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(I) PRZYGOTOWANIE DO WYWIADURodzaje wywiadów jakościowych:
fokus – zogniskowany wywiad grupowy
pogłębiony  – indywidualny wywiad, najczęściej oparty na niestandaryzowanym kwestionariuszu

– narracyjny/biograficzny/historia mówiona  – jego celem jest przede wszystkim wywołanie porządkującej narracji; to rozmówczyni i rozmówca wskazują znaczące wydarzenia
– etnograficzny  – rozmowa w „naturalnym” środowisku osoby, z którą jest przeprowadzany wywiad

ustrukturyzowany/nieustrukturyzowany
spontaniczny/wywołany
grupowy/indywidualny



  

ETNOGRAFIA w antropologii- obserwacja uczestnicząca + wywiad pogłębiony + dotychczasowe źródła- od Trobriandów do anthropology at home –  dzisiaj stosuje się etnografię w badaniu wszelkich kontekstów, nie tylko „niezachodnich izolowanych społeczności”- badanie w środowisku rozmówczyni lub rozmówcy- badanie nieustrukturyzowane, rola czasu, otwarty charakter rezultatów- Clifford Geertz i koncepcja gęstego opisu: rolą etnografii jest budowanie lokalnych teorii; interpretowanie kodu znaczeń, jakimi posługują się ludzie w kontekście ich kultury - refleksywność: świadomość wpływu badaczki lub badacza na przebieg badania



  

Etapy procesu badawczego
1. Zdefiniowanie tematu i celu badań2. Zebranie dotychczas powstałych źródeł3. Badanie – wywiady i obserwacja4. Transkrypcja5. Analiza materiału6. Publikacja 



  

Kwestie techniczne
1. Określenie grupy rozmówców i rozmówczyń Nie zależy nam na reprezentatywności próby, ale na tym, by rozmówczynie i rozmówcy posiadali interesującą nas wiedzę bądź cechy.
Odźwierna/odźwierny  – osoba, która jest naszą łączniczką bądź łącznikiem z potencjalnymi rozmówczyniami i rozmówcami.
Informatorka/informator  – kompetentna kulturowo osoba, szczególnie wartościowe źródło informacji (nie należy się jednak opierać wyłącznie na jej wiedzy i interpretacjach).
Metoda kuli śniegowej  – łańcuch osób, które udostępniają nam kolejne kontakty. 



  

Kwestie techniczne
2. Przygotowanie kwestionariusza Kwestionariusz nie jest zbiorem pytań, które zadajemy bezrefleksyjnie, „przesłuchując” rozmówczynie i rozmówców. To raczej uporządkowany zbiór zagadnień, który ma nam służyć pomocą w trakcie wywiadu. Kwestionariusz dobrze jest modyfikować pod wpływem cząstkowych wyników badań. Może on też służyć jako wspólny punkt odniesienia dla wielu członkiń i członków grupy badawczej, rodzaj wspólnego „kapitału”.Jednym z najczęstszych błędów jest formułowanie pytań narzucających odpowiedź oraz zarzucanie interesujących, dobrze rozwijających się wątków z obawy przed „niewyrobieniem się z programem”. 



  

Kwestie techniczne
3. Miejsce spotkaniaCzy umówić się na rozmowę w tzw. neutralnym miejscu czy w domu rozmówczyni bądź rozmówcy? Rozmowa np. w kawiarni może uławić zrelaksowanie i otwarcie się. Z kolei rozmowa w domu posiada niewątpliwą zaletę, jaką jest możliwość zapoznania się ze środowiskiem i stylem życia osoby, z którą przeprowadzamy wywiad, jak i z ważnymi dla niej artefaktami (zdjęcia, pamiątki itp.).



