
 1 

Krzysztof T. Konecki  Hasło – Etnografia Socjologiczna  
W: Słownik Socjologii Jakościowej, Warszawa: Diffin, 2012.  
 
Etnografia socjologiczna jest pewną strategią badawczą, której celem jest badanie 
społecznych aspektów życia rożnego rodzaju zbiorowości i istności społecznych przy użyciu 
różnorodnych socjologicznych metod badań, z których podstawową jest obserwacja. 
Etnografia socjologiczna opiera się na badaniach terenowych, w których badacz rzeczywiście 
przebywa w terenie dłuższy czas, i albo ciągle przebywa z badanymi w tej samej przestrzeni, 
albo cyklicznie wizytuje teren, albo bada w miarę dokładnie wyodrębniony problem 
socjologiczny przebywając jakiś czas w różnych miejscach gdzie określone zjawisko 
występuje.  
 
Etnografia jest badaniem polegającym na opisie jakiegoś „ludu”, w socjologii zbiorowości: 
np. organizacji formalnej lub instytucji, miasta, jakiejś ulicy miasta, wsi, gangu, jakiejś 
zbiorowości np. bezdomnych, sekty religijnej, itp. Opis powinien być oparty na obserwacji i 
być w miarę szczegółowy oraz dokładny.  
Etnograficzna metodologia do badań socjologicznych została wprowadzona na początku XX 
wieku w Uniwersytecie Chicago. Empiryczne badania socjologiczne były prowadzone pod 
kierunkiem Wiliam’a Isaac’a Thomas’a, Roberta Ezr’y Park’a i Ernesta Burgess’a. Na 
początku XX wieku Chicago stało się metropolią i doświadczało wszystkich problemów 
wielkich miast. Socjologowie z Uniwersytetu Chicago byli niezadowoleni ze statystycznych 
badań na temat miasta dostarczanych przez rządowe agencje. Dane te tylko  powierzchownie 
opisywały zjawiska, nie mogąc objąć ich całej złożoności oraz nie dotykały pewnych 
aspektów koniecznych dla zrozumienia życia miasta. Park postanowił wysyłać swoich 
studentów na ulice miasta by „pobrudzili sobie ręce” („getting your hands dirty in real 
research”), co miało oznaczać obserwowanie realnych sytuacji o w określonych konkretnych 
miejscach miasta (Gobo, 2008: 35; Prus, 1996: 118 - 119; zob. także Deegan, 2007). 
Wówczas to przeprowadzono wiele ważnych etnografii, takich jak: badania Nels’a 
Anderson’a nad bezdomnymi, badania Frances Donovan nad różnymi rolami i pracą kobiet, 
czy badania Paula Cressey’a nad społecznym światem tańca towarzyskiego. Metodologia 
badań socjologicznych i enograficznych powstała głównie z powodu inspiracji E. Hughes’a, 
który po drugiej wojnie światowej na Uniwersytecie Chicago zaczął prowadzić kurs 
„Wprowadzenie do badań terenowych”. Dzięki E. Hughes’owi miał miejsce rozwój etnografii 
interakcjonistycznej (Howard S. Becker) i tzw. drugiej szkoły Chicago i etnografii 
strukturalistycznej (William Foote Whyte i Erving Goffman; zob. Gobo, 2008:37). Wraz z 
nauczaniem i pracami Hughesa do etnografii wkracza analiza konceptualna i metoda 
porównawcza (Prus, 1996: 126). Od etnografii nie stronią także badacze w konwencji 
socjologii etnometodologicznej, gdzie głównie badane są praktyki stosowane przez 
uczestników życia codziennego by porządkować otaczającą ich rzeczywistość (Sudnow, 
1967). 
 
