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D
zisiejsza rzeczywistość często wymaga doskonałej znajo-
mości języków obcych, szczególnie języka angielskiego, 
jako istotnego elementu na drodze do sukcesu. Akwizycja 
języka obcego to skomplikowany proces, na który wpływ 
ma wiele czynników – zarówno zewnętrznych, jak i we-

wnętrznych. Wśród czynników wewnętrznych, zwanych też różnicami 
indywidualnymi, natkniemy się na cechę osobowości, którą możemy 
zdefiniować jako sposób myślenia, zachowania oraz odczuwania, odróż-
niający daną osobę od innych ludzi (Larsen i Buss 2009). Cechy osobo-
wości są podzielone na cechy wyższego i niższego rzędu. Do cech wyż-
szego rzędu należą: ekstrawersja, neurotyzm, sumienność, ugodowość 
i otwartość na doświadczenie (McCrae i Costa Jr. 1999), a spośród cech 
niższego rzędu istotne w przyswajaniu języka obcego są: podejmowa-
nie ryzyka, wiara we własne możliwości, lęk językowy, perfekcjonizm, 
inteligencja emocjonalna, muzykalność oraz tolerancja wieloznaczności 
(Dewaele 2012), która zostanie zaprezentowana w niniejszym artykule.

Czym jest tolerancja wieloznaczności?
W procesie dydaktycznym łatwo zaobserwować odmienne zachowania 
uczniów zależne od sytuacji i warunków, w których się znaleźli. Muszą oni 
zareagować odpowiednio do ilości informacji obrazujących dany przypa-
dek, często wieloznaczny. Dla jednych sytuacje wieloznaczne z niewielką 
ilością informacji będą zupełnie naturalne oraz jak najbardziej pożąda-
ne, ponieważ umożliwią wykazanie się kreatywnością, a dla innych sta-
ną się źródłem stresu, budząc lęk przed nieznanym. Zdarza się to często 
podczas nauki języków obcych, dlatego tak ważne jest, aby umieć sobie 
z tym radzić. Stanley Budner (1962: 30) zdefiniował sytuację wieloznaczną 
jako „taką, która nie może być odpowiednio ustrukturyzowana lub ska-
tegoryzowana […] z powodu braku wystarczających wskazówek”. Z sytu-
acjami wieloznacznymi w akwizycji języka angielskiego mamy do czynie-
nia np. przy doborze właściwego słownictwa w zależności od kontekstu, 
w jakim należy go użyć, jak również przy zastosowaniu wyrażeń idioma-
tycznych, kolokacji czy czasowników frazowych. Należy także pamiętać 
o sytuacjach wieloznacznych w momencie, w którym uczący się języka 
angielskiego musi wymówić poprawnie wyrazy mające zupełnie inną pi-
sownię niż wymowę. Ponadto niektóre słowa mają podwójną wymowę 
uzależnioną od odmiany języka angielskiego – brytyjskiej lub amerykań-
skiej. Stąd też warto bliżej przyjrzeć się tolerancji wieloznaczności, która 
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jest definiowana jako „tendencja do spostrzegania (interpretowania) sytuacji wieloznacznych 
jako pożądanych” (Budner 1962: 29).

Tolerancja wieloznaczności to cecha ukazująca, jak dany uczeń reaguje na bodźce, które 
otrzymuje mózg za pomocą zmysłów. W korze mózgowej wszystkie informacje są przetwa-
rzane, a wieloznaczność pojawia się, gdy wiedza o zdarzeniach lub sytuacjach jest zbyt mała 
(Hsu 2005). Uczniowie różnie reagują na sytuacje niejednoznaczne, ponieważ tolerancja wie-
loznaczności występuje w różnym nasileniu, to znaczy od poziomu niskiego do poziomu wy-
sokiego u poszczególnych osób. W sytuacjach, gdy mózg nie otrzymuje pełnego opisu do in-
terpretacji, generuje niepokój bądź lęk próbujący rozwiązać niejednoznaczność. Skala tych 
emocji zależy od ilości otrzymanych danych o sytuacji lub zdarzeniu, a intensywność reakcji 
na niejednoznaczność związana jest z indywidualnym poziomem tolerancji jednostki na wielo-
znaczność (McLain i in. 2015).