  

(II) Budowanie relacji z rozmówczynią/rozmówcą (Spradley  1979) 
1. Nawiązywanie porozumienia2. Wywoływanie informacji

a) Obawab) Badanie c) Współpracad) Współuczestniczenie



  

Ad 1. Nawiązywanie porozumienia
Podstawą porozumienia jest wytworzenie relacji zaufania  między osobą, która prowadzi wywiad a osobą, która go udziela. Od tego, czy taka relacja zostanie wypracowana, może zależeć powodzenie badania. 
Dobra relacja jest definiowana kulturowo. Nawiązywanie porozumienia może być dłuższym procesem, w trakcie którego nabieramy swego rodzaju kompetencji kulturowej. Dzięki niej orientujemy się, w jaki sposób budować kontakt, aby zyskać zaufanie osoby, z którą przeprowadzamy wywiad.



  

Ad 2. Nawiązywanie porozumienia – strategie
Strategie nawiązywania porozumienia nie stanowią uniwersalnych recept, ale raczej zbiór przemyśleń opartych na doświadczeniach pokoleń badaczek i badaczy, którymi można się posiłkować w określonych kontekstach. 



  

Ad 2. Nawiązywanie porozumienia – strategie
Strój  – Odpowiedni wygląd, dopasowany do kontekstu, może sprawić, że rozmówczyni bądź rozmówca poczują się komfortowo w naszym towarzystwie. Z drugiej strony doświadczenie naszych badań wśród staroobrzędowców w ukraińskim Budziaku, że bezrefleksyjne i oparte na stereotypach przystosowywanie się do rozmówczyń i rozmówców, jak i tłumienie własnej tożsamości, może spowodować odwrotne od zamierzonych skutki. Przeczytawszy o ortodoksyjnym charakterze religii staroobrzędowej, zdecydowałyśmy się zabrać w teren chusty, powłóczyste spódnice i bluzki z długimi rękawami. Nasz wygląd wzbudził kontrowersje i powszechne rozbawienie. Pytano nas, czy w Polsce wszyscy są tak pobożni, jak na to wskazuje nasz wygląd, oraz czy wiemy, czym są dżinsy.



  

Ad 2. Nawiązywanie porozumienia – strategie
Drobne uprzejmości – zrobienie czegoś dla osób, z którymi chcemy porozmawiać, może stanowić znak, że nie jesteśmy nastawieni wyłącznie na branie.
Rozmawianie o najzwyklejszych sprawach czyni sytuację wywiadu mniej formalną. Odnalezienie wspólnych doświadczeń, zainteresowań i celów pomaga budować wspólnotę.>>> przykład: Alicja i jej zainteresowanie szyciem, które kiedyś stanowiło codzienne doświadczenie kobiet w stoczni. 
Postawa szczerej otwartości, bezpośredniości oraz 

komunikatywność owocują podobnym podejściem rozmówczyń i rozmówców.   



  

a) Obawa (po stronie badaczek i badaczy)
Wejściu w teren czy spotkaniu się z osobą, która ma udzielić wywiadu, towarzyszą różne obawy, przede wszystkim wynikające z potencjalnego dyskomfortu, który wiąże się z prośbą o wywiad oraz o możliwość jego nagrywania. Nie jesteśmy pewne i pewni, w jaki sposób przejrzyście i przekonywająco wytłumaczyć, na czym polega nasze zadanie. Nie wiemy, czy spotkamy się ze zrozumieniem i życzliwym przyjęciem.Sytuacja badań terenowych wzmaga obcość między osobami przeprowadzającymi wywiady a tymi, którzy wywiadów udzielają. Wkraczamy w świat innych ludzi nieproszeni, nieznani, z określonymi celami i oczekiwaniami, które z perpektywy potencjalnych rozmówców i rozmówczyń są co najmniej nienaturalne. Badaczy i badaczki czeka trudny proces przechodzenia z pozycji obcości do sytuacji swojskości. Powstaje pytanie, czy ten proces może i powinien zostać kiedykolwiek zakończony. 