Natomiast Herbert Blumer sformułował pewne zasady badania terenowego o charakterze 
etnograficznym w socjologii. Połączone to było z kodyfikacją perspektywy teoretycznej 
symbolicznego interakcjonizmu. Socjologiczne badania terenowe mają naturalistyczny 
charakter i powinny opierać się na „bliskim i bezpośrednim zaznajomieniu się” z badanymi 
ludźmi i sytuacjami (intimate familiarity) w samym ich zaangażowaniu w życie grupowe 
(Blumer, 1969: 182; Prus, 1996: 127 - 131; zob. także Rock, 2007; H. Becker, 1998). Takie 
przedsięwzięcie badawcze składa się z dwóch części: eksploracji i inspekcji.  
Eksploracja ma dwa cele. Jednym z nich jest dokładne zapoznanie się i rozpoznanie 
nieznanego badaczowi obszaru badania, natomiast drugi komplementarny cel dotyczy 
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dokładnego opracowania problemu badawczego, jego analitycznych związków i interpretacji, 
które są silnie ugruntowane w empirii, w realnym życiu. Eksploracja nie posiada jakiejś 
wyraźnej sformalizowanej procedury, w miarę jak badanie się rozwija, koncentracja badacza 
na problemach staje się bardziej zogniskowana. (Blumer, 1969: 40). Użyte techniki badawcze 
mogą być różnorodne: obserwacja bezpośrednia, wywiady, przysłuchiwanie się rozmowom, 
używanie dokumentów osobistych (listów, pamiętników, wspomnień), używanie publicznie 
dostępnych zapisów, dyskusji grupowych, danych ilościowych, jeśli są one w danym badaniu 
przydatne. Według H. Blumer’a należy poszukiwać dobrych informatorów z danego 
obszaru, którzy mogą być użyteczni w generowaniu danych opisowych. Badacz powinien też 
być wrażliwy przebywając w terenie na wyobrażenia, przekonania i opinie, które mu 
towarzyszą w trakcie badania by nie wpaść w ich pułapkę. Powinien je zmieniać, jeśli dane 
empiryczne tego wymagają. Należałoby zatem zapisywać wszystkie obserwacje, również te 
sprzeczne z dotychczasowymi. Ostatecznym celem badań eksploracyjnych jest wypracowanie 
zrozumiałego i dokładnego opisu obszaru badawczego, tak jak na to pozwalają badaczowi 
warunki. Opisany obraz terenu powinien pozwolić badaczowi czuć się na danym obszarze jak 
w domu i rozmawiać z innymi w oparciu o fakty a nie spekulacje. (j.w.: 41 – 42).  
Inspekcja natomiast dotyczy generalnie analizy konceptualnej danych empirycznych. Badacz 
powinien swojemu problemowi badawczemu nadać teoretyczną formę i odkryć jakieś ogólne 
relacje oraz sformułować tezy teoretyczne. Analityk powinien tutaj spojrzeć na dany 
analityczny element z wielu punktów widzenia, zadać wiele różnych pytań a także 
porównywać z innymi elementami. (j.w.: 42 – 47).  
Socjologiczne badanie etnograficzne, wg Roberta Prusa który podąża tropem H. Blumer’a, 
powinno uwzględniać realne cechy życia grupowego, tj. intersubiektywność, wielość 
perspektyw, refleksyjność, działania, negocjowalność, relacje i procesy. Badacze powinni 
zatem wybrać takie metody badawcze by te cechy uwzględnić, a zatem badać 
intersubiektywną naturę ludzkich zachowań, interpretacje i znaczenia, które przypisują innym 
i sobie, więzi, które wykształcają się pomiędzy ludźmi, itp. (Prus, Grills, 2003: 23). Należy 
zatem badać światy ich życia (life worlds), i ta faza dotyczy tego co Blumer nazywa 
eksploracją. Jednak socjolog powinien także analizować teoretycznie uzyskane dane 
dotyczące grupowych aspektów intersubiektywnie generowanych zjawisk (jest to inspekcja 
wg H. Blumera). Widać wyraźnie, że etnografia socjologiczna ma tutaj swe zakorzenienie w 
socjologii interakcjonistycznej.  
 
Etnografowie, wg Roberta Prusa (j.w: 24 - 25), koncentrują się głównie na trzech źródłach 
danych: obserwacji, obserwacji uczestniczącej i wywiadach i w ten sposób próbują 
osiągnąć „bezpośrednie i dokładne rozpoznanie obszaru badawczego” (por. tzw. intimate 
familiarity, Blumer, 1969).  
 