Osoby o wysokim poziomie tej cechy nie odbierają niejasnych sytuacji jako zagrażających 
im, ale potrafią je wykorzystać do swojego rozwoju i dobrze sobie z nimi radzą. Są ciekawe ota-
czającego je świata, otwarte na nowe doznania, pewne siebie i chętnie wykazują się kreatywno-
ścią przy rozwiązywaniu problemów. Preferują one nowatorskie rozwiązania, ponieważ cecha 
ta jest związana z twórczym myśleniem (Urban 2003). W odniesieniu do języków obcych osoby 
z wyższym poziomem tolerancji wieloznaczności osiągają dobre wyniki z testów sprawdzają-
cych ich umiejętności językowe, są zrelaksowane podczas zajęć, na których nie lubią ustruktu-
ryzowanych programów nauczania. Zwracają one uwagę na ogólny przekaz, lubią sytuacje nie-
jednoznaczne. Dla nich uczenie się języka obcego oznacza zdobywanie niepełnych informacji 
i bycie wrażliwym na ich brak, ale także wykorzystanie swojej dotychczasowej wiedzy języko-
wej podczas analizy tych informacji (Shou i Smithson 2015). Z kolei osoby o niskim poziomie to-
lerancji wieloznaczności odczuwają niepokój, stres i niepewność w sytuacjach wieloznacznych. 
Wolą stereotypowe zachowania, jasne oceny i sytuacje, które są im dobrze znane. Budner 
(1962) i Tatzel (1980) twierdzili, że osoby o niskim poziomie tej cechy mają niższą elastyczność 
umysłową i negatywne cechy osobowości, takie jak sztywność, konformizm i uprzedzenia et-
niczne. W odniesieniu do języków obcych zwracają większą uwagę na szczegóły i czują się nie-
komfortowo, gdy muszą pominąć jakieś informacje. Planują, co mają powiedzieć, jakich struk-
tur gramatycznych użyć i zawsze zastanawiają się nad doborem właściwych słów. 

Profile1 uczniów o wysokim, średnim i niskim poziomie tolerancji 
wieloznaczności
Dotychczasowe badania nad tolerancją wieloznaczności (Dewaele i Ip 2013; Piechurska- 
-Kuciel 2018) wskazują na korelację pomiędzy tą cechą osobowości a samooceną. Im uczniowie 
mają wyższy poziom tolerancji wieloznaczności, tym wyżej oceniają swoje umiejętności języ-
kowe. Samoocena odgrywa bardzo ważną rolę w procesie przyswajania języka obcego, ponie-
waż im jest wyższa, tym mocniej pozwala wierzyć w umiejętności i motywuje do dalszej pracy 
(Alibakhshi i Sharakipour 2014), aby rozwijać swoją biegłość posługiwania się językiem obcym. 
Osoby o niskiej samoocenie nie wierzą we własne umiejętności i często są zdemotywowane do 
przyswajania języka obcego. Każdy nauczyciel stara się rozpoznać uczniów, którzy wysoko lub 
nisko oceniają swoje umiejętności językowe. Samoocena zwykle pozostaje bowiem w związ-
ku z ocenami, które uzyskują uczniowie, jak również z ich osobistym zaangażowaniem w cały 
proces przyswajania języka obcego. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele mieli świadomość, 
że cechy osobowości wpływają na osiągnięcia uczniów i ich pracę na zajęciach języka obcego. 

