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streszczenie Artykuł powstał na podstawie10-letniego doświadczenia 
autorki w posługiwaniu się metodami jakościowymi w badaniach 
pedagogicznych. Wyeksponowano w nim użyteczność analizy 
wizualnej w nauczaniu metodologii badań społecznych i konstru-
owaniu kategorii i hipotez za pomocą obrazów, na przykładzie 
zrealizowanego ze studentami projektu badawczego dotyczącego 
zagospodarowania przerw śródlekcyjnych przez uczniów.

Zaakcentowano także proces przechodzenia od empirycznych 
przykładów do opracowanych koncepcyjnie własności kategorii 
i w końcu do ich definicji oraz tez teoretycznych.

Teza artykułu: dane wizualne mogą być traktowane jako prawo-
mocne i wartościowe materiały empiryczne, na podstawie których 
można budować pewne teorie i propozycje teoretyczne. Dane wi-
zualne rozpatrywane mogą być w zestawieniu z innymi, jako pe-
wien uzupełniający typ danych bądź mogą też być wykorzystane 
jako dane podstawowe.

Artykuł powstał na podstawie kilkuletniego doświadcze-
nia w badaniach z wykorzystaniem metody etnograficznej, 
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a zwłaszcza etnografii wizualnej. Zdjęcia mogą dostarczyć rzeczowej wiedzy na temat za-
gadnień edukacyjnych – jest to istotna teza w odniesieniu do badań etnograficznych i moż-
liwości wykorzystania tych danych w nauczaniu na poziomie akademickim, realizującym 
postulat integracji nauk społecznych, np. w kategoriach przygotowania studentów (przy-
szłych pedagogów, socjologów, animatorów kultury) do prowadzenia interdyscyplinarnych 
projektów badawczych.

Prezentowany artykuł ma zatem na celu ukazanie użyteczności analizy wizualnej w na-
uczaniu metodologii badań społecznych z zaakcentowaniem możliwości konstruowania 
kategorii za pomocą obrazów. Stanowi opis zrealizowanego wspólnie ze studentami Peda-
gogiki, projektu badawczego poświęconego sposobowi spędzania przerw przez uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, w kontekście prawa do odpoczynku.

Możliwość uczestniczenia w realizacji badań naukowych w okresie studiów wywodzi się 
z koncepcji uniwersytetu zaproponowanej przez Sergiusza Hessena, w której student nie 
uczy się, lecz zajmuje się nauką – jest studiosus. Tradycyjne „przekazywanie wiedzy” po-
winno być dopełnione uczeniem się w procesie konstruowania wiedzy. Uczenie się przez 
badania jest podstawą kształtowania podmiotowych dyspozycji człowieka, mogących wy-
razić się np. w jego innowacyjności.

Dyskusja nad kierunkami zmiany uniwersytetu, toczona w kręgach akademickich, odsła-
nia skalę wyzwań i zadań, wobec których stoi szkoła wyższa, spotęgowanych dodatkowo 
potrzebą uwzględnienia ich specyficznej dynamiki. Hannah Arendt pisze: „Nasz wiek jest 
chyba pierwszym, w którym szybkość zmian stanu rzeczy przerosła tempo zmiany poko-
leniowej” (Arendt 1999: 174).

Wpływ wizualizacji\wizualności na współczesne formy wytwarzania wiedzy jest dziś 
bezdyskusyjny. Termin „wizualność”, odnoszący się do różnych sposobów konstruowania 
obrazu wizualnego, rozumiem za Halem Fosterem jako: „to jak widzimy, jak potrafimy wi-
dzieć, jak nam widzieć wolno czy też jak widzieć musimy, a także jak widzimy to własne 
widzenie i niewidzenie” (Rose 2010: 20).

 Obrazy i sposoby obrazowania są ważnymi elementami narracji człowieka o świecie 
i formą globalnej komunikacji. Potrzeba wizualizowania świata przez współczesnego czło-
wieka i świadome wartościowanie efektów tej potrzeby stanowią poważne wyzwanie nie 
tylko dla badaczy życia społecznego, ale uczestników wielu światów społecznych.

Określenie przedmiotu badań a problem danych wrażliwych1

Na początku kolejnej semestralnej współpracy (w ramach przedmiotu „Metodologia ba-
dań społecznych”) studenci otrzymują ogólny zarys projektu badawczego, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na wyjaśnienie podstawowych pojęć dla przedmiotu badań, np. „pra-
wo do odpoczynku ucznia”, „bezpieczna przerwa”. W zależności od możliwości młodych 
badaczy, ich wiedzy, zaangażowania, tempa pracy – do celów i problemu głównego sfor-
mułowanego przeze mnie – dodają własne propozycje problemów szczegółowych i celów 
badawczych. Gdy studenci poznają metody i procedury (czyli zostaną zrealizowane już 
treści programowe obejmujące ten blok zagadnień), zaczynają zbierać dane, ucząc się 
stosować różne techniki związane z wykorzystaniem fotografii: autofotografia, refotogra-
fia, wywiad fotograficzny, fotozwiedzanie (Kaczmarek, Krajewski 2006; Pink 2008), a także 
techniki analizy danych wizualnych – analiza wywiadów z wykorzystaniem fotografii, analiza 
autofotografii, analiza albumów (Kaczmarek 2004; Rose 2010).

1 Etycznym problemom danych wrażliwych poświęciłam jeden z rozdziałów książki Etnografia wizualna w badaniach 
i praktyce pedagogicznej (Nowotniak 2012).
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Rozpoczęcie pracy badawczej poprzedza zawsze dyskusja na temat obrazu i wizualno-
ści, co ma uczulić młodych badaczy na specyfikę etnografii wizualnej. Zagadnienia ekspo-
nowane w panelu, przygotowanym przez poszczególne zespoły studentów, to:
–  fotografia jako obraz (Olechnicki 2003; Rouillé 2007),
–  kryzys pisma po zwrocie wizualnym – zwrot piktorialny (Mitchell 2006, 2009),
–  dominacja komunikacji wizualnej (Sztompka 2006),
–  reprezentacje wizualne, obiektywność i prawda obrazów, kryzys reprezentacji (Belting 

2007),
–  konwencje fotograficzne i techniczne aspekty wykonywania zdjęć (Banks 2009),
–  technologie wizualne – ich wpływ na obrazy, sposoby patrzenia i życie społeczne (Berger 