  

a) Obawa (po stronie rozmówczyń i rozmówców)Z perspektywy potencjalnych rozmówców i rozmówczyń, prośba o wywiad może budzić podejrzliwość, a nagrywanie ich słów – zrozumiały w dobie ekspansywnej technologii lęk przed niedyskrecją ze strony badaczki bądź badacza. Należy zapewnić osoby, z którymi chcemy przeprowadzić wywiad, o naszych najlepszych intencjach. Warto zapoznać je z obowiązującymi badaczki i badaczy zasadami etycznymi, np. udostępniając im dokument poświadczający naszą afiliację. Ludzie mają często tendencję do deprecjonowania siebie jako źródeł informacji. Spodziewają się, że osoby przeprowadzające wywiad oczekują od nich zaprezentowania eksperckiej wiedzy. Z taką sytuacją miałyśmy do czynienia w Budziaku, gdy staroobrzędowcy odsyłali nas do „bardziej gramotnych” sąsiadek i sąsiadów tudzież do publikacji naukowych na temat swojej religii. Wówczas można spróbować jeszcze raz dokładnie wytłumaczyć rozmówczyni bądź rozmówcy, jakiego rodzaju wiedza jest dla nas interesująca. Warto też zastanowić się, czy sposób zadawania przez nas pytań nie sugeruje eksperckich odpowiedzi zamiast koncentrować się wokół doświadczenia osoby, z którą rozmawiamy. 



  

Kilka rad w jaki sposób poradzić sobie z dyskomfortem 
a) wyjaśnij prostym językiem swoje cele i zapewnij o anonimowościb) okaż zainteresowanie, akceptacjęc) spraw, aby osoba udzielająca wywiadu jak najwięcej mówiład) postaraj się odnaleźć wspólny cel z osobą, z którą rozmawiasz



  

b) Badanie
Kolejnym etapem nawiązywania porozumienia jest wzajemne 

badanie się osób uczestniczących w wywiadzie. 
Obserwują się one nawzajem, testują, aby określić swój stosunek do drugiej osoby oraz charakter relacji. Z perspektywy osoby przeprowadzającej wywiad pożądanym scenariuszem jest osiągnięcie poczucia wspólnoty oraz 
zrelaksowanie się przez obie strony.



  

Kontynuacja budowania porozumienia – rady
a) powtarzaj często, co jest dla ciebie ważne, aby rozmówczyni lub rozmówca byli świadomi sytuacji i brali udział w strukturyzowaniu wywiadub) parafrazuj stwierdzenia rozmówcy – demonstrujesz w ten sposób wolę poznnania jego języka i kulturyc) nie pytaj o znaczenie, pytaj o użycie – zrezygnuj z pytań typu “dlaczego” oraz “co masz przez to na myśli”; sugerują osobie, że wyraża się niejasno i skłaniają ją, by zaczęła tłumaczyć własne słowa na twój język i dokonywać sztucznych interpretacji



  

c) WspółpracaOsoby uczestniczące w wywiadzie nie czują już takiego dyskomfortu, wiedzą czego mogą się po sobie spodziewać.Wspólny cel zostaje zdefiniowany, dzięki czemu obie strony lepiej odnajdują się w sytuacji wywiadu; wiedzą do czego on zmierza. Teraz rozmówczyni bądź rozmówca poprawiają osobę, która prowadzi z nimi wywiad. Uczą swojej kultury – rozumieją, że wolą badaczki bądź badacza jest nauczenie się ich kultury czy też poznanie ich punktu widzenia. 



  

d) Współuczestniczenie
Współuczestniczenie jest ostatnim etapem nawiązywania porozumienia. Można je rozumieć jako rozwijanie współpracy, pogłębianie relacji. 

Rozmówczyni lub rozmówca,przyjąwszy rolę nauczycielki i 
nauczyciela, nabierają asertywności. Niekiedy sami zaczynają analizować własną kulturę bądź przeszłe wydarzenia. W takiej sytuacji powstaje pytanie, co ma z naszej perspektywy większą wartość – narracje czy swobodne teoretyzowanie? 1) Warto zdać sobie sprawę, że sytuacja wywiadu jest często pierwszą, która skłania rozmówczynię bądź rozmówcę do autorefleksji i sproblematyzowania pewnych kwestii. Rozmowa ma więc dla niej i dla niego terapeutyczną wartość.  



