imigrantów albo wskazujące na poparcie dla kierowanej wobec 
nich przemocy, natychmiast odnieś się do tych komentarzy na fo-
rum całej klasy. Możesz na przykład powiedzieć, że komentarze te 
uderzają w godność osób, których dotyczą, a zgodnie z Powszechną 
deklaracją praw człowieka uchwaloną przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych godność to jedno z podstawowych praw człowieka 
– mówi o tym artykuł 1: Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod 

Ważne wskazówki i wnioski 

Źródła takie jak blogi osobiste, fora internetowe (np. fora dla 
graczy) czy czaty, podobnie jak Wikipedia, mogą posłużyć do 
dalszej weryfikacji informacji, nie należy jednak uznawać ich za 
wiarygodne źródła informacji.
Sprawdzenie, czy nie jest to satyra albo żart. 
Weryfikacja informacji o stronie internetowej, na której opubli-
kowano dany materiał, oraz o autorze dla uzyskania pewności. 
Jeśli wiarygodność źródła informacji wciąż budzi wątpliwości, 
można spróbować zweryfikować jej autentyczność, korzysta-
jąc z innych wiarygodnych stron internetowych czy źródeł in-
formacji. W przypadku znalezienia innej wiarygodnej strony, 
która przeczy pierwotnemu źródłu, może być konieczna dalsza 
weryfikacja.
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względem swej godności i swych praw⁹. Komentarze te opierają się 
na uprzedzeniach, które definiuje się jako „z góry przyjęte osądy, 
opinie albo postawy skierowane wobec określonych osób na pod-
stawie ich przynależności do konkretnej grupy. To zestaw postaw, 
które wzmacniają, wywołują albo usprawiedliwiają dyskryminację. 
Uprzedzenie to skłonność do przesadnego kategoryzowania”¹⁰. 
Innymi słowy, uprzedzenia opierają się na nadmiernych uogólnie-
niach, w ramach których konkretna cecha (zazwyczaj negatywna) 
zostaje przypisana wszystkim członkom danej grupy, niezależnie 
od ich indywidualnych osobowości i niejednorodnej natury tej gru-
py. Możesz również zaprezentować uczennicom i uczniom, w jaki 
sposób uprzedzenie może funkcjonować w odniesieniu do grupy, 
do której przynależą (np. „Wszyscy w Waszej klasie są słabi z ma-
tematyki” albo „Wszyscy mieszkańcy Waszego kraju są [wstaw ne-
gatywną cechę]”) i zadać uczennicom i uczniom następujące pyta-
nia: 1) Jakie są Wasze odczucia dotyczące tego uprzedzenia? 2) Czy 
dotyczy ono Was osobiście jako członków tej grupy? Jeśli zechcesz 
popracować więcej nad tą kwestią, możesz wspólnie z klasą zdefi-
niować zestaw wartości, które są ważne dla Was jako grupy, i odwo-
ływać się do nich za każdym razem, gdy pojawią się takie uwagi. W 
zestawie tym mogą się znaleźć sprawiedliwość, równość, wzajemny 
szacunek i wszelkie inne wartości, które zaproponują uczennice i 
uczniowie¹¹.

Jeśli niektóre osoby będą argumentować, że media społecznościo-
we i platformy internetowe takie jak TikTok czy Twitch mogą stano-
wić wiarygodne źródła informacji, zadaj im kilka pytań sondujących, 
aby dokładniej zbadać tę kwestię i skłonić ich do krytycznego my-
ślenia na ten temat, na przykład:

Rozdaj wszystkim kopie Karty pracy 3. Ćwiczenie 3 z artyku-
łem demaskującym fake newsa. Poproś o przeczytanie go i zapisa-
nie w karcie pracy odpowiedzi na poniższe pytania: 

Jak właściwie możecie stwierdzić, że opublikowana tam infor-
macja jest wiarygodna? 
W jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi możecie ją zweryfi-
kować? 

Jakie działania podjęli Waszym zdaniem autorzy artykułu w 
celu zweryfikowania tej informacji? Czy możecie je wymienić w 
kolejności chronologicznej? 
Czy przychodzą Wam na myśl inne wskazówki dotyczące spo-
sobu rozpoznawania fake newsów? Zapiszcie je.

Universal Declaration of 
Human Rights, Organi-
zacja Narodów Zjedno-
czonych, 1948: https://
www.un.org/en/about-
-us/universal-declara-
tion-of-human-rights 
[dostęp: 30.04.2021]. 

L. Rouse, K. Booker, S.P. 
Stermer, Prejudice [w:] S. 
Goldstein, J.A. Naglieri 
(red.), Encyclopedia of 
Child Behavior and De-
velopment, Boston, MA: 
Springer, 2011, https://
doi.org/10.1007/978-0-
387-79061-9_2217 [do-
stęp: 30.04.2021].