1997).
Praca rozpoczyna się od zgromadzenia informacji na temat przedmiotu badań, ze szcze-

gólnym zwróceniem uwagi na ujęcia definicyjne „prawa do odpoczynku”, „wychowania 
zdrowotnego”, itp. Przerwy śródlekcyjne wydają się studentom prostym tematem badaw-
czym, niewymagającym zaawansowanej kwerendy bibliotecznej. Dopiero w jej trakcie 
okazuje się, że funkcje, które mają spełnić przerwy, stawiają przed szkołą zróżnicowane 
zadania. Na tym etapie formują się pierwsze tematy sesji zdjęciowych, do wykonania któ-
rych zaproszeni zostaną uczniowie. Obok zagadnień związanych z odpoczynkiem mocno 
eksponowany jest wątek bezpieczeństwa i pojawienia się monitoringu w szkołach, a z nim 
problemu zapewnienia prywatności członkom szkolnej społeczności. Studenci planują 
pierwsze badanie pilotażowe na temat „Moje prywatne miejsca w szkole”, licząc na za-
interesowanie uczniów i pedagogów. W dwóch szczecińskich gimnazjach spotykają się 
z odmową. „Nie wolno naruszać nam prywatności uczniów” – brzmi komentarz dyrektorów 
szkół, choć podoba im się  pomysł  zaangażowania uczniów w wykonanie zdjęć. Intere-
sujące są również uwagi niektórych pedagogów szkolnych. Taki temat badań nosi w ich 
odbiorze znamiona szkodliwości społecznej: „co powiedzieliby rodzice, dowiedziawszy się 
o kolejnym pomyśle szkoły, odciągającym dzieci od nauki?”

Studenci zaangażowani w projekt otrzymali zatem bardzo czytelne komunikaty dotyczą-
ce etycznej kwestii prowadzenia badań terenowych, eksponujących rolę fotografii. Badacz 
musi mieć pewność, że badany zgadza się na wykorzystanie fotografii i jest świadomy 
możliwości ich upublicznienia. Fotografia nie może zostać zanimizowana w taki sposób, 
jak zarejestrowany tekst mówiony. Na etapie określania przedmiotu projektu badawczego, 
studenci zyskali bezcenne doświadczenie związane z potrzebą kształtowania „wrażliwo-
ści etycznej”, rozwijanej na każdym kolejnym etapie procesu badawczego. Badania tego 
rodzaju muszą być poprzedzone pozyskaniem świadomej zgody informatora, co stanowi 
wyraz poszanowania dla tajności i poufności pozyskiwanych informacji.

W wyniku tych doświadczeń studenci powrócili do kreślenia przedmiotu planowych ba-
dań, skupiając uwagę na podstawowych funkcjach opiekuńczych, stojących przed każdą 
instytucją edukacyjną, która powinna zapewnić uczniom odpowiednie warunki higieniczne 
(przestrzeń, powietrze i światło dzienne) oraz uwzględniać biologiczny rytm dobowy, tygo-
dniowy i roczny – pracy i wypoczynku.

Organizacja dnia szkolnego musi być zgodna z normami higieny rozkładu zajęć, odpo-
wiedniej organizacji przerw śródlekcyjnych i międzylekcyjnych. Wypoczynek czynny w cza-
sie przerw śródlekcyjnych powinien zatem pozwolić uczniowi na:
–  odprężenie nerwowo-psychiczne przez zwrócenie uwagi dziecka na inne zadania,
–  ożywienie funkcji wegetatywnych, pobudzenie czynności płuc, serca, przesunięcie masy 

krwi z miednicy, kończyn dolnych i mózgu do okolic niedokrwionych, przede wszystkim 
mięśni szkieletowych oraz odciążenia kończyn górnych, zwłaszcza prawej ręki,
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–  korekcję postawy ciała przez rozciągnięcie mięśni przykurczonych i zmuszenie do pracy 
mięśni rozciągniętych, co ma pośrednio modelujący wpływ na kościec, a głównie na 
kręgosłup narażony na skrzywienia,

–  odciążenie analizatora wzrokowego,
–  odciążenie analizatora słuchowego.

Ostatnia kwestia, ta szczególnie interesująca pedagogów podczas pilotażu, to zapew-
nienie bezpieczeństwa uczniom. W ramach tej funkcji opiekuńczej każda szkoła powinna 
zadbać o organizację pełnienia dyżurów nauczycielskich podczas przerw między zajęcia-
mi w szkole. Dyżury – co mieliśmy okazję przeczytać we wszystkich szkolnych statutach 
(15 badanych szkół) – są organizowane dla zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i pra-
widłowej opieki w czasie przerw międzylekcyjnych i bezpośrednio przed lekcjami. Nauczy-
ciele mają obowiązek pełnić dyżury ściśle według opracowanego planu dyżurów w czasie 
proporcjonalnym do liczby godzin dydaktycznych, w przydzielonych im miejscach. Dyżur 
przed lekcjami rozpoczyna się średnio 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji. Na-
uczyciel dyżurujący powinien przeciwdziałać i zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom – 
bacznie obserwować, natychmiast i skutecznie interweniować oraz wdrażać uczniów do 
kulturalnego zachowania się w szkole.

W wielu szkołach podstawowych w Polsce, w tym w jednej z badanych przez nas pla-
cówek, wprowadzono program profilaktyczny „Bezpieczna przerwa”. Program ten ma na 
celu znalezienie takich sposobów, metod i form spędzania i organizowania przerw między-
lekcyjnych, które każdemu dziecku w szkole zapewnią poczucie bezpieczeństwa. Każda 
przerwa 10- czy 20-minutowa, zdaniem twórców tego programu, może być wykorzystana 
nie tylko na zjedzenie posiłków, załatwienie potrzeb fizjologicznych, ale również na roz-
mowę, słuchanie muzyki. Przerwy 5-minutowe zastąpiono 10-, 15- i 20-minutowymi, co 
argumentowano wzrostem zachowań zagrażających bezpieczeństwu i życiu dzieci, wyni-
kających np. z pośpiechu.

Studenci dzięki badaniom pilotażowym (które podjęli spontaniczne, nie zamieszczając 
ich wcześniej w planie badań) mieli szansę oszacować zapotrzebowanie społeczne na 
proponowane tematy badawcze (dyrektorzy chętnie dowiedzieliby się, co jeszcze można 
zmienić w kwestii bezpieczeństwa). Zyskali też okazję by zweryfikować swoje przypusz-
czenia dotyczące przychylności dla fotografii jako techniki badawczej i czytelności tematów 
fotoesejów, które mieliby wykonać uczniowie.