  

d) Współuczestniczenie2) W antropologii długo pokutowało przeświadczenie, że ludzie nie są w stanie sproblematyzować kultury, ponieważ są w niej zanurzeni i nie mają odpowiednich narzędzi badawczych. Dzisiaj powszechnie uznaje się, że w terenie dokonuje się, mniej bądź bardziej jawnie, negocjowanie 
znaczeń  pomiędzy obiema stronami etnograficznego spotkania. Jednym ze sposobów zniwelowania asymetrii władzy reprezentacji opisywanych ludzi i wspólnot jest odwołanie do tzw. autorytetu dialogicznego bądź polifonicznego. Chodzi o oddanie wkładu rozmówczyń i rozmówców w tworzenie wiedzy antropologicznej, przede wszystykim poprzez bezpośrednie cytowanie ich wypowiedzi i interpretacji. Ta strategia ma jednak wyłącznie charakter utopijny i kompromisowy, bo ostateczna redakcja tekstu wciąż należy do antropolożki bądź antropologa. Dobrą praktyką, która w przeciwieństwie do autorytetu polifonicznego nie opiera się na kamuflowaniu ostatecznej władzy badaczki i badacza, jest konsultowanie pomysłów na interpretację materiału terenowego z samymi zainteresowanymi.



  

d) Współuczestniczenie
Przykłady:1) Aleksander Prigarin, badacz budziackich staroobrzędowców, dzieli się swoimi wydawnictwami ze wszystkimi wspólnotami, w których prowadzi badania i organizuje konferencje we wsiach staroobrzędowych. Wytwarzana przez niego wiedza, pisana w duchu tradycyjnej historiografii, znacząco wpłynęła na samoświadomość grupy.2) Amerykański antropolog Anthony Cohen prowadził badania wśród wyspiarzy Whalsay. W 1986 roku przywiózł na wyspę pierwszy draft swojej książki i dał go do przeczytania kilku osobom, które się w niej pojawiają, m.in. Henry'emu, postaci „powszechnie znanej”, bohaterowi licznych anegdot. Nie zaprzeczył on, że wydarzenia przytaczane przez jego ziomków miały miejsce w rzeczywistości, jednak interpretował ich przyczyny i sens w odmienny sposób. Epizod rybacki, określony jako „niesławny”, uważał za „najbardziej chwalebny” w jego życiu. 



  

Strategie nawiązywania porozumienia
Badaczka i badacz jako 

„akceptowalni ignoranci”:

Postawa ta może sugerować brak profesjonalizmu i zaangażowania w zadanie badawcze i zniechęcać ludzi do poświęcania nam czasu.Z drugiej strony taka strategia zmusza ludzi do problematyzowania kwestii , które na co dzień są dla nich oczywiste; tłumaczą pojęcia, które zwykle wydają im się niewarte tłumaczenia. 
Rozmówcy i rozmówczynie mog poczuć sie dowartościowani, potraktowani jako ekspertki i eksperci w danej sprawie. 

Dogłębny research przed 
badaniami, manifestowanie 
wiedzy i zaangażowania:

Świadomość, że są ludzie, dla których ich opinie i sposób życia są ważne, niesamowicie dowartościowuje ludzi i pomaga im się otworzyć i snuć pogłębione narracje.
Zbyt nachalne obnoszenie się z własną wiedzą, dopytywanie o nieistotne szczegóły i poprawianie może jednak wywołać konsternację. Osoba udzielająca wywiadu może się poczuć egzaminowana i przestać rozumieć sens swojego udziału w naszym projekcie. 



  

 
Podsumowanie1) Osoby biorące udział wywiadu wspólnie negocjują znaczenia wypowiedzi – jest to wspólna praca, w trakcie której rozmówczynie i rozmówcy wchodzą w role nauczycielek i nauczycieli.2) Prowadzenie takich badań w obrębie własnego społeczeństwa może być bardzo odkrywcze, prowadzi do odkrycia różnorodności: okazuje się, że istnieje tyle „interpretacji kultury”, ilu jest jej członków (w tym kontekście pojawia się pytanie o zasadność używania pojęcia kultury, lecz to temat na osobne rozważania; w największym skrócie – zamiast stosować pojęcie kultury współczesna antropologia raczej uprawia kulturowo uwrażliwioną analizę).3) Znakiem, że badania poszły dobrze, może być zapomnienie na jakiś czas o własnej roli, poczucie swojskości w społeczności, w której prowadzimy badania.4) Wynikiem badania nie musi być „myślenie jak rozmówczynie i rozmówcy”, lecz raczej przyswojenie sobie ich punktu widzenia, rodzaj rozwoju osobistego.