Na podstawie: How to 
deal with young people 
making racist remarks 
in front of a group, 
CHAMPIONs, 2020, 
h t t p s : / / w w w . f i r s t l i -
nepractitioners.com/
how-to-deal-with-youn-
g-people-making-ra -
cist-remarks-in-front-
-of-a-group/ [dostęp: 
30.04.2021].

⁹

¹⁰

¹¹

Ćwiczenie 3. W jaki sposób wykrywać fake 
newsy i niewiarygodne źródła informacji

45 min
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Następnie poproś wszystkich, aby w trzyosobowych grupach przy-
gotowali listę własnych wskazówek dotyczących wykrywania fake 
newsów; każdą ze wskazówek należy czytelnie zapisać na oddziel-
nej karteczce samoprzylepnej albo kartce papieru. Umieść na ścia-
nie albo na tablicy dużą kartkę papieru i poproś każdą z grup, aby 
przypięła do niej swoje wskazówki; uczennice i uczniowie mogą w 
tym celu wykorzystać karteczki samoprzylepne, kartki papieru z 
magnesami, taśmę malarską albo dowolny inny materiał mocują-
cy. Następnie poproś kilka ochotniczek lub kilku ochotników o po-
grupowanie podobnych wskazówek i utworzenie wspólnej listy dla 
całej klasy. Pomóż im w odczytaniu na głos grup (kategorii) wskazó-
wek i omówcie wspólnie ich ostateczną wersję. Na koniec możesz 
poprosić kilka osób o przygotowanie na następną lekcję plakatu ze 
wskazówkami. Plakat zostanie umieszczony w widocznym miejscu 
w klasie do wykorzystania w przyszłości. 

Poniżej znajduje się pomocna lista wskazówek dotyczących wykry-
wania fake newsów:

Sprawdzenie, czy strona internetowa czy gazeta, która opubli-
kowała wiadomość, jest poważana i znana z rzetelnego dzien-
nikarstwa. 
Wyszukanie autora lub autorki wiadomości czy informacji albo 
ekspertów/ekspertek, na których się w niej powołano. Czy są 
oni wiarygodni i mają dorobek, któremu można zaufać? Czy w 
ogóle istnieją?
Jeśli jest taka możliwość, można również podjąć próbę skon-
taktowania się z osobą czy instytucją wspomnianą w tekście 
czy komunikacie, aby go potwierdzić. 
Sprawdzenie daty publikacji – czasami zdarza się, że stare in-
formacje są publikowane ponownie w innym, nowym kontek-
ście. 
Poleganie na rzetelnych pierwotnych źródłach, pozytywnie 
ocenionych badaniach, pracach naukowych i opiniach specja-
listów. 
Źródła takie jak blogi osobiste, fora internetowe (np. fora dla 
graczy) czy czaty, podobnie jak Wikipedia, mogą posłużyć do 
dalszej weryfikacji informacji, nie należy jednak uznawać ich za 
wiarygodne źródła informacji.
Sprawdzenie, czy nie jest to satyra albo żart. 
Weryfikacja informacji o stronie internetowej, na której opubli-
kowano dany materiał, oraz o autorze dla uzyskania pewności. 
Jeśli wiarygodność źródła informacji wciąż budzi wątpliwości, 
można spróbować zweryfikować jej autentyczność, korzysta-
jąc z innych wiarygodnych stron internetowych czy źródeł in-
formacji. W przypadku znalezienia innej wiarygodnej strony, 
która przeczy pierwotnemu źródłu, może być konieczna dalsza 
weryfikacja.
Rozważenie, czy nasze własne przekonania mogły wpłynąć na 
naszą ocenę. Próba odszukania tej samej historii, ale opubliko-
wanej przez inne medium i przedstawionej pod innym kątem. 
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Podkreśl, że ze względu na dużą ilość informacji i wiadomości, jakie 
do nas docierają, weryfikacja wszystkich informacji może stanowić 
wyzwanie. Możemy jednak próbować weryfikować informacje i wia-
domości, które wywołują silne emocje, są prowokujące albo sensa-
cyjne oraz dotyczą ważnych kwestii społecznych i politycznych. 

Poproś uczennice i uczniów, aby przynieśli przykłady informacji, co 
do których mają podejrzenia, że są to fake newsy. Mogą to być wpi-
sy albo artykuły w mediach, z którymi się ostatnio zetknęli i co do 
których mają wątpliwości. Powiedz, że wspólnie zweryfikujecie te 
informacje, korzystając z definicji i plakatu ze wskazówkami, które 
stworzyliście podczas poprzedniej lekcji.