Charakterystyka procedury badawczej
Cały projekt zrealizowano zgodnie z wykładnią badań etnograficznych (etnografia eduka-

cyjna). Do pozyskiwania danych użyto kilku technik badawczych: 46 wywiadów swobod-
nych kierowanych, 85 wywiadów z interpretacją fotografii, 420 fotografii wykonanych przez 
uczniów na temat „Jak spędzam przerwy w mojej szkole?” i 230 przez studentów oraz 
180 obserwacji przerw śródlekcyjnych, przeprowadzonych między innymi metodą próbek 
czasowych. Badano 15 szkół w Szczecinie (pięć szkół podstawowych, pięć gimnazjów, 
pięć liceów ogólnokształcących).

Przez techniki wizualne poszukiwano odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób uczniowie 
spędzają przerwę, jakie formy aktywności podejmują w trakcie jej trwania i jak swoje wysiłki 
wizualizują?

Badania etnograficzne, w tym te posługujące się fotografią, są długotrwałym, indukcyj-
nym i holistycznym badaniem kultury życia codziennego w danej grupie społecznej, w tym 
przypadku związanej z funkcjonowaniem konkretnych instytucji edukacyjnych. Tak pomy-
ślany proces badawczy stawia studentów w obliczu kilku określonych wymagań. Badania 



21

etnograficzne umożliwiają badanie grup i zachodzących procesów w ich naturalnym oto-
czeniu, co wymaga dużej cierpliwości. Zdaniem Babbiego (Babbie 2007: 316) etnografia 
skupia się bardziej na szczegółowym i dokładnym opisie niż na wyjaśnianiu. Uzyskane 
dane mogą być mniej systematyczne niż przy wykorzystaniu innych metod, ale otwierają 
perspektywę całościowego opisu. W badaniach etnograficznych występuje znaczne ryzy-
ko utożsamiania się badacza z badaną zbiorowością (Flick 2010). Należy pamiętać, że stu-
dent/badacz zupełnie niedawno sam był uczniem. Jest w stałym, bezpośrednim kontakcie 
z badanymi. Udział w projekcie pozwala mu zwrócić uwagę na to, jak trudnym wyzwaniem 
jest zachowanie obiektywizmu.

Metoda etnograficzna polega na gromadzeniu informacji o wytworach materialnych, sto-
sunkach społecznych, przekonaniach i wartościach danej społeczności. W procesie zbie-
rania danych wykorzystuje się różnorodne techniki – jest wręcz pożądane, aby podchodzić 
do niego z możliwie najróżniejszych stron w celu uzyskania większej pewności, że rzeczy 
faktycznie mają się tak, jak się nam wydaje (Angrosino 2010).

Proces gromadzenia materiału empirycznego rozpoczął się od zbierania fotografii obra-
zujących zachowania dzieci i młodzieży podczas przerw. Były to zdjęcia wykonane przez 
uczniów (pracujących w kilkuosobowych zespołach) oraz zrobione samodzielnie przez stu-
dentów, które następnie analizowaliśmy, formułując zagadnienia do wywiadów. W trakcie 
całego semestru wykonywano jednocześnie obserwacje przerw śródlekcyjnych i wywiady 
z wykorzystaniem uzyskanych fotografii. Pracę rozpoczęliśmy w lutym, co podzieliło czas 
badań na dwa okresy – zimowy (związany w wielu szkołach z brakiem możliwości wyjścia 
na przerwach poza budynek) i wiosenno-letni (wiążący się w niektórych szkołach z naka-
zem spędzania przerw poza szkolnymi korytarzami).

Doświadczenie studentów zebrane w toku terenowych badań etnograficznych
Doświadczenie studentów zebrane w toku badań etnograficznych, często bezpośrednio 

artykułowane przez nich na zajęciach, dotyczyło kilku kwestii. Jedno z najważniejszych 
zawiera się w przekonaniu, że student zaangażowany w półroczny projekt badawczy, po-
siłkujący się metodą etnograficzną, ma szansę nauczyć się cierpliwości, dbałości o obiek-
tywizm w sporządzaniu notatek terenowych, powstrzymywania się od wartościowania przy 
zapisie spostrzeżeń z obserwacji. Przykładem niech będzie krótki zapis z obserwacji szkol-
nej przerwy i komentarz studenta sformułowany po wykonaniu badania:

W tej chwili dzwonek zakończył czwartą lekcję. Po kilkudziesięciu sekundach niektórzy uczniowie byli już 
na podwórku, słoneczna pogoda pozwala na odpoczynek na szkolnym boisku. Kilku chłopców biegnie 
pograć w piłkę nożną. Dołączają do nich następni.
Na skwerku za boiskiem można spotkać uczniów, którzy usiłują powtórzyć jeszcze materiał przed klasów-
ką, odpytują się nawzajem. Ostatnie miejsce to teren za szkołą, który ciężko zauważyć z podwórka szkol-
nego. Parę osób szybko przepisuje pracę domową. Kilku z nich zakończyło przepisywanie i teraz pilnują, 
aby nikt ich nie nakrył.

Komentarz studenta zarejestrowany podczas ćwiczeń z metodologii: 

Dwie godziny zajęło mi zapisanie tej obserwacji, praca na zajęciach z metodologii uświadomiła mi moją na-
tychmiastową gotowość do oceny tego, co obserwowałem. Sięgałem po sformułowania: znudzony uczeń 
nareszcie wybiegł na przerwę. W trakcie obserwacji musiałem zapytać uczniów przepisujących pracę za 
szkołą, co robią, aby upewnić się, czy moje przypuszczenia są słuszne. Muszę przyznać, że miałem ochotę 
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poprzestać tylko na tym co widzę – znałem to z własnego ogólniaka – ale dźwięczała mi w uszach zasada, 
że badaczowi nie wolno posługiwać się przypuszczeniami, że muszę być pewny tego co widzę. 

Samo miejsce prowadzenia badań „w terenie”, czyli w naturalnym świecie badanych, 
staje się też wyzwaniem dla studenta. Miejsce realizacji ma ważne konsekwencje dla prze-
biegu czynności poznawczych, najważniejszą jest bezpośredni dostęp badacza do rzeczy-
wistych działań, przebiegających według wzorów ustalonych społecznie i kulturowo. Ba-
dacz – etnograf może poznawać zachowania interesujących go ludzi w ich rzeczywistych 
sytuacjach.