  

(III) Strategie prowadzenia wywiadu
Zasada od ogółu do szczegółu 



  

Pytania deskryptywne
Możesz mi powiedzieć, jak jest w więzieniu?Czy możesz opisać typowy dzień na stoczni?Czy możesz opisać typowy dzień gospodyni domowej?



  

Wartość pytań deskryptywnych
1) wyzyskiwanie zdolności języka do opisywania miejsc2) wywoływanie długich narracji3) dotarcie do języka używanego w konkretnym kontekście4) wydłużenie pytania sugeruje skutkuje wydłużeniem odpowiedzi („Nigdy nie byłam w stoczni i naprawdę nie potrafię sobie wyobrazić, jaką pracę się tam wykonuje. Czy mogłaby mi Pani o tym opowiedzieć, tak żebym mogła to sobie wyobrazić? Naprawdę mi na tym zależy”)



  

Typologia pytań deskryptywnych wg J. Spradleyaa) Grand Tour Questions  –  rzeczywista bądź wyobrażona wycieczka po jakimś miejscu w towarzystwie osoby udzielającej wywiadu, zarówno w czasie teraźniejszym, jak i przeszłym bądź przyszłymb) pytania „typowe” - o to, jak coś przebiega zazwyczajc) pytania „szczegółowe”  - o opis konkretnego przypadku jakiegos typowego wydarzeniad) zadania  – prośba o wykonanie zadania, np. narysowanie mapy stoczni e) przykład – prośba o podanie przykładu f) pytania o doświadczenie  – prośba o opowiedzenie o własnych emocjach, przeżyciach, opiniach w kontekście opisywanych wydarzeń



  

Pytania deskryptywne – problemy Wywoływanie strumienia narracji może być problematyczne:1) Rozmówczynie i rozmówcy mogą popadać w schematyzm i mitologizowanie, zwłaszcza gdy wywiad dotyczy wydarzeń historycznych; warto wówczas od razu przerywać strumień narracji i dopytywać o szczegóły i inne punkty widzenia.2) Mogą oni zacząć politykować na bieżące tematy; ma to oczywiście swoją wartość, bo dzięki temu dowiadujemy się, co jest dla nich ważne. Dobrze jednak zostawić tego typu tematy na koniec rozmowy. Rozpolitykowanym na bieżące tematy trudno bowiem wrócić do opisywania przeszłych wydarzeń!3)  Mogą też mieć własne wyobrażenie o tym, co jest interesujące, a co nie (do tych mniej wartościowych zazwyczaj należy codzienność); warto jasno uświadamiać, jakie informacje są dla nas wartościowe



  

Pytania o język lokalny
Dotarcie do języka lokalnego pozwala na zrekonstruowanie mapy mentalnej świata ludzi oraz rządzących nim kategorii, często nie pokrywających się z naszymi. Ponadto stosowanie języka lokalnego świadczy w oczach ludzi o naszej kompetencji kulturowej. W jaki sposób nazywaliście więzienie?- Nazywaliśmy je kubłem.Strategie:a) pytaj bezpośrednio, jak dana osoba by coś nazwałab) zaproponuj hipotetyczną interakcjęc) pytaj o typowe zdania zawierające daną frazęd) możesz pytać o kulturowe i osobiste użycie danych form



  

Aktywne słuchanie
Sprowadzanie sytuacji rozmowy do przekazywanych werbalnie treści znacznie zubaża przekaz, jaki uzyskujemy. Emocje, mowa ciała, otoczenie – to wszystko stanowi dla nas informację. Wiele dowiadujemy się dzięki konfrontowaniu opisów i  deklaracji z kontekstem, np. z rzeczywistymi praktykami (dlatego warto spotykać się z ludźmi w ich domach i miejscach pracy).Z tego powodu rozmowie winna towarzyszyć aktywna obserwacja. Warto po każdej z rozmów sporządzać notatkę, zawierająca nie tylko najważniejsze informacje i pomysły interpretacyjne, ale również opis kontekstu wywiadu oraz naszych emocji i wrażeń. 