Uczniowie o wysokim poziomie tolerancji wieloznaczności mają wysoką samoocenę i osią-
gają bardzo dobre oceny. To grupa, która uwielbia uczyć się języka obcego. Uczniowie zalicza-
ni do niej uważają, że jest on prosty, logiczny i nie rozumieją, jak można mieć problemy z jego 
przyswajaniem. Doskonalą i wysoko oceniają wszystkie sprawności językowe, ale często mają 
swoją ulubioną, którą mocno rozwijają. Uczniowie o wysokim poziomie tolerancji wieloznacz-
ności zdają sobie sprawę ze swoich mocnych i słabych stron, i wiedzą też, nad czym i jak muszą 

1  Dane pochodzą z badania przepro-
wadzonego na potrzeby pracy dok-
torskiej Wpływ otwartości i tolerancji 
wieloznaczności na akwizycję języka 
obcego (Lika 2022).
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pracować, aby rozwinąć słabe strony. Tolerancja wieloznaczności daje im poczucie pewności 
w posługiwaniu się językiem obcym i ćwiczeniu wszystkich czterech sprawności językowych: 
słuchania, czytania, mówienia oraz pisania. Tej grupie uczniów wystarczy pokazać odpowied-
nie ćwiczenia, a oni sami wybierają te, które najbardziej im odpowiadają. Lubią takie metody 
aktywizujące w nauce języka obcego, jak burza mózgów, dyskusja i praca w grupach. Jasno 
przy tym komunikują, co im nie odpowiada na zajęciach, a nawet wprost irytuje. Twierdzą oni, 
że znajomość języka obcego jest bardzo ważną umiejętnością, ponieważ dzięki niej mogą się 
porozumiewać na całym świecie, wykorzystując chociażby media społecznościowe do kontak-
tów z rówieśnikami. 

Wyższy poziom tolerancji wieloznaczności zapewnia otwarcie na nowe doznania oraz po-
zwala redukować poczucie lęku i strachu (Stoycheva 2003; Piechurska-Kuciel 2018). Ucznio-
wie o wyższym poziomie tej cechy akceptują sytuacje, gdy nauczyciel poprawia ich błędy, ale 
równolegle chcą być doceniani, jeśli poradzą sobie z ich korektą. Żywią przekonanie, iż po-
jawiające się błędy są rzeczą naturalną i to one zapewniają im rozwój. Wierzą, że poradzą  
sobie w każdej sytuacji językowej, dlatego też często nie zgadzają się ze swoimi nauczycie-
lami, otrzymując oceny, które nie są dla nich satysfakcjonujące. Osoby o wysokim pozio-
mie tolerancji wieloznaczności oceniają swoje umiejętności bardzo pozytywnie, ale ich sa-
moocena nie jest obiektywna (Felson 1981). Są też przekonani, że umiejętność pisania jest 
najtrudniejsza, ponieważ muszą wykazać się odpowiednią znajomością słownictwa, struk-
tur gramatycznych, stylem i zasadami obowiązującymi w różnych formach pisemnych. Jest 
to grupa uczniów, którzy przekraczają limit słów wymagany w zadaniach oraz starają się za-
skoczyć wyszukanym słownictwem i często zbaczają z podanego tematu. Uczniowie o wy-
sokim poziomie tolerancji wieloznaczności uważają, iż rozumienie tekstu czytanego i słucha-
nego to proste umiejętności, a ćwicząc je, mają możliwość poszerzenia słownictwa, poznania 
kontekstu i struktur gramatycznych. Uczniowie z tej grupy często oglądają filmy w języku  
obcym, aby móc naśladować prawidłową wymowę. 

Na podstawie przytoczonych powyżej informacji można stwierdzić, iż wyższy poziom to-
lerancji wieloznaczności jest pożądaną cechą osobowości, która przyczynia się do akwizycji ję-
zyka obcego. Uczniowie o wysokim poziomie tej cechy radzą sobie w każdej sytuacji językowej 
i ze wszystkimi sprawnościami: mówieniem, słuchaniem, czytaniem oraz pisaniem.

Drugą grupę, uczniów o średnim poziomie tolerancji wieloznaczności, charakteryzu-
je samoocena umiejętności pokrywająca się z ocenami uzyskiwanymi od swoich nauczycieli. 
Uczniowie ci postrzegają swoje mocne i słabe strony bardziej krytycznie niż grupa o wysokim 
poziomie tej cechy, co motywuje ich do dalszej pracy. Jest to grupa, która wymaga nieustan-
nych bodźców, ponieważ bez nich traci motywację. Kiedy są pytani o ich umiejętności języko-
we, twierdzą, że radzą sobie z mówieniem. Często zabierają głos, ale nie wywierają presji na na-
uczycielach, aby ci dopuścili ich do wypowiedzi. 