Studenci artykułowali skłonność do skupiania się na wybranych fragmentach uczniow-
skiej aktywności – było to np. „ściąganie prac domowych na przerwach”. Uczniowie w ten 
sposób stawali się dla badacza wykonawcami jednej, szczególnej roli „kogoś kto postępuje 
wbrew zasadom obowiązującym w szkole”. Kojarzyli to z dreszczykiem emocji, odkrywa-
niem czegoś zakazanego, wchodzili w rolę, jak sami mówili, „dziennikarzy poszukujących 
sensacji”. „A przecież badacz spotyka w terenie głównie normalnego ucznia”, który wypeł-
nia wiele różnych ról. Uczeń ma własny sposób planowania i wykonywania różnych czyn-
ności, które należy poddać analizie” (cytat z wypowiedzi studentki).

Długotrwałe i pracochłonne badania etnograficzne stają się dla studentów wyzwaniem, 
tym większym, im wyraźniejsza pokoleniowo okazuje się potrzeba zaangażowania głów-
nie w taką aktywność, która rokuje choć małą szansę na „dreszczyk emocji” (wypowiedź 
studenta).

Istotnym doświadczeniem są dylematy moralne pojawiające się podczas obserwacji. 
W konsekwencji zebranych na swój temat informacji, studenci dokonując autorefleksji 
podkreślali, że postulat neutralności badawczej nie zawsze był przez nich spełniony. Przy 
analizowaniu źródeł dylematów moralnych, kwestii neutralności badacza czy umiejętności 
zachowania dystansu wobec zjawisk, które obserwuje, należy wziąć pod uwagę czynnik 
temporalny. Po krótkim czasie obserwacji młody badacz może dojść do wniosku, że nie 
jest w stanie zachowywać się jeszcze w „sposób neutralny”. Wraz z procesem „wrastania” 
w kontekst sytuacyjny badacz nawiązuje z kolei coraz bardziej osobiste relacje z ucznia-
mi. W coraz większym stopniu zyskuje poczucie bycia podmiotem aktywności badanych 
(obserwując, np. proceder odpisywania prac domowych, nie zajmuje przecież stanowiska 
w tej sprawie, zyskując przekonanie, że zezwala na to). Młody badacz nie zawsze jest 
w stanie poradzić sobie z faktem, że jest aktywnym uczestnikiem nieuniknionego. Zaczy-
na zauważać u siebie akceptację (bądź jej brak) zjawisk, które obserwuje, pojawiają się  
emocje.

Autoanaliza stanów emocjonalnych dokonywana przez badacza wspomaga w badaniach 
jakościowych proces konceptualizacji problemów. Na tym etapie uwidacznia się znacze-
nie tego rodzaju projektów w edukacji akademickiej. Student ma szansę przedyskutować 
problem znaczenia empatii odczuwanej podczas obserwacji. Empatia ma w tym kontek-
ście ściśle instrumentalny charakter, stanowi klucz do właściwej analizy, interpretacji i w re-
zultacie, zrozumienia ludzkich postaw i motywów. Oczywiste jest, że empatia nie rodzi się 
w izolacji, lecz w jak najpełniejszym uczestnictwie w działaniach grupy.

Realnym problemem, który może dotknąć każdego obserwatora, jest wybuch konflik-
tu w badanej grupie. Gdy jest się świadkiem sporu, najlepszym rozwiązaniem jest bycie 
niezaangażowanym. Może jednak zdarzyć się sytuacja, w której jeden z uczestników wy-
maga od obserwatora opowiedzenia się za którąś ze stron. Odmowa i zachowanie neu-
tralności może wiązać się z utratą zaufania, jakim badacz jest obdarzany i w konsekwencji 
cofnięciem zgody na badania. Zachowanie neutralności jest zatem wyborem obarczonym 
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określonymi konsekwencjami. Z kolei aktywne zaangażowanie się w konflikt zdecydowa-
nie w większym stopniu obciąża moralnie młodego badacza, nakłada na niego ogromną 
odpowiedzialność. Wyraźne wspieranie jednej ze stron nie tylko wpływa na obserwowaną 
rzeczywistość, co przeczy standardom metodologicznym, lecz może także doprowadzić 
do eskalacji konfliktu i wyrządzenia komuś krzywdy. Jest to kolejne pole do dyskusji, które 
wyraźnie wyodrębniło się podczas realizacji opisywanego projektu.

Analiza wizualnego materiału empirycznego zebranego przez studentów
Równocześnie z obserwacjami prowadzono współpracę z uczniami wykonującymi foto-

grafie. Ich analiza była kolejną lekcją z „umiejętności patrzenia”. Dokonując analizy rzeczy-
wistości zarejestrowanej na zdjęciach, studenci mogli postawić się w sytuacji uczestnika 
wydarzeń. W obu tych przypadkach, na co wskazują wyniki przeprowadzonej przeze mnie 
ewaluacji tych zajęć, badacze byli bardzo blisko badanej sytuacji, zdecydowanie bliżej niż 
tylko analizując werbalne zachowania badanych czy zapisane charakterystyki sytuacji. Fo-
tografie często dostarczały więcej informacji na temat badanych zjawisk niż sami informa-
torzy. Bardzo wymownym przykładem są zdjęcia małych dziewczynek (uczennic klas 1–3) 
bawiących się pod zlewami w szkolnych toaletach. Trzy uśmiechnięte, o miłej powierz-
chowności uczennice, siedząc na podłodze w toalecie, zachowują się tak, jakby była to ich 
codzienna praktyka spędzania przerwy.

Jako pierwszy wykonywany był dokładny opis zdjęcia i próba kodowania (tab. 1). Na tym 
etapie studenci pracowali w grupach, zabiegając o wychwycenie wszystkich elementów 
występujących na fotografii.

Tabela 1 

Opis zdjęcia

Opis zdjęcia Kodowanie otwarte

Zdjęcie pokazuje trzy dziewczynki siedzące i bawiące na 
podłodze w toalecie.

Dziewczynki mają tornistry z książkami i zeszytami, umiesz-
czone pod zlewami i przeciwległą ścianą w szkolnej ła-
zience. Są to uczennice szkoły podstawowej.

Dziewczynki uśmiechają się, lekko pokazując zęby, patrzą 
w dół, oglądają coś. Siedzą na podłodze z podkurczonymi 
nogami

W rękach trzymają książkę albo zeszyt (być może pamięt-
nik, do którego wpisują się wybrane przez właścicielkę 
osoby). Dzieci są zadbane, mają czyste ręce i twarze oraz 
schludne kolorowe ubrania.

Nad głowami dziewczynek jest okno, którego widzimy małą 
część. Świat na zewnątrz okna jest niewidoczny.