Możesz również stworzyć wraz z klasą listę funkcjonujących w Wa-
szym kraju stron internetowych poświęconych weryfikacji informa-
cji, z których warto korzystać. W Polsce zajmuje się tym m.in. portal 
FakeNews.pl (https://fakenews.pl/) i Demagog (https://demagog.
org.pl/).

Podsumowanie 

Pomysły na ćwiczenie uzupełniające albo pracę domową
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Przeczytaj dwa poniższe artykuły. Zastanów się samodzielnie (przez 2–3 minuty) nad 
pytaniami znajdującymi się pod fragmentami tekstów i zapisz swoje odpowiedzi.

1. Rozgrzewka: rozpoznawanie efektu 

przesypiania 

National Geographic Polska, 22.07.2019

Artykuł 1.
Tego się po nich nikt nie spodziewał! Gryzonie pocieszają 
się jak ludzie¹²

Norniki preriowe pocieszają bliskie im osobniki, które zostały zestresowane. Dzieje 
się to dzięki oksytocynie, zwanej "hormonem miłości" - sugerują naukowcy na łamach 
"Science".

Norniki preriowe to gryzonie wyjątkowo społeczne. Dlatego właśnie na nich skupili się 
naukowcy poszukujący obecności zachowań wymagających empatii. Do zachowań tego 
typu należy np. pocieszanie. Naukowcy uznali, że w świecie norników zachowanie zwią-
zane z pocieszaniem polega na bardziej niż zwykle intensywnym kontakcie jednego 
osobnika z drugim, który właśnie przeżył stres. Kontakt ten ma powodować uspokojenie.

Aby sprawdzić, czy wśród gryzoni faktycznie obserwuje się takie pocieszanie, James Bur-
kett i jego współpracownicy z Emory University w Atlancie (USA) przeprowadzili na nor-
nikach eksperyment. Wybrali osobniki zżyte albo ze sobą spokrewnione, po czym na 
pewien czas je od siebie oddzielili. Jedno ze zwierząt było w tym czasie narażone na stres 
wywołany dźwiękami i światłem.

Później norniki mogły się znów spotkać. Wówczas zwierzę, które nie przeżyło stresu, 
iskało i lizało osobnika zestresowanego, co powodowało uspokojenie. Takie zabiegi za-
czynały się wcześniej i trwały dłużej, niż kiedy żadnego z rozdzielonych gryzoni nie pod-
dano działaniu stresu.

Pomiar poziomu hormonów u gryzoni doprowadził naukowców do innego, zaskakujące-
go wniosku. Okazało się bowiem, że jeśli członkowie rodziny albo bliscy nie mogli pocie-
szyć zestresowanego nornika - wówczas sami zaczynali się stresować.

Zdaniem autorów publikacji pocieszanie może nie być prostą reakcją na doznane, nie-
przyjemne bodźce. Zauważyli oni bowiem, że pocieszały się tylko te osobniki, które do-
brze się znały (choć niekoniecznie spokrewnione). Nie pocieszały się natomiast norniki 
sobie obce.

Burkett i jego zespół chcieli też sprawdzić, czy to możliwe, że norniki do pocieszania pro-
wokuje oksytocyna - hormon związany z istnieniem empatii u ludzi. W ramach ekspery-
mentów zablokowali u norników ten hormon. Nie powstrzymało to norników (spokrew-
nionych i zżytych) od wzajemnego iskania. A jednak coś się zmieniło: norniki przestały 
się pocieszać, czyli iskać bardziej intensywnie, gdy któreś doznało stresu.

Zachowania związane z pocieszaniem naukowcy obserwowali i dotychczas opisywali tyl-
ko u kilku grup zwierząt (oczywiście poza człowiekiem): małp, słoni, delfinów czy psów. 

¹²



Efekt przesypianialeckja 11

274

Zwierzęta te łączy m.in. wysoki poziom uspołecznienia i silnie rozwinięte zdolności umy-
słowe. "Pocieszanie" obserwowano u nich w kontekście pojawiających się naturalnie 
agresywnych konfliktów.

Źródło: PAP 

Ponad 300 parlamentarzystów z całego świata podpisało list do władz Międzynarodo-
wego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, w którym apelują o umorzenie długu 
najbiedniejszych państw świata.

Agencja Reutera pisze, parlamentarzyści apelują by pomóc najuboższym przetrwać glo-
balny kryzys wywołany pandemią koronawirusa.

Apel powstał z inicjatywy byłego kandydata na prezydenta senatora Bernie'ego Sander-
sa oraz Ilham Omar, pierwszej muzułmanki wybranej do amerykańskiego Kongresu.
List podpisało ponad 300 parlamentarzystów z 24 krajów na całym świecie, w tym także 
były lider brytyjskiej Partii Pracy Jeremy Corbyn oraz były prezydent Argentyny Carlos 
Menem.

