
Bajki czasów pandemii
Czym charakteryzują się bajki, które można wykorzystać w pomocy 

psychologicznej dzieciom w czasach pandemii COVID-19

ABSTRAKT
Cel: W czasie pandemii COVID-19 wiele dzieci może odczuwać lęk, strach i bezradność oraz

doświadczać trudności w zrozumieniu obecnej sytuacji. Jedną z możliwych form pomocy są bajki

terapeutyczne. Celem badania było określenie elementów charakteryzujących bajki terapeutyczne

o tematyce związanej z koronawirusem, sprawdzenie który z rodzajów bajek jest najczęściej

wykorzystywany oraz zbadanie związku między rodzajem bajek a obecnymi w nich elementami.

Metoda: W badaniu wzięło udział 20 studentów Wydziału Psychologii UW (M=25.70, SD=4,69),

którzy w ramach zajęć napisali bajki o koronawirusie dla 10-letniego dziecka. Następnie bajki

poddano analizie jakościowej, przyporządkowując je do poszczególnych kategorii, a następnie

analizie ilościowej.

Wyniki: Wykazano, że problematyka wirusa pojawia się w bajkach częściej w sposób bezpośredni

niż pośredni, hipotezy nt. przyczyn epidemii częściej nie pojawiają się w utworach niż pojawiają,

a zakończenie częściej jest happy endem niż formą otwartą. Analizowane bajki najczęściej

przynależały do kategorii psychoedukacyjnych według klasyfikacji Marii Molickiej

OSOBY BADANE
Uczestnikami badania byli studenci Wydziału Psychologii UW (N=20, 90% kobiet)

w przedziale wiekowym 22-43 lat (M=25.70, SD=4.69) biorący udział w kursie Psychoterapia

dzieci i młodzieży - podstawowe zjawiska w semestrze letnim 2019/2020.

METODA BADANIA
➔W trzecim tygodniu zawieszenia działalności uczelni w celu ograniczenia szerzenia

wirusa SARS-CoV-19 studenci zostali poproszeni przez prowadzącą kursu o napisanie

krótkiej (do trzech stron maszynopisu) bajki o koronawirusie dla 10-letniego dziecka.

Utwory udostępniono anonimowo, a za ich napisanie nie była przewidziana gratyfikacja

➔Materiał poddano zbiorczej analizie zgodnie z zasadami jakościowej metody analizy

narracji według przyjętych kryteriów, udzielając odpowiedzi na następujące pytania:
1. KTO JEST BOHATEREM BAJKI?

2. CZY PROBLEM WIRUSA POJAWIA SIĘ WPROST? JEŚLI POJAWIA SIĘ NIE WPROST - TO JAK?

3. CZY WYSTĘPUJĄ HIPOTEZY NA TEMAT PRZYCZYN WIRUSA?

4. CZY BOHATER WALCZY Z WIRUSEM? JEŚLI TAK, TO JAKIE SĄ MECHANIZMY JEGO

POKONANIA? ZYSKUJE WSPARCIE, CZY ROBI TO SAM?

5. JAKI NASTRÓJ DOMINUJE W BAJCE?

6. JAKIE EMOCJE WYRAŻA(JĄ) BOHATER(OWIE)? CZY ONE SIĘ ZMIENIAJĄ?

7. JAKIE JEST ZAKOŃCZENIE BAJKI? CZY WYSTĘPUJE SZCZĘŚLIWE ZAKOŃCZENIE?

JEŚLI TAK, TO W ODNIESIENIU DO JAKIEJ CZĘŚCI UTWORÓW?

➔Kolejnym krokiem analizy było przyporządkowanie bajek do kategorii zaproponowanych

przez M.Molicką (2002) przy użyciu metody sędziów kompetentnych (3 osoby).

Następnie dokonano ilościowej analizy materiału

WYBRANE WYNIKI
W pierwszym kroku bajki poddano analizie pod kątem występujących bohaterów, sposobu

ukazania problemu wirusa, uwidaczniania się hipotez na temat pojawienia się wirusa,

motywu walki bohatera z wirusem i ewentualnych sposobów jego realizacji, dominującego

w bajce nastroju, emocji bohaterów i zmienności tych emocji oraz rodzaju zakończenia.

Wykonano testy Chi kwadrat w celu sprawdzenia, czy jakieś elementy w tych kategoriach

pojawiają się w bajkach istotnie częściej niż inne.

Wykazano, że problematyka wirusa pojawia się częściej w sposób bezpośredni niż

pośredni (𝜒2=7.20, p<0.05), hipotezy na temat przyczyn epidemii częściej nie pojawiają się

w bajkach niż się pojawiają (𝜒2=9.80, p<0.05), a bajki częściej kończą się happy endem

niż zakończeniem otwartym (𝜒2=7.20, p<0.05).