Siedzenie na na podłodze w toalecie (przestrzeń pub-
liczna – przestrzeń prywatna)

Tornistry, piórnik (rzeczy osobiste)
Dziewczynki – uczennice bawią się

Uśmiechanie (ekspresja emocji – zadowolenie)
Niewygoda, ciasnota, chłód podłogi

Kontrast brzydoty miejsca i niewinności dzieci
Trzymanie zeszytu (pamiętnika) ważnego dla właściciel-

ki, skupiającego uwagę wszystkich postaci na zdjęciu 
(ważne rzeczy osobiste).

Potrzeba odizolowania się i afiliacji jednocześnie

Nota do zdjęcia nr 1 sporządzona przez studentów. „Uczennice szkoły podstawowej 
w toalecie na przerwie”. Brak podziału na przestrzeń prywatną i publiczną.

Najistotniejsza kwestia zaobserwowana na fotografii to brak podziału na sferę publiczną–prywatną. Mo-
żemy powiedzieć o wymieszaniu przestrzeni prywatnej i publicznej. Osobiste rzeczy dziewczynek są wi-
doczne dla wchodzących do pomieszczenia, mimo to odnosimy wrażenie, że dzieci chciały się tu ukryć, 
aby podzielić się jakąś tajemnicą. Rzeczy ważne dla ich właściciela zazwyczaj w naszej kulturze są trzy-
mane w przestrzeni prywatnej i nie wystawiane na widok publiczny. Większość przedmiotów, które dzieci 
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przynoszą do szkoły ma charakter funkcjonalny i związany z wypełnianiem obowiązku szkolnego (tornistry, 
książki, zeszyty, piórniki z przyborami do pisania). Uczniowie mają niewielkie szanse na utrzymanie swoich 
prywatnych rzeczy poza strefą postrzegania innych członków społeczności szkolnej, co zostało udoku-
mentowane na fotografii. Jedyną zamkniętą prywatną przestrzenią jest wnętrze tornistra.

Każda partia zebranych danych była na bieżąco, w podobny sposób analizowana pod-
czas zajęć. Studenci dysponowali notami badawczymi wykonanymi samodzielnie (choć ich 
ostateczny kształt konsultowali ze mną). Podczas wielokrotnych spotkań wymienialiśmy się 
danymi na temat kategorii, aby opracowywać dalej ich własności.

Przygotowanie danych do analizy, czyli ich wstępna edycja była pracochłonnym, ale war-
tym zaangażowania etapem interpretacji wyników badań. Studenci mieli szansę przekonać 
się, że badacz, który planuje analizę danych jakościowych, zwłaszcza mało doświadczony 
w tego typu postępowaniu badawczym, powinien zdawać sobie sprawę jak cenne na tym 
etapie badań są umiejętności organizowania danych i zarządzania nimi w fazie przygoto-
wania do kodowania.

Materiał zdjęciowy był obszerny, gdyż poproszono osiemnaście grup uczniów (po 6 
z każdego z trzech szczebli edukacji), by wykonały fotografie na temat: Jak spędzasz prze-
rwy w szkole? Chodziło o pokazanie kluczowych momentów ich dnia związanych z kolejny-
mi przerwami między lekcjami (typowe zabawy, miejsca odzwierciedlające ich preferencje 
odpoczywania na przerwach o różnej długości, spożywanie posiłków oraz inne formy ak-
tywności, które szczególnie nas interesowały, a których nie byliśmy w stanie przewidzieć). 
Wywiady przeprowadzono po wykonaniu zdjęć (uczniowie byli pytani o ich treść i znacze-
nia). Każdemu zdjęciu jego autor musiał nadać tytuł, którego treść także była analizowana 
podczas wywiadu.

Pozostał jeszcze jeden aspekt istotny w wykorzystaniu fotografii do celów dydaktycz-
nych w nauczaniu metodologii. Przypomnijmy, że przez techniki wizualne poszukiwaliśmy 
odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób uczniowie spędzają przerwę, jakie formy aktywności 
podejmują w trakcie jej trwania, ale także jak swoje wysiłki wizualizują?

W kilku zdaniach skupię się zatem na analizie sposobów wizualizacji wykorzystanych 
przez uczniów do obrazowania ich aktywności podczas przerw. Do analizy planimetrycz-
nej (Krzychała, Zamorska 2008) wybrałam zdjęcie, na którym nauczycielka, pochylona 
nad uczniami siedzącymi na podłodze szkolnego korytarza, mówi coś do młodzieży, uno-
sząc do góry prawą rękę (tak jakby wskazywała jakiś kierunek), w lewej dłoni znajduje się 
dziennik. Na jej twarzy rysują się wyraźnie emocje. Z informacji pozyskanych w wywiadzie 
z dwunastoletnim autorem fotografii wynika, że: „matematyczka zwraca im uwagę, żeby 
nie wyciągali nóg bo ktoś może się przewrócić, a w ogóle może by się poruszali zamiast 
siedzieć” (nauczycielka znajdująca się na zdjęciu nie wyraziła zgody na publikację fotografii).

Zdjęcie zostało zrobione z dołu, z poziomu podłogi, na pierwszym planie znajduje się 
nauczycielka. W tle widzimy innych uczniów. Sposób zaaranżowania rzeczy i osób znajdu-
jących się na zdjęciu jest elementem procesu zwanego „kontrastowaniem”. Uczeń/fotograf, 
kontrastuje na fotografii uczniowską codzienność ze światem nauczycieli. Na zdjęciu świat 
społeczny szkoły jest pokazany z perspektywy opozycji „nauczyciele–uczniowie” – co też 
jest elementem wizualnego procesu kontrastowania. Dziennik znajduje się na środku zdję-
cia, jakby na linii podziału między aktorami. Pięciu uczniów siedzi razem, dwóch rozmawia 
ze sobą, jeden patrzy w podłogę, pozostali mają twarze zwrócone na nauczycielkę. Między 
nimi i osobą nauczycielki jest znaczna przestrzeń, stanowiąca niemal centrum fotografii. 
W ten sposób rysuje się planimetryczny podział obu światów. W tle widzimy uczniów, któ-
rzy się przyglądają zaistniałej sytuacji i nie rozmawiają ze sobą.
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„Kontrastowanie” sygnalizuje różnice między sposobem w jaki uczniowie zachowują się 
na przerwach a tym, który chcieliby widzieć nauczyciele. Fotograf/uczeń dokonał próby 
zdefiniowania swojego widzenia organizacji przerw śródlekcyjnych. Kontrastowanie zostało 
głównie pokazane przez wykadrowanie zdjęcia na nauczyciela, uczynienie z niego central-
nej postaci na fotografii jako reprezentanta oficjalnego świata szkoły.

