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Obserwacja 

Podstawowe typy obserwacji:  

• Obserwacja nieuczestnicząca, gdzie rola badacza 
w sposób dla wszystkich jednoznaczny określona 
jest jako nie uczestniczącego w sytuacji 
społecznej, która jest badana. 

• Obserwacja uczestnicząca, która ma miejsce 
wówczas, gdy badacz jest uczestnikiem 
społeczności/ organizacji i z tej pozycji 
przeprowadza badania;  

 



Obserwacja nieuczestnicząca 

Obserwacja nieuczestnicząca polega na 
świadomej próbie widzenia w oderwaniu od 
kulturowych znaczeń.  

 



Zasady obserwacji nieuczestniczącej 

 badanie z pozycji outsidera, nie branie na siebie 
żadnej roli organizacyjnej przez badacza. 

 unikać kategoryzacji, a szczególnie oceny 
obserwowanych zjawisk 

 nastawienie na czystą percepcję,  
 sporządzanie notatek na bieżąco,  
 zainteresowanie wszystkimi obserwowanymi 

detalami, nawet tymi które są „oczywiste” i 
„nieciekawe”, 

 koncentracja na teraźniejszości,  
 rezygnacja z typizacji. 
 



„Garfinklowanie” 

Harold Garfinkel (1967) – obserwacja  bez 
zwykłej kulturowej interakcji (garfinklowanie). 
Obserwujący wczuwa się w rolę kogoś 
absolutnie nieznającego lokalnych obyczajów, 
tak jakby „przybysza z innej planty”.  



Przykłady 

• Michel de Certeau (1974/1988), refleksje na 
temat przestrzeni, spacery po mieście i 
obserwacja codzienności;  

• Roch Sulima, Antropologia codzienności (2000) – 
codzienne miejsca i scenki z życia Polaków, 
zmienność i ciągłość świata ludzi.  

 



Studentka zaoczna po 
przeczytaniu książki Rocha 
Sulimy (2000), napisała esej, 
którego fragmenty cytuję na 
kolejnych slajdach. 



Aneta Tarmanowska: 

Jesteśmy ograniczeni codzienną walką o przetrwanie  - 
praca, dom, rodzina, obowiązki dnia codziennego. 
Wśród natłoku przyziemnych spraw nie ma już czasu, 
aby się zatrzymać, zadumać, popatrzeć na niebo, 
dostrzec całe bogactwo darów natury, które nas 
otaczają. Coraz mniej w nas wrażliwości a przecież to 
za jej sprawą potrafimy dostrzegać rzeczy zwykle 
niedostrzegane z powodu przyzwyczajenia ( jak pisze 
autor – ‘Przyzwyczajenie uczyniło nas ślepcami’ ).  
Warto spojrzeć na świat z innej perspektywy, innymi 
oczami zamiast korzystać tylko z tej jednej, codziennej. 
Może to dać nam poczucie szczęścia i przekonanie, że 
żyjemy naprawdę , czerpiąc z tego, co nas otacza.  



…Codziennie rano pokonuję tę samą drogę z domu do pracy i 
rzeczywiście wygląda to dokładnie tak, jak opisuje autor w ostatnim 
rozdziale. Poranna droga w pośpiechu na dworzec kolejowy raczej 
nie sprzyja oglądaniu świata wokół mnie. Pewnego wolnego 
popołudnia postanowiłam więc udać się tą samą drogą wyobrażając 
sobie, że jestem w obcym mieście.Nie było łatwo przestawić umysł i 
patrzeć na znane okolice, tak jakby widziało się je pierwszy raz w 
życiu. Przechodzę więc przez miejski park w centrum miasta, 
okazuje się, że został zrewitalizowany ( kojarzę oczywiście jakieś 
prace remontowe na tym terenie ale zupełnie nie zwracałam uwagi 
na późniejsze efekty), alejki wyłożone ozdobną kostką, czyste 
ławeczki, mijam grupkę młodych dziewcząt na ławce, pewnie 
relaksują się po skończonych zajęciach, są uśmiechnięte i beztroskie 
(mimowolnie odżywają moje własne wspomnienia z czasów 
szkolnych i spotkania właśnie w tym parku).  