Bardzo ważną cechą uczniów o średnim poziomie tolerancji wieloznaczności jest umiejęt-
ność współpracy w grupach, nie komentują bowiem błędów innych, cechując się wyrozumia-
łością wobec nich. Doceniają umiejętność pisania, ale w przeciwieństwie do uczniów z wysokim 
poziomem tej cechy, trzymają się limitów słów podanych w poleceniach oraz instrukcji. Czę-
sto ćwiczą pisanie, robiąc notatki w trakcie zajęć, jak również w domu i nie narzekają na ćwi-
czenia w zeszytach ćwiczeń, ponieważ, jak twierdzą, utrwalają w ten sposób poznane struktu-
ry. Nie mają problemu z rozumieniem tekstu czytanego, ale preferują najpierw wysłuchanie go, 
aby nie popełniać błędów w wymowie. Przyznają, że często nie rozumieją wszystkiego w trak-
cie ćwiczeń ze słuchu. Narzekają, że uczestnicy nagrania mówią za szybko albo niewyraźnie. Są 
to uczniowie, którzy zwracają uwagę na różnice w wymowie i preferują odmianę brytyjską, po-
nieważ jak twierdzą, osoby posługujące się odmianą amerykańską języka angielskiego, mówią 
za szybko i często pomijają sylaby w wyrazach lub ich końcówki. Podkreślają przy tym znacze-
nie rozmów bezpośrednich, ponieważ mogą poprosić o powtórzenie wypowiedzi czy użycie 
innego słownictwa. W rozumieniu konwersacji pomagają im również emocje wyrażane przez 
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rozmówcę. Jeśli mają problem ze zrozumieniem wypowiedzi w trakcie zajęć, przestają w nich 
uczestniczyć. Uczniowie z tej grupy często zaskakują nauczyciela bogatym słownictwem, ale 
tylko w obszarze ich zainteresowań. 

Podsumowując podane powyżej informacje, można stwierdzić, że uczniowie ze średnim 
poziomem tolerancji wieloznaczności potrafią korzystać z aktywnych i tradycyjnych strategii 
na zajęciach. Często jest im potrzebne wsparcie nauczyciela, który utwierdzi ich w przekona-
niu, że dobrze radzą sobie z wykonaniem powierzonych im zadań.

Trzecia grupa, uczniowie o niskim poziomie tolerancji wieloznaczności, jest bardzo charak-
terystyczna na tle klasy lub grupy językowej, ponieważ próbuje być niewidoczna i stara się zaj-
mować miejsca najbardziej oddalone od nauczyciela. Uczniowie z tej grupy mają bardzo niską 
samoocenę – poniżej ocen, które uzyskują od swoich nauczycieli, nie wierząc we własne umie-
jętności językowe. Tacy uczniowie starają się unikać sytuacji, w których mieliby używać języ-
ka obcego. Są oni negatywnie nastawieni do przyswajania języka obcego; twierdzą, że nie jest 
i nie będzie im potrzebny. Nie lubią zadań z rozwijania umiejętności mówienia i pisania, wo-
lą ćwiczenia ze słuchania i czytania. Trudno jest im określić, co właściwie mogłoby im pomóc 
w bezpośrednim rozwinięciu ich umiejętności mówienia – czasami wskazują na dialogi sytu-
acyjne w podręcznikach. 