Następnie każdą z bajek przyporządkowano do jednej z trzech kategorii: relaksacyjnych,

psychoedukacyjnych lub psychoterapeutycznych. W przypadku 10 bajek sędziowie byli

zgodni w 100%, w przypadku 8 bajek w 66%, a w przypadku 2 bajek w 33%. W dalszych

analizach uwzględniono tylko te bajki, dla których zgodność ocen sędziów wynosiła 100%.

Zakwalifikowane do analiz bajki należały wyłącznie do kategorii psychoterapeutycznych i

psychoedukacyjnych. Wykonano testy Chi kwadrat w celu sprawdzenia, czy bajki różnią

się istotnie między sobą pod względem przynależności do kategorii oraz czy istnieje

związek pomiędzy rodzajem bajki a zmiennymi analizowanymi na wcześniejszym etapie.

Wykazano istotne statystycznie różnice w częstości przynależności bajek do

poszczególnych kategorii. Bajki częściej przynależały do kategorii psychoedukacyjnej niż

psychoterapeutycznej (𝜒2=6.40, p<0.05). Nie wykazano istotnego statystycznie związku

między przynależnością bajek do kategorii a pozostałymi zmiennymi.
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KONKLUZJE
Większość analizowanych bajek należała do kategorii psychoedukacyjnych – niosących

pomoc poprzez zwiększanie świadomości własnych emocji oraz wskazywanie efektywnych

strategii radzenia sobie z sytuacją trudną (Molicka, 2002, 2011). Takie podejście do 

problemu wpisuje się w teorię mentalizacji poznawczej (Fonagy, Bateman, 2011). Bajki

przedstawiały problem wirusa wprost, większość z nich kończyła się happy endem, rzadko

występowały hipotezy na temat przyczyn pandemii. Mogło to wynikać z wiedzy autorów o 

zdolności zrozumienia problemu przez dziesięcioletnie dziecko. Rzadko pojawiały się

elementy mentalizacji emocjonalnej charakterystyczne dla bajek psychoterapeutycznych, co 

mogło być skutkiem trudności samych autorów z radzeniem sobie z przeżyciami w czasie

pandemii.

Badanie przeprowadzono na małej grupie, większość stanowiły kobiety, co utrudnia

generalizowanie wniosków o bajkach wykorzystywanych w pomocy psychologicznej

dzieciom w czasie pandemii. W zespole było tylko 3 sędziów kompetentnych, co dawało

niskie wskaźniki zgodności, gdy chociaż 1 miał inne zdanie i poskutkowało wykluczeniem

połowy bajek z dalszych analiz. Warto rozszerzyć badaną grupę i zespół sędziów.

Mimo ograniczeń wydaje się, że badanie przyniosło ciekawe wyniki. Jego wartością jest 

zastosowanie paradygmatu metod mieszanych.

WPROWADZENIE
Obecna sytuacja na świecie związana z epidemią koronawirusa może wywoływać u dzieci

oraz dorosłych takie emocje jak lęk, niepewność, strach czy bezradność. Wiele dzieci

może doświadczać trudności dotyczących zrozumienia sytuacji, w której się znalazły.

Jedną z form pomocy, które możemy zaproponować dziecku jest bajka terapeutyczna.

Celem takich bajek jest uspokojenie, redukcja lęku i napięcia oraz zminimalizowanie

problemów na tle emocjonalnym (Molicka, 2002, 2011; Brett, 2013). Ukazują one poważne

problemy umiejscawiając je w świecie przystępnym dla dziecka, co znacznie ułatwia ich

zrozumienie. Molicka (2002) podzieliła bajki terapeutyczne na trzy kategorie: relaksacyjne,

psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne. Celem bajek relaksacyjnych jest odprężenie

oraz uspokojenie odbiorcy, natomiast zadaniem bajek psychoedukacyjnych i

psychoterapeutycznych jest zminimalizowanie lęku. Przyjmuje się, że literatura dziecięca

może być bardzo ważnym i skutecznym narzędziem w terapii dziecka (Schier, 2020).
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CELE BADANIA
➔Określenie charakterystycznych elementów bajek wykorzystywanych w pomocy

psychologicznej dla dzieci w okresie pandemii koronawirusa

➔Sprawdzenie jakie rodzaje bajek są najczęściej wykorzystywane w powyższym celu

➔Zbadanie związku między rodzajem bajek a występującymi w nich elementami
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