- Anulowanie długu najuboższych państw to minimum tego, co Bank Światowy, MFW i 
inne międzynarodowe instytucje finansowe powinny zrobić, aby uniknąć niewyobrażal-
nego wzrostu biedy, głodu i chorób zagrażających setkom milionów ludzi - powiedział 
Bernie Sanders cytowany przez Reutera.

Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa przyznała, że 
dane ekonomiczne gospodarek wielu krajów dotkniętych przez pandemię koronawirusa 
są gorsze niż pesymistyczne prognozy MFW, zakładające zmniejszenie światowego PKB 
o 3 proc. w tym roku. Zdaniem Goergiewej bardzo prawdopodobne jest, że Fundusz bę-
dzie musiał ponownie obniżyć prognozy dotyczące globalnego wzrostu gospodarczego 
w 2020 roku, ponieważ w wielu krajach kryzys wywołany przez pandemię okazuje się 
głębszy niż przewidywano. Według szefowej MFW kraje rozwijające się będą potrzebo-
wały pożyczek w wysokości co najmniej 2,5 biliona dol., aby przetrwać kryzys.

- Nasze losy są powiązane. Jeśli przymkniemy oko na cierpienia ludzi za granicą, w koń-
cu i nas to dotknie - powiedziała Ilham Omar agencji Reutera. Zdaniem autorów listu 
należy w całości umorzyć długi najbiedniejszych krajów, tak by mogły one priorytetowo 
potraktować wydatki potrzebne do walki z wirusem.

Szef Banku Światowego David Malpass zapowiedział, że BŚ przyjrzy się sposobom na 
zwiększenie pomocy dla biednych krajów, ale ostrzegł, że anulowanie długu mogłoby 
negatywnie wpłynąć na wiarygodność finansową tych państw i odciąć je od źródeł ta-
nich pożyczek w przyszłości.

Artykuł 2.
MFW i Bank Światowy umorzą długi najbiedniejszych 
państw świata?¹³
Rzeczpospolita (rp.pl), 13.05.2020

¹³
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Pytania:

Dobierz się w trzyosobowe grupy z innymi osobami w klasie i wymieńcie się swoimi 
przemyśleniami w odniesieniu do powyższych pytań.

Czy te dwa artykuły są dla Ciebie interesujące? Dlaczego tak albo dlaczego nie?

Czy dowiedziałeś(-łaś) się z nich czegoś nowego?

Przemyślenia i wnioski grupy
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Zapiszcie:

Ile osób w klasie przypomniało sobie źródła? 

Ile osób w klasie zapomniało źródeł? 

Przeczytaj opis sytuacji i wybierz poprawną odpowiedź. 

W wyborach prezydenckich startowało trzech kandydatów: kandydatka z partii A, kan-
dydat z partii B i kandydat z partii C. W czasie kampanii wyborczej kandydatka z partii A 
stała się celem kampanii medialnej opartej na nieprawdziwych stwierdzeniach i mającej 
na celu zdyskredytowanie jej (kampania oszczerstw), przygotowanej przez jej przeciw-
ników politycznych z partii B. Oskarżono ją o przyjęcie łapówki w czasie piastowania 
publicznego stanowiska w jednym z samorządów. W jaki sposób Waszym zdaniem ta 
kampania medialna wpłynęła na głosowanie w wyborach prezydenckich? Wybierz jedną 
z poniższych opcji: 

Definicja efektu przesypiania:

Ćwiczenie 2. Efekt przesypiania w polityce

Część 1

Niezdecydowani wyborcy najpierw odrzucili kampanię oszczerstw jako nastawioną 
na zdyskredytowanie kandydatki z partii A. Następnie zagłosowali przeciwko niej, 
wybierając kandydata z partii B. 
Niezdecydowani wyborcy odrzucili kampanię oszczerstw jako nastawioną na zdys-
kredytowanie kandydatki z partii A. Następnie zagłosowali na zaatakowaną kandy-
datkę, wierząc, że jest niewinna.  
Wielu niezdecydowanych wyborców uwierzyło w kampanię oszczerstw skierowaną 
przeciwko kandydatce z partii A. Zagłosowali przeciwko tej kandydatce, wybierając 
kandydata z partii C. 

Czy pamiętasz, czego dotyczyły tamte dwa artykuły? 

Czy pamiętasz źródło tych artykułów?

Odpowiedz na poniższe pytania:

Ćwiczenie 1. Czym jest efekt przesypiania?
2. Def inicja efektu przesypiania 
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Przeczytaj wyjaśnienie dotyczące tego, w jaki sposób może być wywoływany efekt prze-
sypiania w trakcie kampanii wyborczych. Sprawdź, czy Twoje przewidywania co do po-
prawnej odpowiedzi były prawidłowe.

