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metodologia

Narzędzia do zbierania danych: wywiad swobodny z dyspozycjami; Test Dwudziestu Stwierdzeń (TST);

dzienniczki badaczek; zdjęcia; crowler.

Narzędzia analizy danych: inwentarze motywów przewodnich + kategorie, np.: wybór ogólnie wraz z

kontekstem, wybory jednostki wraz z kontekstem, przymus i ograniczenia wraz z kontekstem, powinności, to

czego Ja chce lub chciałoby oraz to co Ja lubi i to czego nie lubi; analiza sieci semantycznych; analiza kategorii

konsensualnych i subkonsensualnych.



Wymiary wolności: osobista

- od zobowiązań (wolnym się jest tylko wtedy gdy można robić to, co się chce);

- ograniczona konformizmem, świadomością nacisku normy (czy człowiek powinien

robić to co inni ludzie? co powinien robić? co musi robić?);

- przejawiająca się w działaniach (także tych, które się lubi i których się nie lubi);

- jako indywidualna preferencja (definiowana np. przez dokończenie zdania: czuję się

wolny gdy…);

- w marzeniu (co by musiało się stać żebym się poczuł naprawdę wolny(a));

- sytuacyjna (w relacjach z innymi ludźmi: gdzie, z kim, w jakim czasie);

- konsumpcyjna (w relacjach z otoczeniem materialnym: gdzie, z czym, w jakim

czasie);



Wymiary wolności: grupowa
W  zachowaniach i dyskursach społecznych. My  badaliśmy ją przede wszystkim w dyskursie, 

jako:

- identyfikację z rówieśnikami (jesteśmy wolni; młodzież jest zniewolona, bo…)

- identyfikację z rodziną (moi rodzice są/nie są wolni, bo…)

- identyfikację z narodem (Polacy są/nie są wolni, bo…)

- identyfikację z krajem (Polska jest/nie jest wolna, bo…).

Światopoglądowy wymiar wolności - świadomość wyboru i praw jednostki:

- człowiek dzisiaj jest wolny, gdy może…/ nie jest wolny, gdy musi…/ jest wolny mimo że 

musi…/ mimo że powinien…

- mam prawo do…

- mogę wybierać…, co?...

- mogę podejmować decyzje…/ podejmuję decyzje.



Wymiary wolności: kategorie ludyczne

Wolność jako agon

We wczesnym dzieciństwie ojciec… a… matka próbowała coś narzucić, a ja się buntowałam. [to było – BF] 

Narzucane. Ja z nimi nie negocjowałam, po prostu, jak mi się to nie podobało, to i tak wracałam później.

Wolność jako alea

Chciałabym decydować, ale to raczej będzie los. Czy na przykład poszczęści mi się i wygram na jakiejś loterii 

i będę miała wielki, wymarzony dom? Czy raczej będzie  gorzej, nie będę zarabiała kokosów, no i będzie 

mniejszy domek? No to już nie ode mnie będzie zależne. To znaczy mogę się starać zmienić to, ale zdecydować 

w sumie nie mogę.

Wolność jako ilinx

Eeee, wolność to jest możliwość bycia sobą. No tak powiem. I nawet nie chodzi o to, żeby robić to, co się chce, 

ale możliwość bycia sobą, życia w tej całej społeczności naszej. Także swobodnie oddychać, być, bawić się. 

Wolność to jest to, gdy się nie martwisz tym czego nie robisz, a mógłbyś. I się nie martwić kasą, pracą, 

śmiercią, nie wiem , niebem i ziemią. Takiego stanu jeszcze nie osiągnąłem. I chciałbym kiedyś osiągnąć. Taka 

nirwana trochę, wiesz?

Wolność jako mimicry

Znaczy ja mam jedną taką głupią wadę…znaczy, wadę! Nie wiem jak to nazwać, mówię tak. Obserwuję ludzi, 

po prostu, chodzę ulicami albo na przykład w autobusie czy w samochodzie i patrzę na ludzi i wyciągam 

wnioski. Po prostu, jak mi się coś podoba, to później szukam czegoś podobnego. Szukam inspiracji, po prostu , 

wśród ludzi, którzy mnie otaczają.



Rozkład tożsamościowych subkategorii konsensualnych w TST badanych 

kobiet i mężczyzn, w %, (N=653;K=340 (52,1%); M=314 (47.9%)



Rozkład tożsamościowych subkategorii subkonsensualnych w TST 

badanych kobiet i mężczyzn, w % (N=456; K=251 (55,0%); M=205 (45,0%)