Proces konstruowania kategorii z pomocą obrazów
Struktura bazy zdjęciowej oparta została na kilku kryteriach porządkujących je w zbiory 

(wielokrotnie nierozłączne). Do kryteriów tych należały: typy szkół, w których wykonywano 
zdjęcia, rodzaj przedstawienia sposobów gospodarowania czasem na przerwie oraz sy-
stem słów kluczy. Słowa klucze opisywały elementy znajdujące się na zdjęciu, ale również 
pierwsze interpretacje treści fotografii – pochodzące od jej autora z wywiadów (zgodnie 
z założeniem, że fotografie to nie tylko indeksy, ale też symbole uzmysławiające jak patrzy 
na świat wykonujący zdjęcie). Studenci, mający już doświadczenia z prowadzeniem wywia-
dów, podkreślali, że wywiad odwołujący się do fotografii ułatwia zadanie pogłębienia relacji 
z badanym, gdyż jest słabo konfrontujący. Badacz i badany nie skupiają się bezpośrednio 
na sobie, ale na obrazie fotograficznym, rozmowa przebiega płynnie, nabiera tempa, roz-
wijając się nawet ku zaskoczeniu badacza w dłuższe narracje uczniów. Dobór słów odda-
je emocjonalny klimat zdjęcia, nastolatek skupiony na intencji, którą chciał wyrazić przez 
obraz, posługuje się w rozmowie słowami, wyrażeniami, których używa na co dzień. Nie 
traci czasu na dobór słów, które pojawiają się jego wypowiedziach okazjonalnie. Ani razu 
w wywiadach z interpretacją fotogramów nie pojawił się czasownik „rozmawiać”, uczeń na 
przerwie „gada”. Dla zobrazowania konwencji, w której budowane są wypowiedzi uczniów, 
przytoczone zostaną poniżej obszerne fragmenty zebranego materiału empirycznego. 
W podsumowaniu tych wniosków można postawić tezę, że dobra metoda autonarracyjna 
to taka, w której osoba badana ma poczucie „poszerzenia świadomości” (Tokarska 2006: 
55–68).

Pierwszym etapem redukcji obszernego materiału (i wyłonieniu podzbiorów) było przej-
rzenie wszystkich fotografii oraz poszukiwanie podobieństw i różnic w sposobie gospo-
darowania przez uczniów czasem przerwy. W każdej z kilkunastu kategorii, np. „siedzenie 
na przerwach”, wyodrębniono kilka typów przedstawień w odwołaniu do specyficznych 
własności tej kategorii. Wyłonione typy przedstawień to: „siedzenie na podłodze”, „siedze-
nie na parapecie”, „siedzenie na schodach”, „rywalizacja o miejsca na ławce”. W określaniu 
własności poszczególnych kategorii bardzo pomocne było studiowanie najczęściej nada-
wanych zdjęciom tytułów typu: „Przerwa w kiblu”, „Zasiadówa i ględziówa”, „Wypad do 
sklepiku”, oraz transkrypcji z przeprowadzonych później wywiadów z interpretacją fotografii 
(Koseła 1999). Oto niektóre kategorie in vivo i typy przedstawień (podkreślenia JN), odnale-
zione w wypowiedziach uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Zazwyczaj siedzę przed klasą i albo gadam, albo się uczę na sprawdzian. Chodzę też 
do sklepiku i kupuję jedzenie. Można też kupić gofry, frytki, ciastka. Można też chodzić na 
podwórko na terenie szkoły na ławki.

W mojej szkole nie można wychodzić na dwór na krótkich przerwach. Te zwykle spędzam 
siedząc na korytarzu i gadając ze znajomymi, lub z przyjaciółką łażąc bez celu po całej szko-
le. Długie na dworze, siedzę pod ścianą.
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Siedzę zawsze przed klasą, ewentualnie na schodach. Na dwór nie można wyjść, bo 
zamykają na klucz.

Walczymy o to by na przerwach można było wyjść na powietrze, na przerwach odpisuję 
zadania.

GIMNAZJUM

Po kiblach łazi nauczyciel dyżurujący i przegania, jeżeli akurat nie siedzisz na klopie, tylko 
na parapecie przy oknie i sobie gadasz. 

U mnie nie tyle co zamykają, co stoją latem przy bramie, a zimą przy drzwiach i spisują, 
a potem lecą punkty minusowe. Na przerwach zwykle idę na boisko, schody, gdziekolwiek, 
żeby tylko siąść. Ławki na korytarzach to widok rzadki.

Nie wypuszczają na dwór, niestety. A przerwy spędzam na schodach, w kiblu itd. Głównie 
poświęcam je na gadanie o byle czym i przepisywanie lekcji.

Najczęściej chodzę po całym gimnazjum jak nie mam co robić i z kim. Po lekcjach i na 
długiej przerwie najczęściej piję kawę z automatu w pobliskim sklepie.

Tysiąc plot, „wożenie się”, nic specjalnego na ogół.

Jutro otwierają po remoncie szkolny sklepik, więc pewnie większość wolnego czasu będę 
spędzała w kolejce.

Posiedzenia w toalecie -uwielbiam siedzieć w łazience. No kocham nawet!!!!

Na 15 minutowej biegniemy do carrefoura na zakupy.

Zdejmujemy mundurki i siadamy sobie na nich na trawie, no i gadamy.

U nas jest obowiązek wychodzenia na boisko. Póki jest ciepło wychodzę na boisko i sia-
damy na trawie, jest miejsce na ławkach to na ławkach.

Gadamy o bzdetach, słuchamy muzyki, a przed sprawdzianem staramy się nauczyć.

Gdy zaczyna się robić zimno chowamy się po kiblach ogólnie robimy wszystko żeby nie 
wychodzić na dwór. 

Na dużej przewie zaczyna się wyścig w kierunku stołówki i pchanie się w kolejce aby 
wreszcie zjeść.

Na korytarzach i schodach jest taki tłok że zanim się wejdzie na schodek minie pół prze-
rwy.

LICEUM

U nas są sklepy blisko i wychodzimy kiedy chcemy nieraz w-f-istka zimą wypuszcza żeby 
nikt nie widział... a na przerwach co innego można u nas robić jak nie chodzić do sklepu.

Przerwy spędzam z przyjaciółkami, gadając o wszystkim i o niczym, ucząc się do spraw-
dzaniu itp. Gdy mam na drugą lekcję siedzę ze znajomymi w bufecie. Gdy jest fajna pogoda 
siedzę na ławeczce na szkolnym podwórku.