Przeprowadzono badanie dotyczące kampanii negatywnych w polityce. Wykazało ono, 
że choć przeciwnik polityczny nie jest najbardziej godnym zaufania źródłem informacji 
na temat cech charakteru innego kandydata, gdyż w oczywisty sposób zamierza użyć 
perswazji, aby zdyskredytować partię przeciwną, tego rodzaju wypowiedź może być sku-
teczna. To badanie wykazało również, że prowadzenie negatywnej kampanii w dużym 
stopniu wpływa na niezdecydowanych wyborców, którzy początkowo odrzucili tę kam-
panię jako pomówienie. Jednak później, z powodu efektu przesypiania, często pamiętali 
tylko treść komunikatu, ale nie jego źródło, przez co głosowali przeciwko oczernianym 
kandydatom. W ten sposób kampanie oszczerstw mogą niekiedy się opłacać, szczegól-
nie w przypadku niezdecydowanych wyborców, a efekt przesypiania może wpływać na 
scenę polityczną¹⁴.

Część 2 

¹⁴
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Część 1 

Ćwiczenie 1. Czym są fake newsy?

3. Efekt przesypiania a dezinformacja

w Internecie

Zastanów się samodzielnie przez 2-3 minuty nad cechami charakterystycznymi fake 
newsów. Następnie zapisz je poniżej:

Dobierz się w trzyosobowe grupy z innymi osobami w klasie, zbierzcie swoje pomysły i 
spróbujcie stworzyć własną definicję fake newsa. Następnie zapiszcie ją poniżej:

Część 2

Definicja fake newsa
Fake newsy mają cztery główne cechy charakterystyczne¹⁵:

Tworzone są z zamiarem wprowadzenia odbiorców w błąd. Mogą przybierać wie-
le form: artykułów, relacji, wpisów, tweetów, filmów wideo, podcastów, memów, 
a nawet treści sprawiających wrażenie naukowych. Mogą być rozpowszechniane 
zarówno z intencją oszukania ludzi, jak i nieumyślnie przez osoby, które wierzą w 
ich prawdziwość.
Rozpowszechniane są nie tylko w mediach internetowych, ale także przez me-
dia tradycyjne (telewizja, radio, prasa drukowana). Kiedy internetowe fake new-
sy są rozpowszechniane przez media tradycyjne, ich przekaz ulega dodatkowemu 
wzmocnieniu.
Tworzone są z zamiarem wyrządzenia krzywdy określonej osobie, grupie społecz-
nej, społeczności, instytucji, państwu itp. - zaszkodzenia ich reputacji albo wizerun-
kowi, bądź też w celu uzyskania korzyści politycznych czy finansowych. 
Stosuje się w nich zazwyczaj sensacyjne, prowokacyjne, przejaskrawione albo nie-
pokojące nagłówki w celu przyciągnięcia uwagi odbiorców i wzbudzenia w nich 
uczuć, zwykle negatywnych. 

¹⁵
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sfabrykowana treść (całkowicie fałszywa, stworzona w celu oszukania odbiorców);
zmanipulowana treść (prawdziwa informacja, która została celowo zniekształcona 
w celu oszukania odbiorców);
„podszywająca się” treść (ang. imposter content, nieprawdziwe osoby albo media 
powołujące się na prawdziwe źródła informacji albo przedstawiające się jako dane 
medium);
fałszywy kontekst (prawdziwa informacja osadzona w fałszywym kontekście).

Fake newsy mogą się opierać na czterech rodzajach treści¹⁴:

W tym miejscu należy dodać, że fake newsami nie są satyra ani parodia, ponieważ nie 
powstają one z zamiarem wyrządzenia komuś krzywdy. Mogą one jednak być interpre-
towane albo rozpowszechniane przez odbiorców jako fake newsy. 

zmanipulowana treść (prawdziwa informacja, która została celowo zniekształcona 
w celu oszukania odbiorców);
„podszywająca się” treść (ang. imposter content, nieprawdziwe osoby albo media 
powołujące się na prawdziwe źródła informacji albo przedstawiające się jako dane 
medium);
fałszywy kontekst (prawdziwa informacja osadzona w fałszywym kontekście).
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Ćwiczenie 2. Fake newsy – niewiarygodne źródła 
informacji

Zanim przeczytasz treść tego fake newsa, zapoznaj się ze wstępem, nakreślającym kon-
tekst tego artykułu. Potem przeczytaj fake newsa i zapisz odpowiedzi na pytania pod 
tekstem na karcie pracy. 

