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Wywiad
Wywiad – kierowana rozmowa, gdzie
kierowanie jest uznane i zaakceptowane przez
obie strony” (Czarniawska, 2002, s. 735).

Etnografka organizacji Joanna Średnicka (po prawej) z
Rozmówczynią

Rodzaje wywiadu
• Standaryzowany lub niestandaryzowany –
standaryzacja polega na tym, że te same
pytania zadawane są respondentom w tej
samej kolejności.
• Ustrukturalizowany bądź
niestrukturalizowany – strukturalizacja polega
na językowym sprecyzowaniu pytań,
zadawaniu ich w taki sposób, by respondent
odpowiadał w konkretnej językowej formie.

Zastosowania
• Celem wywiadu standaryzowanego i ustrukturalizowanego
(kwestionariusz) jest przeprowadzenie badań ilościowych dla
potwierdzenia hipotezy. Taki wywiad przeprowadza się z
respondentami dobranymi według statystycznych procedur i zasad.
• Wywiad standaryzowany nieustrukturalizowany – pilotaż lub
zbieranie definicji wykonawczych. Zadaje się te same pytania
różnym respondentom/ rozmówcom, ale pozostawia się im
swobodę wyboru formy odpowiedzi.
• Wywiad nieustrukturalizowany i niestandaryzowany – wywiad
antropologiczny (otwarty). Taki wywiad przeprowadza się z
rozmówcami. Jego celem jest pozwolenie rozmówcy na
wypowiedzenie się własnymi słowami na temat które jego/ją
szczególnie interesują i zajmują.

Wywiad antropologiczny
Wywiad antropologiczny (otwarty):

Brak planu, brak przygotowanych pytań (można mieć
główny temat)

Podążanie za sformułowaniami rozmówcy,
„dopytywanie” o tematy, które rozmówca wspomniał,

Prośba o ilustrowanie stwierdzeń konkretnymi
przykładami, opowieściami o tym, „jak naprawdę było”
- suche definicje są bez wartości,

Wywiad długotrwały, co najmniej godzina,

Nie narzucanie języka badacza, powinien być to terenu,

Uważne słuchanie,

Kontakt wzrokowy,

Wraca się do tego samego rozmówcy kilkakrotnie

Wywiad antropologiczny
Zdobycie zaufania rozmówcy,
 Pełna anonimowość, by chronić rozmówcę
 Miejsce i czas wywiadu ważne – w pracy, w kawiarni, w
domu?...
 Otwartość na nowe, nieznane treści – taki wywiad
przeprowadza się po to, by dowiedzieć się czegoś, o
czym dotąd nie wiedzieliśmy,
 Dyktafon bywa przydatny, ale trzeba spytać rozmówce,
czy można nagrywać,
 Notatki przydają się, bo notujemy gest, zachowanie,
otoczenie,
 Wywiady transkrybuje się w całości, na ogół osobiście.


Z kim przeprowadzić wywiad?
Na początek dobrze nawiązać bliski kontakt z jedną
osoba z terenu, to będzie nasz informant, główny
kontakt; radzimy się tej osoby, z kim rozmawiać,
konsultujemy z nią nasze pomysły – to powinna być
osoba godna zaufania
 Snowball effect, efekt kuli śnieżnej, czyli prosimy
rozmówców o polecenie kolejnych rozmówców
 Dobrze jest rozmawiać z różnymi rozmówcami, z
różnych poziomów hierarchii, z różnych działów/
różnych miejsc


Bruno Latour – socjolog, antropolog
społeczny, często sam przeprowadza
wywiady, ale zdarza się też, że jest
rozmówcą, tak jak tu...

Z iloma osobami wywiad?
To zależy!!! od tematu, sytuacji, rozmówcy, terenu...
• Ruth Behar, Translated woman (1993) – jedna osoba,
uboga kobieta z Meksyku. Bardzo długi wywiad,
badaczka wielokrotnie wracała do rozmówczyni.
• William Thomas i Florian Znaniecki (1918/1996) –
etnografia losów polskich imigrantów w Stanach
Zjednoczonych, koncentracja na opowieściach ludzi,
ich perspektywie (dziesiątki wywiadów).