Odpowiedzi uczniów z niskim poziomem tolerancji wieloznaczności na pytania w klasie są 
najczęściej jednozdaniowe, bardzo proste, czasami odpowiadają oni tylko pojedynczym wyra-
zem czy frazą. Jeśli nie wiedzą, czy odpowiedzą dobrze, wyznają zasadę, że lepiej nic nie mó-
wić. Nie lubią wymagających aktywności metod pracy w trakcie lekcji, jak burza mózgów, dys-
kusja czy praca w grupach. Uczniowie z tej grupy często nie wykonują zadań pisemnych albo 
ich prace osiągają najniższy limit słów, ponieważ mają również negatywne nastawienie do ćwi-
czeń rozwijających umiejętność pisania. Brak im wiary, że napisany tekst będzie poprawny. Od-
nośnie do umiejętności czytania twierdzą, że potrafią czytać, ale nie lubią i tego nie ćwiczą. 
Wiedzą, że popełniają błędy i obawiają się, że zostaną wyśmiani przez innych uczniów, dlate-
go często odmawiają czytania tekstów na głos. Podobnie jest ze rozumieniem przez nich tek-
stu słuchanego. Ta grupa uczniów silnie podkreśla, że w trakcie ćwiczeń tego typu pojawia się 
bardzo dużo nowego słownictwa, którego nie rozumieją, a wówczas bardzo szybko tracą mo-
tywację i rezygnują z pracy nad zadanym ćwiczeniem. Uczniowie o niskim poziomie toleran-
cji wieloznaczności charakteryzują się brakiem wiary we własne możliwości opanowania języka 
obcego, dlatego bardzo często już na samym początku tego wymagającego procesu nie po-
trafią się odnaleźć, aby przyswajać wiedzę.

Rekomendacje do pracy dla nauczycieli
Znajomość przedstawionych profili uczniów może być pomocną informacją dla nauczycieli 
języków obcych o postawach i zachowaniu uczniów uczestniczących w procesie lekcyjnym 
oraz wskazówką, jak należy pracować z konkretną grupą uczniów. Niski poziom tolerancji wie-
loznaczności przekłada się zazwyczaj na niską samoocenę i słabe oceny z przedmiotu. Odpo-
wiada on również za zachowawczość uczniów, bezpośrednio związaną z ich przywiązaniem 
do tradycyjnych technik uczenia się i sposobu ich nauczania. Wiedząc o tym, nauczyciele 
mogą rozpocząć pracę z uczniami w taki sposób, aby pokazać im, że nowoczesne techniki na-
uczania i uczenia się są przyjemniejsze oraz przyczyniają się do większej płynności językowej. 
Nauczyciele mogą próbować zmniejszać przywiązanie uczniów do tradycyjnych technik po-
przez częstsze wykorzystywanie w klasie mediów, takich jak filmy, programy internetowe czy 
wycinki z gazet (Yang i Chen 2007). Materiały te powinny prezentować różne punkty widzenia 
na temat życia w krajach nauczanego języka obcego, aby zapoznać uczniów z kulturą danego 
kraju i zachęcić ich do nauki języka. Media budzą emocje, ale również rozbudzają ciekawość 
intelektualną (Moskowitz 1999). Wybierając materiały z mediów, musimy pamiętać o uczniach 
ze średnim i wysokim poziomem tolerancji wieloznaczności, dla których ma znaczenie istot-
ność informacji, ponieważ skupiają się oni na tym, co jest ważne i przydatne. Na nauczycielach 
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w tym momencie spoczywa odpowiedzialność za obniżenie poziomu zahamowań i budowa-
nie pewności siebie u uczących się w trakcie posługiwania się językiem obcym. Dlatego ważne 
jest, aby nauczyciele znali pojęcie tolerancji wieloznaczności i potrafili pomóc swoim uczniom 
w radzeniu sobie w sytuacjach wieloznacznych, ponieważ nauka języka obcego obfituje w ta-
kie sytuacje. 