Artykuł opublikowany na portalu niezalezna.pl był oparty na umieszczonym na 
Facebooku wpisie polskiego blogera i podróżnika Kamila Bulonisa. Portal niezalezna.
pl powstał w 2008 roku i jest jednym z najpopularniejszych prawicowych portali 
informacyjnych w Polsce. Według informacji na portalu w 2014 roku był on najczęściej 
czytanym prawicowym portalem informacyjnym w Polsce.

Wpis na blogu Bulonisa prowadził do szeregu innych artykułów opublikowanych w tam-
tym czasie przez prawicowe media (np. Frondę). Wpis ten został później odrzucony jako 
całkowicie sfabrykowany, a lokalna włoska policja zaprzeczyła, jakoby w tamtym czasie 
doszło do tego rodzaju incydentów. Informacja o tym, że był to fake news, została opu-
blikowana w wielu polskich mediach głównego nurtu.

Warto podkreślić, że w 2015 znacznie zwiększyła się (w porównaniu z poprzednimi la-
tami) liczba osób ubiegających się o status uchodźcy w państwach Unii Europejskiej. 
Omawiany, sfabrykowany artykuł był wykorzystywany w debacie politycznej do pogłę-
biania strachu, niechęci i uprzedzeń wobec migrantów i migrantek ( w tym uchodźców 
i uchodźczyń). 

Wstęp – kontekst artykułu
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Treść artykułu

Granica z Austrią: wstrząsająca relacja Polaka z autokaru napadniętego przez 
imigrantów
Data publikacji: 5 września 2015 r.,
źródło: https://niezalezna.pl/70607-granica-z-austria-wstrzasajaca-relacja-polaka-z-
-autokaru-napadnietego-przez-imigrantow [dostęp: 30.04.2021].

"Autokar, w którym się znajdowałem z grupą, próbowano rozhuśtać. Rzucano w nas 
g..., walili w drzwi, żeby je kierowca otworzył, pluli na szybę" - relacjonuje na Facebooku 
Kamil Bulonis, autor bloga podróżniczego.

Wczoraj w nocy Kamil Bulonis zamieścił relację z podróży autokarem jadącym z Włoch 
do Austrii. Jest ona tak poruszająca, że przytaczamy ją w całości. Zwłaszcza że nie ma co 
liczyć na to, by media głównego nurtu wyłamały się ze schematu narracyjnego mówią-
cego o "złych węgierskich nacjonalistach" i "biednych imigrantach".

Oto relacja Kamila Bulonisa:
Półtorej godziny temu na granicy Włoch i Austrii na własne oczy widziałem ogromne 
zastępy imigrantów... Przy całej solidarności z ludźmi znajdującymi się w ciężkiej sytuacji 
życiowej muszę powiedzieć, że to, co widziałem, budzi grozę... 

Ta potężna masa ludzi - przepraszam, że to napiszę - ale to absolutna dzicz... Wulgary-
zmy, rzucanie butelkami, głośne okrzyki "Chcemy do Niemiec" - czy Niemcy to obecnie 
jakiś raj? Widziałem, jak otoczyli samochód starszej Włoszki, wyciągnęli ją za włosy z 
samochodu i chcieli tym samochodem odjechać. Autokar, w którym się znajdowałem z 
grupą, próbowano rozhuśtać. Rzucano w nas gównem, walili w drzwi, żeby je kierowca 
otworzył, pluli na szybę... Pytam się, w jakim celu? Jak ta dzicz ma się zasymilować w 
Niemczech? Czułem się przez chwilę jak na wojnie... 

Naprawdę tym ludziom współczuję, ale gdyby dotarli do Polski - nie sądzę, by otrzymali 
u nas jakiekolwiek zrozumienie... Staliśmy trzy godziny na granicy, przez którą osta-
tecznie nie przejechaliśmy. Cała grupa w kordonie policji została przetransportowana 
z powrotem do Włoch. Autokar jest zmasakrowany, pomazany fekaliami, porysowany, 
wybite szyby. I to ma być pomysł na demografię? Te wielkie potężne zastępy dzikusów? 
Wśród nich właściwie nie było kobiet, nie było dzieci - w przeważającej większości byli to 
młodzi agresywni mężczyźni... 

Jeszcze wczoraj, czytając newsy na wszystkich stronach internetowych. podświadomie 
litowałem się, martwiłem ich losem, a dzisiaj po tym, co zobaczyłem, zwyczajnie się boję, 
a zarazem cieszę, że nie wybierają naszej ojczyzny jako celu swojej podróży. My Polacy 
zwyczajnie nie jesteśmy gotowi na przyjęcie tych ludzi - ani kulturowo, ani finansowo. 
Nie wiem, czy ktokolwiek jest gotowy. Do UE kroczy patologia, jakiej dotychczas nie mie-
liśmy okazji nigdy oglądać. I wybaczcie, jeśli kogokolwiek obraziłem swoim wpisem... 