Czasami zostaje popychanie pierdół z panią ze sklepiku.

Moje przerwy to kibel, jak mnie stamtąd nie przegonią. Jedzenie w kiblu. Gadanie w kiblu. 
Malowanie się w kiblu. Przebieranie się w kiblu. Zgryw w kiblu.

Siedzenie na schodach czy wyjście na spacerniak (tak mamy własny szkolny spacer-
niak), jak się uda dogadać z woźną to na 20 czasem udaje się zrobić zakupy kawowe/ 
innożarciowe.
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Jedni lecą do „Biedro” (sklep Biedronka), inni po zapiekankę albo kawę. Ja siedzę i się 
uczę albo z koleżankami gadam. A najchętniej siedzę i nic nie robię.

Nie ma wielkiego wyboru, bo muszę siedzieć na korytarzu gdzie mam lekcję. Ulubione 
miejsce to koło „sklepiku”, gdzie zawsze jest pełno ludzi oraz toaleta, w której zawsze jest 
cicho i spokojnie, dopóki jakiś niewyżyty nauczyciel nas z niej nie wyrzuci.

Jestem już dumną uczennicą liceum, więc mogę wychodzić ze szkoły na przerwach, pa-
trząc z wyższością na gimnazjalistów zamkniętych za bramą.

Co kilka przerw wpadam na hangar (miejsce za pobliskimi garażami) z koleżanką zajarać.

Najczęściej siedzimy w damskim i gadamy od rzeczy.

Na przerwach się uczę lub gadam o wszystkim i niczym

Sklepik, boisko, korytarz, korytarz, fajka, schody, parapet.

Na przerwie – głupie gadanie z nauczycielami.

Wypady do lasku na faję, odpisywanie lekcji, uczenie się przed sprawdzianem. Sklepik, 
sklepik, sklepik!

Siedzę pod szkołą, odrabiam pracę domową bądź gadam z ludźmi, na długiej przerwie 
chodzę do sklepu, czasem też do domu.

Siedzę pod salą, gapiąc się na ściany, ewentualnie rozmawiam.

W podstawówce lubiałam siedzieć w łazience, ale teraz toalety damskie są zapełnione 
po brzegi dziewczynami ze starszych klas, więc niestety przerwy spędzam na korytarzu, 
z koleżankami.

Nasycanie kategorii oznacza poszukiwanie możliwych własności jakiegoś pojęciowo 
oznaczonego zjawiska. Teoretyczny opis kategorii może być dopracowywany w pojęcio-
wych szczegółach, trzeba dostarczać danych w celu stworzenia całkowitego teoretycz-
nego spektrum występowania danego zjawiska (Konecki 2000). Studenci mają szansę 
zaobserwować, że pewne dane osadzone w różnych kontekstach mogą być podobne. 
Naturalnie jedne kategorie mogą zostać lepiej przeanalizowane za pomocą danych wizu-
alnych, inne gorzej. Na przykład bardzo szeroką kategorię „atmosfera czekania” można 
bardzo dokładnie zilustrować zasobną w treść sekwencją ponad dwustu zdjęć. „Siedzenie” 
wydaje się być jedną z taktyk przetrwania przerwy. Kolejną własnością jest „stanie w ko-
lejce”. Wszystkich wyróżnionych w tej kategorii własności było 8. Inną dużą kategorią jest 
„koncentracja na jedzeniu”. Z nią wiążą się się takie formy aktywności uczniów jak: „kupo-
wanie”, „wymiana”,” „handlowanie np. czipsami”, „pożyczanie np. kanapek”, „dzielenie się 
piciem”, rzadziej „podkradanie”.

„Atmosfera czekania” połączona jest z kolejną dużą kategorią mającą charakter temporalny 
– „zabijanie czasu”. Jej własnościami są „gadanie o niczym”, „chodzenie bez celu”, etc.

Celem takiej analizy jest zawsze odnalezienie wzorów zachowań, w tym przypadku ucz-
niów na przerwach. Pojawiały się jednak sytuacje, w których pewne zdjęcia nie zostały 
przypisane do żadnego wzoru. Wyłaniała się wtedy potrzeba oddzielnej analizy i interpre-
tacji zawartości, co w niektórych sytuacjach prowadziło do stworzenia nowych kategorii, 
a potem ich własności. Przytoczę kilka przykładów:

Krzyczymy „Paweł” i patrzymy, kto się popatrzy, a kto się popatrzy, ten jest Paweł.
Belfry zawsze dłużej trzymają, nigdy nie zdążymy wszystkiego zrobić na przerwie.
Łazimy po szkole i zaczepiamy jakiegoś pierwszoklasistę.
Zabawa to gonienie dzieci z 1–3.
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Dane wizualne można analizować tylko wówczas, gdy najpierw przygotuje się ich tran-
skrypcję. Organizacja danych wizualnych powinna zatem zawsze zmierzać w tym kierun-
ku, by można było o nich myśleć nazywając obrazy, czyli za pomocą słów. Bezwzględnie 
należy przestrzegać wymogu zrekonstruowania sposobu widzenia świata (szkoły) przez 
osobę fotografującą. Powinno się ustalić co, kto, gdzie oraz dlaczego znajduje się w foto-
grafowanym miejscu. Zgromadzone dane wizualne należy poddać opisywaniu w notach 
teoretycznych, dbając o określenie teoretycznego pochodzenia wykorzystywanych termi-
nów. W werbalnym opisie danego obrazu, należy dążyć do deskrypcji ograniczającej kon-
ceptualizację w momencie opisu, akcentując znaczenie kategorii in vivo.

Formułowanie wniosków i hipotez przez studentów
Posiłkując się głównie fotograficznym materiałem empirycznym, studenci sformułowali 

wniosek o istnieniu pewnych wspólnych dla różnych typów szkół cech związanych z organi-
zacją przerw w szkole i określonych społeczno-strukturalnych relacji w danej społeczności 
szkolnej, kształtujących się podczas ich trwania. Należy podkreślić, że etap formułowania 
wniosków przez studentów przebiegał bardzo sprawnie, co nie jest niestety regułą w pracy 
akademickiej, np. podczas pracy na seminariach magisterskich. Uczestnicy projektu wie-
lokrotnie podkreślali, że pomocne było kojarzenie danych z obrazami. Oto kilka wniosków 
sformułowanych samodzielnie przez studentów:

1. Można mówić o małej skuteczności edukacji zdrowotnej podczas czasu zaplanowa-
nego na odpoczynek uczniów między lekcjami. Im starsza młodzież, tym niższa aktywność 
ruchowa. Jednym z problemów widocznych na zdjęciach (który wprawdzie nie był przed-
miotem badań) jest otyłość dzieci. Brak miejsc wygospodarowanych w szkole, choćby 
do siedzenia i spożywania drugiego śniadania, wyrabia nawyk siadania „gdziekolwiek”, 
spożywania posiłków „byle jak” i sięgania po „byle co” do jedzenia. W liceach i gimnazjach 
przerwa śródlekcyjna staje się dość często przerwą na przysłowiową „kawkę i papierosa” 
(wypowiedź ucznia).