  

WdzięcznośćOsoby przeprowadzające wywiad często mają trudności z poradzeniem sobie z sytuacją niesymetryczności relacji. Więcej na ten temat piszemy w dziale (IV) Kwestie etyczne. Przyjętą formą wyrażania wdzięczności jest przekazanie rozmówczyni bądź rozmówcy nagrania, transkrypcji wywiadu albo zdjęć.Można też wręczyć symboliczny upominek, zwłaszcza jeśli będzie sie z nami kojarzył (np.  w przypadku badań międzykulturowych – drobiazg kojarzący się z Polską).Gdy spotykamy się z osobą w kawiarni, miłym gestem będzie postawienie jej czegoś do picia. 



  

(IV) Kwestie etyczne



  

Relacje władzyAntropologia jako dyscyplina od początku swojego istnienia jest zmuszona przepracowywać wiele dylematów etycznych, wynikających z jej specyfiki. Wynikają one w dużej mierze z genezy antropologii jako dyscypliny akademickiej osadzonej w kontekście kolonizacji olbrzymich obszarów przez zachodnie mocarstwa. Pierwsi etnografowie zazwyczaj uzależnieni byli od możliwości badawczych stwarzanych przez kolonizujące rządy, co w praktyce oznaczało konieczność dostarczania im informacji ułatwiających sprawne zarządzanie koloniami, czy wręcz wyzysk ludności tubylczej. Wielu z nich traktowało też mieszkańców państw kolonizowanych z wyższością, jako istoty pozostające na niższym etapie rozwoju cywilizacyjnego. Innymi słowy kolonizatorzy i kolonizowani pozostawali w nierównej relacji władzy, która została przeniesiona na grunt nauki. Przedmiotowe traktowanie generowało zjawisko przemocy symbolicznej, która przejawiała się chociażby w języku. Grupy poddawane badaniom określane były jako „ludy prymitywne” albo  „badani”, co sugerowało na ich bierność i podkreślało aktywność badaczy i badaczek (por. dychotomia aktywność-bierność w kontekście gender studies).  



  

Relacja władzyPrzystępując do badania, należy uświadomić sobie charakter sytuacji badawczej, by zniwelować przykre konsekwencje asymetrii władzy:1) Kim jest osoba przeprowadzająca wywiad, a kim osoba go udzielająca? Jakie jest ich społeczne usytuowanie względem siebie?2) Jakie konsekwencje może mieć publikacja naszych wniosków badawczych?Z drugiej strony władza badaczek i badaczy może być pozorna. Ostatecznie to ludzie decydują, czy zechcą udzielić wywiadu czy nie, co powiedzą i na ile będzie to zgodne z prawdą. Zbytnia obawa o rozmówczynie i rozmówcę ma znamiona paternalizmu. Tymczasem wielu niedoświadczonych studentek i studentów niejednokrotnie padało ofiarą dowcipów lokalnej ludności.Badaczka i badacz dokonują ostatecznej redakcji materiału terenowego, a ich wizja może być niekompatybilna z wizją ich rozmówczyń i rozmówców. Ma to znaczenie, o ile tekst bądź inny rodzaj reprezentacji wchodzi do publicznego obiegu. Zdarzają się sytuacje, kiedy materiał z badań jest wykorzystywany w sposób szkodliwy dla społeczności, w której owo badanie miało miejsce. 