Dodam jeszcze, że podjechały auta z pomocą humanitarną - przede wszystkim z jedze-
niem i wodą, a oni te auta zwyczajnie przewracali... Z megafonów Austriacy nadawali 
komunikat, że jest zgoda, by przeszli przez granicę - chcieli ich zarejestrować i puścić 
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dalej - ale oni tych komunikatów nie rozumieli. Nic nie rozumieli. I to było w tym wszyst-
kim największym horrorem... Na tych kilka tysięcy osób nikt nie rozumiał ani po włosku, 
ani po angielksu, ani po niemiecku, ani po rosyjsku, ani hiszpańsku... Liczyło się prawo 
pięści... Walczyli o zgodę na przejście dalej i tą zgodę mieli - ale nie rozumieli, że ją mają! 
W autokarze grupy francuskiej pootwierali luki bagażowe - wszystko, co znajdowało się 
w środku, w ciągu krótkiej chwili zostało rozkradzione, część rzeczy leżała na ziemi... 
Jeszcze nigdy w swoim krótkim życiu nie miałem okazji oglądać podobnych scen i mam 
poczucie, że to dopiero początek. Na koniec dodam, że warto pomagać, ale nie za wszel-
ką cenę.

Pytania: 

Jakie jest źródło tej informacji? Gdzie została ona opublikowana?

Jakie cechy charakterystyczne fake newsów możesz wymienić na przykładzie tego 
fake newsa? Wskaż konkretne przykłady tych elementów w tekście?

Na jakim rodzaju treści oparty jest ten fake news?

Jakich słów użyto do opisania imigrantów i ich działań? Podkreśl je. 

Jakie uczucia wywołują w Tobie te słowa? W jaki sposób przedstawiają imigrantów?
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Fake newsy są tworzone z zamiarem wyrządzenia krzywdy określonym osobom 
albo zaszkodzenia ich reputacji. Dla kogo Twoim zdaniem ten fake news mógł być 
krzywdzący i w jaki sposób? 

A teraz omów swoje odpowiedzi w parze.  

Ćwiczenie 3. W jaki sposób wykrywać fake newsy i 
niewiarygodne źródła informacji?

Zanim przeczytasz treść artykułu opisującego, jak zweryfikować, czy dana wiadomość 
jest oparta na faktach, zapoznaj się ze wstępem, nakreślającym kontekst tego artykułu.
Potem przeczytaj treść artykułu i zapisz odpowiedzi na pytania pod tekstem na karcie 
pracy. 

Wstęp – kontekst artykułu 
Historia ta rozpoczęła się od wpisu opublikowanego na Facebooku przez Vernona Adki-
sona ze Stanów Zjednoczonych 10 maja 2020 roku. Wpis brzmiał następująco: 
„TO NIE JEST TEORIA SPISKOWA.
Jeśli w to nie wierzysz, szybkie wyszukiwanie w Google przeniesie Cię na stronę ONZ, na której 
uzyskasz dostęp do dokumentu i sam go przeczytasz. To niesamowite (tylko że nie), jak do-
brze plandemia COVID-19 wpisuje się w Agendę 21/2030”. 

Towarzyszyło mu zdjęcie rzekomego dokumentu ONZ z logo ONZ (Cele misji ONZ – 
Agenda 21/2030) i lista rzekomych celów, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku, w 
tym: jeden światowy rząd, jedna światowa waluta bezgotówkowa, zniesienie suweren-
ności narodowej, likwidacja własności prywatnej, zniesienie instytucji rodziny itd. (patrz 
poniżej zrzut ekranu przedstawiający wpis). Twierdzono w nim również, że ONZ planuje 
stworzenie jednego światowego rządu przewodzącego populacji cywili, którym zostaną 
wszczepione chipy w celu śledzenia¹⁶.

Wpis udostępniono na Facebooku 18 tysięcy razy, a skomentowało go 596 użytkow-
ników. Niektóre komentarze popierały wpis (np. „Czas przygotować broń i amunicję!! 
Pie*** to!”, „Chcą, żebyście myśleli, że to się nie wydarzy. To cholernie przerażające”). W 
kilkunastu z nich umieszczono jednak łącze do prawdziwego dokumentu z informacją 
od komentujących, że nie zawarto w nim takich celów, jak te opisane we wpisie. Różne 
wersje wpisu miesiącami krążyły po mediach społecznościowych na całym świecie, w 
szczególności w Stanach Zjednoczonych i Nowej Zelandii.

 

¹⁶
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Zrzut ekranu przedstawiający oryginalny wpis opublikowany na Facebooku.