…W oddali na skarpie wznoszą się ruiny zamku Książąt Mazowieckich 
wzniesionego w połowie XIV w., to co pozostało jest obecnie  
zabezpieczane od dalszej dewastacji i częściowo odbudowywane.To 
chyba najcenniejszy zabytek mojego miasta. Idąc dalej jedną z 
głównych ulic mijam budynki niedziałającej już mleczarni powstałej 
w latach 20-tych XX w. Co prawda mocno zniszczony budynek ma 
jednak swój urok i pobudza wyobraźnię do myślenia o czasach, 
kiedy w jego murach funkcjonował zakład i tętnił życiem. Trochę 
dalej po prawej stronie idę wzdłuż ogrodzenia cmentarza 
parafialnego, założonego prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX 
w. Starsza Pani z namaszczeniem czyści stary grób, układa kwiaty, 
może to grób jej męża albo rodziców. Niektóre nagrobki są 
naprawdę unikatowe i chyba bardziej zapadają w pamięć niż te, 
które stawia się obecnie. Jakby dla kontrastu po przeciwnej stronie 
ulicy jest przedszkole z dużym placem zabaw, pewnie gwarno tu w 
ciągu dnia, kiedy dzieciaki wychodzą bawić się na powietrzu.  



…Po przejściu kilkuset metrów tą samą ulicą skręcam w lewo w aleje 
wysadzoną po obu jej stronach wiekowymi kasztanowcami. 
Zastanawiam się, kiedy zostały posadzone ale sądząc po ich 
obwodzie i wystająch z ziemi poskręcanych korzeniach muszą być 
bardzo, bardzo stare. Idę powoli chłonąc widok ich rozłożystych, 
zielonych koron. Przysłaniają całe niebo ponad nimi. Myślę o tym, 
jak bardzo nie zdawałam sobie sprawy, że są w tym mieście 
ciekawe miejsca, które czynią je atrakcyjnym; że są ulice a 
właściwie uliczki, po których przyjemnie się spaceruje, w każdym 
zakątku w każdej chwili coś się dzieje, stare kamienice w centrum są 
pomalowane na pomarańczowy kolor albo oklejone dużymi, 
kolorowymi reklamami co nadaje miastu wesołości. Przechodnie 
nie śpieszą się tak bardzo i nie wyczuwa się tej nerwowości 
charakterystycznej dla dużych miast. Stwierdzam, że warto od czasu 
do czasu zafundować sobie taką wycieczkę wokół okolicy, w której 
się mieszka; co prawda nie byłam w egzotycznej podróży w 
klasycznym tego słowa znaczeniu ale ten spacer mnie wyciszył, 
pozwolił zwolnić tempo i zrelaksował.  

 



Baraka (Ron Fricke) 

https://www.youtube.com/watch?v=qBk3TjKrU
k4  

https://www.youtube.com/watch?v=qBk3TjKrUk4
https://www.youtube.com/watch?v=qBk3TjKrUk4
https://www.youtube.com/watch?v=qBk3TjKrUk4


'Reality is such that 
both language and 
imagination have to 
exaggerate, in order 
to confront it truly.' 
— John Berger 

https://www.youtube.com/watch?v=0p

DE4VX_9Kk  

https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk
https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk
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Obserwacja nieuczestnicząca 

Wyobraźcie sobie, że jesteście przybyszami z 
Tatooine (albo innej planety zamieszkałej 
przez podobne do nas biologicznie istoty). W 
trakcie wycieczki na planetę Terra trafiacie na 
ul. Karową 18, przez przypadek i 
indywidualnie.  

Przejdźcie się po budynku i opiszcie co widzicie 
w wiadomości do znajomych!  