Jeśli uczniowie nie uczestniczą w zajęciach, nie jest to jednoznaczne z tym, że nie są za-
interesowani wiedzą, ale często świadczy o tym, że odczuwają niepokój, a ich samooce-
na jest niska. Zaczynając pracować z nową grupą językową, nauczyciele muszą stworzyć, 
szczególnie na początkowych lekcjach, przyjazną atmosferę. Pomoże to zwłaszcza uczniom  
o niskiej tolerancji wieloznaczności w pokonaniu lęku przed nieznanym. Potrzebują oni cza-
su, aby przekonać się, że nie muszą odczuwać strachu przed krytyką nauczyciela czy innych 
uczniów z grupy. Według Tammy'ego Gregersena i  Petera MacIntyre’a (2014) uczniowie oka-
zują swój lęk poprzez zachowania fizyczne, emocjonalne, językowe lub społeczne. Dlatego 
tak ważne jest, aby nauczyciele wiedzieli, jak cechy osobowości wpływają na reakcje uczniów 
i w jaki sposób mogą oni im pomóc w przezwyciężeniu lęków. Istotna jest również współpra-
ca pomiędzy nauczycielami a uczniami, ponieważ obie strony potrzebują informacji zwrotnej 
(Herra i Kulińska 2018). Ma to szczególne znaczenie w budowaniu relacji, które przyczynią się 
do wsparcia uczniów w działaniu, oraz we wspólnym rozwiązywaniu problemów podczas przy-
swajania języka obcego czy w dzieleniu się swoimi zainteresowaniami. Ponadto uczniowie mu-
szą wiedzieć, co robić, aby poprawić swoje umiejętności językowe, a nauczyciele powinni uzy-
skać informacje, jak ich uczniowie lubią się uczyć i jakie strategie są ich ulubionymi. 

W każdym z profili tolerancji wieloznaczności uczniowie bardzo jasno określają, jak postrze-
gają rolę osoby uczącej. Uczniowie o wysokim poziomie tej cechy widzą w nauczycielu swoje-
go mentora, który wskazuje im kierunek i przekazuje sugestie odnośnie do tego, co mają ro-
bić, a dalej lubią radzić sobie sami. Uczniowie o średnim poziomie tolerancji wieloznaczności 
często od nauczyciela oczekują potwierdzenia, że ich tok myślenia jest dobry, choć jednocze-
śnie starają się nie prosić o pomoc. Natomiast dla uczniów o niskim poziome tej cechy, nauczy-
ciel powinien być wsparciem od początku drogi przyswajania języka obcego. Oczekują oni, że 
będzie im dostarczał informacji, co mają robić przez cały proces edukacyjny, wspierał ich i po-
magał w przezwyciężeniu lęku w sytuacjach wieloznacznych, które często napotkają w trakcie 
nauki. Wszyscy uczący się podkreślają, że rolą nauczyciela jest również nadanie lekcjom języka 
obcego autentyczności poprzez wybieranie zróżnicowanych aktywności, gdzie np. uczniowie 
muszą pracować nad projektem w grupach o zróżnicowanym poziomie tolerancji wieloznacz-
ności. Autentyczność w odniesieniu do języków obcych (MacDonald, Badger i Dasli 2006) to 
autentyczność tekstualna, językowa i reakcje uczących się, którzy znają konwencje językowe 
i adekwatnie reagują na tekst oraz autentyczność prowadzonych zajęć. W trakcie takich zajęć 
uczący się wykorzystują materiały źródłowe i wchodzą w pewne autentyczne interakcje. Inten-
sywność interakcji i sposób prowadzenia zajęć będą miały wpływ na rozwój kompetencji języ-
kowych, a dobór aktywności (dyskusja, burza mózgów, debata itp.) może wzmocnić interakcje. 
W zróżnicowanych grupach każdy zachowuje się zgodnie z innym wzorcem zachowań, przez 
co uczniowie mogą się uczyć od siebie nawzajem. Kreatywność osób o wysokim poziome to-
lerancji wieloznaczności musi być czasami zrównoważona przez konserwatyzm osób o niskim 
poziomie tej cechy, wtedy realizowane wspólnie projekty kończą się sukcesem.

Wszyscy wiemy, jak ważna jest w dzisiejszych czasach znajomość języków obcych i jak wie-
le czynników wpływa na proces akwizycji. Dlatego warto pamiętać o jednej z cech osobowości  
– tolerancji wieloznaczności, która jest czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na zwiększe-
nie efektywności całego procesu. Należy przypomnieć, że nie każdego uczącego się charak-
teryzuje wysoki poziom tej cechy i dlatego warto wiedzieć, jak pracować z uczniami o różnych 
poziomach tolerancji wieloznaczności. Nauczyciel języka obcego, mając tego świadomość, 
może wykorzystać i wyeksponować mocne strony ucznia, tłumiąc jego słabe punkty tak, aby 
ten osiągnął sukces edukacyjny.
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