Wpis został później zweryfikowany przez Facebooka i oznaczony jako fake 
news. Został on również przeanalizowany przez różne media w Stanach 
Zjednoczonych, Australii (np. Australian Associated Press FactCheck, akredy-
towanego członka Międzynarodowej Sieci Organizacji Fact-Checkingowych) i 
Polsce, które wykazały, że jest on fałszywy. W wiadomości e-mail wysłanej do 
AAP FactCheck rzeczniczka ONZ stwierdziła, że dokument umieszczony we 
wpisie na Facebooku „nie jest prawdziwym dokumentem ONZ”.
W artykule poniżej zobaczycie, w jaki sposób jedna z polskich stron weryfi-
kujących informacje przeanalizowała ten wpis i potwierdziła, że jest on fake 
newsem.

Zrzut ekranu przedstawiający 
oryginalny wpis opublikowany na 
Facebooku.
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M. Pawela, Dokument ONZ zapowiada „Nowy Porządek Świata”? To fake news (ang. A UN 
document announces a New World Order? It’s fake news),

FakeNews.pl, 15 lutego 2021, https://fakenews.pl/polityka/dokument-onz-zapowiada-nowy-
porzadek-swiata-to-fake-news/ 
[dostęp: 30.04.2021]. 

Od zeszłego roku w polskich mediach społecznościowych krąży tłumaczenie rzekomego tajnego 
dokumentu ONZ, mającego wprowadzać tzw. Nowy Porządek Świata (ang. New World Order). W 
ciągu ostatnich kilku dni ten fake news ponownie zdobył ogromną popularność dzięki tysiącom 
udostępnień na Facebooku. Po wielu zgłoszeniach od naszych czytelników zajęliśmy się tema-
tem. Pod koniec stycznia poruszył go również portal Demagog [inny polski portal zajmujący się 
weryfikacją, czy dane wiadomości i informacje są oparte na faktach].

Cała sprawa jest po prostu zmyślona. Do Polski przywędrowała z USA, pojawiała się też w wielu 
innych krajach, m.in. w Nowej Zelandii.

Mimo, iż wiele postów udostępniających fałszywe informacje o Agendzie 21 zachęca do samo-
dzielnego zapoznania się z jej treścią, w jej tekście nie znajdziemy żadnego z kontrowersyjnych 
zapisów z powyższej grafiki. Pełną treść dokumentu w języku angielskim znajdziecie tutaj.

Agenda 21 jest dokumentem zbierającym postanowienia konferencji ONZ nt. środowiska i roz-
woju z 1992 roku i dotyczyła walki z ubóstwem i kwestii społecznych. W żadnym punkcie nie 
wspominała o jakichkolwiek sprawach militarnych, ustanawiania rządu światowego czy znosze-
niu suwerenności państw. Od wielu lat jest wykorzystywana wraz z wieloma innymi dokumenta-
mi do szerzenia teorii spiskowej zakładającej nadchodzący Nowy Porządek Świata.

Niektóre z punktów udostępnianych na Facebooku jako Nowy Porządek Świata bardzo luźno 
nawiązują do Agendy 21, bazując na pojawiających się w niej sformułowaniach, lecz całkowicie 
wypaczając ich sens i zmieniając przekaz. Autorzy tego fake newsa po prostu przyjęli założenie, 
że większość odbiorców nie sięgnie do źródła.

Dokument ONZ zapowiada „Nowy Porządek Świata”? To fake news
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Ilustracja 1. Tłumaczenie tekstu rzekomych postulatów ONZ na język polski.
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Popularne grafiki sugerują również, że takie zmiany zaplanowano na lata 2021-2030, 
jako przykład podając „Program 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju”. Program 
odnosi się jednak do słynnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które stanowią 
ramy do walki m.in. z ubóstwem i głodem, a także mają zapewniać dostęp do edukacji 
i ochrony zdrowia. W żadnym punkcie nie odnoszą się do jakichkolwiek rządów świa-
towych, 5G, zniesienia suwerenności państw oraz innych plotek z postów na Faceboo-
ku. Wszystkie Cele Zrównoważonego Rozwoju znajdziecie na poniższej grafice.

Sprawa została zmyślona i nie ma żadnego związku z Agendą 21 czy „Programem 
2030…”. Nowy Porządek Świata jest starą teorią spiskową, która co jakiś czas ogłasza, że 
już niebawem pojawi się rząd światowy, a ludzkość zostanie zniewolona. Gdy przepo-
wiednie się nie sprawdzają, po jakimś czasie ukazują się kolejne prognozy, bazujące na 
bieżących wydarzeniach. Mimo wielokrotnych zapowiedzi, od powstania Agendy 21 w 
1992 roku Nowy Porządek Świata wciąż pozostaje teorią.
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Ilustracja 2. Żródło : Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-
-technologia/cele-zrownowazonego-rozwoju
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