2. Ważnym problemem jest potrzeba zabawy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i braku-
je miejsc na tego rodzaju aktywność w szkołach podstawowych. Brakuje szkolnego sprzę-
tu sportowego wykorzystywanego przez uczniów na przerwach. Tylko w dwóch badanych 
szkołach uczniowie grali w piłkę udostępnioną przez nauczyciela wychowania fizycznego.

3. Brak celowego kształtowania nawyków prozdrowotnych, bierne spędzanie wolnego 
czasu łączące się ze złymi nawykami żywieniowymi, mogą niekorzystnie wpłynąć na kon-
dycję psychoruchową dzieci i nastolatków w badanych szkołach.

Porównywanie sfotografowanych obiektów umożliwiło opisanie różnic w sposobie go-
spodarowania czasem na przerwach. Otworzyło możliwość postawienia określonych hi-
potez teoretycznych na podstawie wygenerowanych kategorii. W kontekście ogólnego 
poziomu kultury edukacyjnej w naszym kraju, wysunięto hipotezę o zagrożeniu dzieci 
i młodzieży syndromem „cywilizacyjnej niekompetencji”. Do podstawowych symptomów 
tego zjawiska, uwidaczniających się w  różnego rodzaju kulturach, zaliczyć należy: zanik 
samodyscypliny, dbałości o jakość, gotowość omijania przepisów, niską aktywność dzia-
łania, działania pozorne, egoizm, egocentryzm, wrogość, obojętność, „niechlujstwo”, brud 
i bałagan (Sztompka 1994).

Wnioski
W konkluzji opisanych powyżej wniosków należy podkreślić, że wielokrotnie wspólnie ze 

studentami doświadczaliśmy tego, że wzmiankowaną w literaturze przedmiotu skalę trud-
ności prowadzenia „miękkich” badań etnograficznych cechuje duża rozpiętość. Badania 
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te łączą się z potrzebą skumulowania takich umiejętności jak: systematyczna obserwacja, 
prowadzenie wywiadów, analiza treści i rejestracja ogromnej ilości danych.

W moim odczuciu dane wizualne są ważnym rodzajem danych w generowaniu „wizual-
nych własności” kategorii, które później mogą utworzyć teorię. Nasycenie kategorii włas-
nościami pochodzącymi z obrazów odnosi się zazwyczaj do danych werbalnych (zwłasz-
cza jeżeli prosimy respondentów o wykonanie fotografii), następuje zatem naturalny proces 
uczenia studentów werbalizowania wniosków.

Na etapie zbierania danych studenci wyrażali przekonanie, że fotografie dały wiele 
ważnych informacji na temat korzystania z przestrzeni szkoły (swoistej topografii szkolnej 
przestrzeni) i materialnych przedmiotów istotnych z punktu widzenia organizacji czasu na 
przerwach. Informacje te nie zostałyby uzyskane dzięki samym wywiadom czy badaniom 
ankietowym. Badanie wizualne odsłoniły „miejsca pobytu uczniów” poza terenem szkoły 
ulokowane nieopodal placówki – dzięki fotografiom powstał kartograficzny obraz miejsc 
odwiedzanych przez uczniów. Uwidocznione zostały, nieważne dla szkoły, ale istotne dla 
młodzieży, takie miejsca jak: uliczne bramy w domach sąsiadujących ze szkołą, przestrzeń 
wokół okolicznych garaży, opuszczone budynki, sieć punktów spożywczych, stacje ben-
zynowe z automatami do gier losowych. Były to miejsca, w których uczniowie rozmawiali, 
spożywali posiłki, palili papierosy, ale także tańczyli czy podejmowali inne formy aktywności 
ruchowej.

Podczas analizy materiału empirycznego w postaci zdjęć uruchamiany jest jeden z klu-
czowych analitycznych procesów: proces porównywania. Warto więc napisać o użytecz-
ności analizy wizualnej w nauczaniu metodologii teorii ugruntowanej. W tego typu analizie 
celem jest nauczenie studentów generowania kategorii, określania ich własności lub/i na-
sycania kategorii za pomocą danych pochodzących z obrazów i konstruowanie tez/hipotez 
(Charmaz 2009).

 Fotografia unaocznia proces przechodzenia od empirycznych przykładów–obrazów do 
konceptualizowania własności, stopniowo wyłaniających się kategorii. W ramach zrealizo-
wanego projektu studenci zmierzyli się z niełatwym zadaniem badania różnych przejawów 
wizualności we współczesnej szkole. Wiele kategorii dotyczyło procesów wizualnych, na 
przykład wizualizacji odpoczynku i miejsc z nim związanych, wizualnej estetyzacji zabawy, 
obrazowania relacji społecznych uczniów na przerwach i tym podobnych. 

Bez wahania mogę powiedzieć, że etnografia wizualna stwarza przestrzeń dla metodolo-
gicznej kreatywności studentów, jej analiza sprawia wszystkim zaangażowanym w ten typ 
badań wiele satysfakcji. Wizualne dane i obrazy, które zostały użyte w badaniach, miały 
duże znaczenie w procesie uczenia studentów teoretycznej, ale także społecznej wrażliwo-
ści, tak istotnej w kształceniu akademickim studentów pedagogiki.
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summary The paper is based on ten years of author’s experience of 
employing qualitative methods in scientific research and is meant 
to present the utility of visual analysis for teaching social research 
methodology and for building up categories and hypotheses with 
the use of images. The teaching process is illustrated with an exam-
ple of a research project, completed with the participation of stu-
dents, related to ways the time of school break is spent by pupils. 
The paper highlights the process of transition from empirical exam-
ples to conceptually elaborated features of categories and, eventu-
ally, to their definitions as well as to theoretical theses. It is assumed 
in the paper that visual data could be used as legitimate empirical 
materials to analyze and generate theoretical propositions. Such 
data could be combined with other data as a supplementary kind 
of data or could be used as primary kind of data, documents which 
are ready to theoretical coding and analyses.

ethnographic studies containing visual elements in university teaching  
– opportunities and constraints
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