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Controversies and construction of meaning in popularisation discourse 

– example of the language used to talk about masturbation in sex education books 

for children and adolescents 

 

Sex education for children and adolescents does not consist only in informing about emotional, 

social or physical aspects of sexuality, but also in shaping expected behaviour patterns and 

promoting moral, cultural or religious norms (see e.g. Izdebski 2003). Controversies linked to 

sexual education result from the beliefs of the adults involved in the educational process, who 

want to educate the young generation according to the values they profess. In Poland, this 

commitment is visible in sex education approaches at school, but sex education books for 

children and teenagers are also at the centre of the controversy. Certain issues addressed in 

these books are considered particularly sensitive, e.g. contraception, abortion, homosexuality 

or masturbation. In our presentation, we would like to show how the meaning of the latter 

concept is constructed in educational books for teenagers, as an example of popularisation 

discourse (see Starzec 2013; Poprawa 2016). Our study corpus consists of texts addressing this 

issue, taken from 26 sex education books published in Poland in the 1990–2018 period. In order 

to analyse how the meaning of this concept is constructed, we will use the methodology 

developed by the new school of French linguistic discourse analysis (FLDA), which has been 

developing since the 1990s and focuses on media discourse, especially the press discourse. 

Following researchers linked to this trend (Siblot 1997; Moirand 2007; Simon 2010; Veniard 

2013; Hailon 2014; Grzmil-Tylutki 2010; Biardzka 2016, 2017; Rębkowska 2018; Chruściel 

2018), we assume that the meaning of words is constructed by the discourse, which is inevitably 

intentional and axiological, and that the collective (discursive) memory of the language users 

plays a key role in the process.  
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Kontrowersje a budowanie znaczeń w dyskursie popularnonaukowym 

– na przykładzie sposobów mówienia o masturbacji w książkach do edukacji seksualnej 

dla dzieci i młodzieży 

 

Edukacja seksualna dzieci i młodzieży polega nie tylko na informowaniu o emocjonalnych, 

społecznych czy fizycznych aspektach seksualności, ale również na kształtowaniu pożądanych 

wzorców zachowań oraz propagowaniu norm obyczajowych, kulturowych lub religijnych (zob. 

np. Izdebski 2003). Kontrowersje, jakie się z nią wiążą, wynikają ze związku ze 

światopoglądem zaangażowanych w proces edukacyjny dorosłych, którzy pragną 

wychowywać młode pokolenie zgodnie z wyznawanymi wartościami. W Polsce 

zaangażowanie to uwidacznia się w postawach wobec edukacji seksualnej realizowanej przez 

szkołę, ale obiektem kontrowersji stają się również służące edukacji seksualnej książki dla 

dzieci i młodzieży. Do szczególnie drażliwych kwestii, które są w nich poruszane, należą m.in.: 

antykoncepcja, aborcja, homoseksualizm czy masturbacja. W naszym wystąpieniu 

chciałybyśmy pokazać, w jaki sposób przebiega proces budowania znaczenia tego ostatniego 

pojęcia w książkach edukacyjnych dla młodzieży, stanowiących przykład dyskursu 

popularnonaukowego (zob. Starzec 2013; Poprawa 2016). Nasz korpus stanowią teksty 



zaczerpnięte z 26 książek poświęconych edukacji seksualnej, w których pojawiło się to 

zagadnienie i które wydano w Polsce w latach 1990–2018. Aby przeanalizować sposób 

budowania znaczenia omawianego pojęcia, posłużymy się metodologią wypracowaną przez 

nową szkołę francuskiej lingwistycznej analizy dyskursu (FLAD), która rozwija się od lat 90. 

XX wieku i skupia swą uwagę na dyskursie medialnym, zwłaszcza prasowym. Za badaczami 

tego nurtu (Siblot 1997; Moirand 2007; Simon 2010; Veniard 2013; Hailon 2014; Grzmil-

Tylutki 2010; Biardzka 2016, 2017; Rębkowska 2018; Chruściel 2018) przyjmujemy, że to 

dyskurs – który jest nieuchronnie intencjonalny i ma charakter aksjologiczny – buduje 

znaczenia słów, a w tym procesie kluczową rolę odgrywa zbiorowa (dyskursywna) pamięć 

użytkowników języka.  
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