Obserwacja to nie tylko bezpośrednie doświadczanie otoczenia przy pomocy zmysłów, ale to 
także zbieranie dokumentów, pamiętników, zapisów różnego rodzaju, danych statystycznych, 
map, itp. Te materiały „obserwacyjne” mogą być pomocne badaczowi w formułowaniu pytań 
do wywiadów, jak również dostarczają one środków do oceny informacji i ich 
kontekstualizacji, które to informacje badacz otrzymuje w trakcie wywiadów lub obserwacji 
uczestniczącej.  
Obserwacja uczestnicząca pozwala badaczowi być bliżej doświadczeń obserwowanych 
uczestników danej grupy. Przyjmując pewne role badanych lepiej poznaje on różne aspekty 
świata badanych (life world).  
Wywiady otwarte pozwalają, wg R. Prusa, w większym stopniu wniknąć w doświadczenia 
badanych (ich poglądy, dylematy, działania i ich uwarunkowania, przystosowania; zob. Prus, 
Grills, 2003: 25). Wywiad jest bardzo użytecznym narzędziem w pracy etnograficznej. Można 
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tutaj poprosić ludzi o dokładne objaśnienia ich działań, zmian, rozterek, obaw, uniesień, 
okresów nudy, itp. (Kleinknecht, 2007).  
Te trzy metody badawcze użyte razem pozwalają zatem na obiektywne, etnograficzne badanie 
by oddać punkt widzenia „innego” najpełniej, najdokładniej jak to tylko jest możliwe.  
 
Można oczywiście  stosować jeszcze inne metody, jak w tzw. „etnografii zogniskowanej” 
(focused ethnography) metodę obserwacji wspomaganej nagraniami audio – wideo. 
Etnografie nie koniecznie muszą się ograniczać do długotrwałego pobytu badacza w jednym 
miejscu. Mogą one być intensywne i skoncentrowane na jakimś typie wydarzenia (np. 
obserwacje wielu rożnych wykładów z użyciem Power Pointa) i/lub na ściśle wyodrębnionym 
miejscu (np. obserwacje wielu różnych operacji chirurgicznych na sali operacyjnej). Zamiast 
społecznie wyodrębnionego obszaru obserwacji (np. instytucja, grupa, plemię) obserwuje się 
tutaj jakieś charakterystyczne dla danego obszaru interakcje i akty komunikacji, sytuacje, akty 
koordynacji pracy, przebiegi spotkań, itp. Obserwacje takie są intensywne w sensie ilości 
uzyskanych danych w krótkim okresie czasu. W tym intensywnym badaniu pomaga 
etnografowi nowoczesna technologia, przy pomocy której dokonuje on dokładnego zapisu 
zdarzeń, interakcji. Możemy to zrobić przy użyciu nagrań wideo, gdzie zapis zdarzeń i 
interakcji ma charakter audio – wizualny, często dokonywany z kilku kamer umieszczonych 
w różnych punktach danej obserwowanej przestrzeni (Knoblauch, 2005). Umożliwia to 
później dokładną transkrypcję, która jest tutaj niezwykle ważna dla rzetelności badań i dalszej 
drobiazgowej analizy interakcji, a w konsekwencji dla trafności wnioskowania.  
 
Tradycyjna etnografia akcentowała długi pobyt badacza w jednym miejscu. Miejsca, które 
bada obecnie socjologiczna etnografia, nie są jasno wyodrębnione, ich granice są często 
zamazane (fuzzy fields; Nadai, Maeder, 2005). Pola współczesnej etnografii socjologicznej są 
raczej wyznaczone przez  ->„społeczne światy” i ich przecięcia, areny oraz ciągłe zmiany 
granic światów społecznych. Miejsca obserwacji są wyznaczone zatem przez refleksję 
teoretyczną. Te teoretyczne pojęcia są drogowskazem dla badań etnograficznych (j.w.; zob. 
także Strauss, 1978, 1982, 1993).  
 
Należy podkreślić, że w etnografii socjologicznej mamy zastosowania wiele różnych 
perspektyw teoretycznych, które wyznaczają jej metodologię i różnorodne sposoby analizy, 
które nie zawsze są możliwe do pogodzenia ze sobą. Są to następujące rodzaje etnografii: 
etnografia postmodernistyczna (Denzin 1993, Fontana, 1993), czy etnografia refleksyjna 
(Burawoy, 2003) lub feministyczna (Visweswaran, 1997). Jednak również w tych etnografiach 
bezpośrednia obserwacja zachowań społecznych i dokładny opis tych zachowań jest główną 
metodą badawczo - sprawozdawczą.  
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