Ilość rozmówców
• Jeden rozmówca, wywiad indywidualny
(najczęściej)
• Wywiad grupowy, kilka osób, jednak nie fokus
– w grupowym wywiadzie antropologicznym
rozmówcy muszą się wcześniej znać,
współpracować ze sobą, posiadać własną
dynamikę interakcji

Bronisław Malinowski przeprowadza
wywiad z mieszkańcami Triobrandów

Wywiad antropologiczny
Wywiad antropologiczny jest komunikacją
dwustronną. Badacz stara się nie dominować,
ale za to uważnie słucha, próbuje zrozumieć
sytuacje rozmówcy wczuć się w nią
maksymalnie, „wejść w jego/jej buty”. Jak to
jest być kimś innym? Jak to jest być tym
Drugim? Tego nigdy się nie dowiemy, ale
podczas wywiadu staramy się jak najbardziej
zbliżyć do Drugiego...

Transkrypcja wywiadu
[R] Mogę powiedzieć jak to się stało, że tam pracuję i…
[B] Tak, tak, proszę opowiedzieć całą historię.
[R] To znaczy tak, zacznę od tego, że zawsze chciałam być nauczycielką, zawsze, także jak to było marzenie moje
od dzieciństwa i nie było ważne, że żadne inne eee zawody tylko właśnie nauczycielstwo. Ale powiem
szczerze, bo miałam sama, sama miałam wspaniałych nauczycieli i chciałam spróbować czy ja też tak
potrafię. Ale powiem szczerze, że później życie zweryfikowało, że to nie zawsze tak chcieć to móc i na
przykład jak już pracowałam to właśnie wydawało mi się, że ci wspaniali moi nauczyciele to nie zawsze
musieli być ci, którzy chcieli być nauczycielami, po prostu albo ma się ten dar przekazywania wiedzy i pracy
z dzieckiem, niezależnie od chęci, albo nie. No i powiem szczerze, że były i bardzo miłe chwile, ale były też
rozczarowania, że mimo najszczerszych chęci jakoś tak mi nie wychodziło. No nie czułam się że jestem
takim wspaniałym nauczycielem. [śmiech] Po pierwsze, większa więź jest nauczyciela z uczniem wtedy
kiedy ma więcej lekcji, a na przykład jak ja miałam jedną godzinę w czwartej klasie biologii, bo kiedy
według starego jeszcze programu było dwie godziny w klasach od 5 do 8, a jedna w 4, jedna w 4 klasie, i
jedną godzinę wychowawczą, na przykład miałam wychowawstwo w 4 klasie no to siłą rzeczy naprawdę to
był ten kontakt bardzo utrudniony, oni byli bardziej zżyci, mieli więcej i częsty ten kontakt z nauczycielem
na przykład polskiego czy matematyki niż my razem ze sobą. No i tam próbowaliśmy razem robić różne
imprezy, wycieczki itd., ale ja sama widziałam właśnie, że to też jeszcze jest w znaczeniu takim jakiego
przedmiotu uczymy. No ale jak już się spełniło to moje marzenie, bo od samego początku na Uniwerek, na
biologię, pedagogiczny kierunek, no i i poszłam do pracy właśnie do szkoły takiej podstawowej, małej na
400 z czymś dzieci, tam pracowałam przeszło 10 lat, 12 dokładnie. To właściwie tamta mała szkółka z jednej
strony była właśnie fajna o tyle, że… bardzo szybko się te dzieci poznawało, miałam też dużo, ogromne
zaufanie dyrekcji, dyrekcja mi pozwalała na bardzo wiele rzeczy, tak sobie teraz patrzę z perspektywy to nie
wiem czy ja byłabym aż tak wyrozumiała, no i tam w ogóle bardzo mi się fajnie pracowało […]

Definicje wykonawcze
Zbieranie definicji wykonawczych – wywiad
standaryzowany i nieustrukturyzowany, lista
pytań dla wszystkich respondentów celem
orientacji w znaczeniach w terenie (może być
tylko jedno pytanie) np. pytanie o znaczenie
jakiegoś pojęcia, lub prośba o charakterystykę
własnego stanowiska pracy.