  

Uwikłanie polityczne/ideologiczne„Przezroczyste etnografie nie istnieją” (Paul Rabinow), to znaczy, że badaczka i badacz są medium, przez które dokonuje się poznanie. Czy uwikłanie polityczne  zawsze szkodzi czy może też służyć badaniu? Czy w ogóle możliwa jest neutralność światopoglądowa i czy należy do niej dążyć?1) podejście fenomenologiczne –  zakłada zawieszenie osądu i próbę dotarcia do „istoty rzeczy” poprzez studiowanie jej widocznych przejawów (w praktyce socjologicznej oznacza to np. badanie wiedzy potocznej w celu poznania logiki rządzącej życiem społecznym) (Benedyktowicz  1980, s. 9-46).         2) podejście hermeneutyczne  – poznanie bez uprzednich założeń jest niemożliwe: rzecz byłaby zupełnie obca i nie „przemawiała” do nas bez wyobrażeń na jej temat. Poznanie ma strukturę kolistą, to znaczy polega na ciągłym konfrontowaniu założeń z rzeczą, by sprawdzić, czy znajdują one w niej potwierdzenie. Celem tego procesu jest „stopienie horyzontów”: ustalenie prawdy w intersubiektywnym dialogu, przerzucenie mostu pomiędzy historyczną rzeczywistością dwóch podmiotów rozmawiających ze sobą (Tokarska-Bakir 1992,  s. 3-17). 



  

Uwikłanie polityczne/ideologiczne
Praktyczne problemy:1) ujawnianie własnych poglądów w trakcie wywiadu>> wspólnota poglądów może skłaniać rozmówczynie i rozmówców do zwierzania się>> różnica pogladów może ich skłaniać do uzasadniania własnej pozycji i poszukiwania płaszczyzny porozumienia>> uczciwość – nadrzędna wobec celów poznawczych?2) reagowanie na nieetyczne w naszym odczuciu wypowiedzi i zachowania>> czy relatywizm poznawczy oznacza relatywizm moralny? czy raczej uznajemy istnienie wspólnych wartości?>> problem paternalizmu i występowania z pozycji „oświeconej wielkomiejskiej elity”>> jak radzić sobie z traumą wywołaną konfrontacją z postawą sprzeczną z naszym zmysłem moralnym? - superwizje, symboliczne rytuały3) czy jesteśmy w stanie użyć swoich poglądów jako narzędzia badawczego pozwalającego nam zrozumieć drugiego człowieka i jego inność?czy jesteśmy w stanie oddać mu sprawiedliwość, jednocześnie nie wyrzekając się siebie?



  

Nancy Scheper-Hughes (1995): 
prymat etycznego

Nancy Scheper-Hughes podejmuje problem zaangażowania politycznego antropologii. 
Autorka pyta, co ma uczynić antropolożka, która styka się w terenie ze złem. Czy 
jako świadkini ludzkiego cierpienia ma prawo zasłaniać się neutralną pozycją 
naukowczyni i odmawiać interwencji? Autorka stwierdza, że taka postawa skutkuje 
umocnieniem opresyjnych relacji władzy, które są przyczyną cierpienia 
podporządkowanych grup i jednostek. 

W środowisku antropologicznym dominuje pogląd, że antropolożka ma prawo 
zaangażować się politycznie, ale jest to równoznaczne z utratą statusu naukowczyni. 
Scheper-Hughes twierdzi, że nie ma powodu, dla którego miałaby rezygnować ze 
swojej naukowej tożsamości. Relatywizm kulturowy nie implikuje bowiem 
relatywizmu moralnego – bowiem jak twierdzi Emanuel Levinas to, co etyczne, 
poprzedza to, co kulturowe. Co więcej, kultura nie mogłaby w ogóle powstać, gdyby 
ludzi nie łączył uniwersalny zmysł moralny. Autorka nawiązuje też do etyki troski, 
wypracowanej w ramach krytyki feministycznej (por. Carol Gilligan). 

Antropolożka nie jest bierną widzką, przyglądającą się społeczeństwu przez „mędrca 
szkiełko i oko”, lecz uczestniczką, świadkinią wydarzeń. Status świadkini historii 
implikuje odpowiedzialność, oznacza moralne zobowiązanie do dania świadectwa 
swoim czasom.



  

Inne problemy etyczne W terenie często stykamy się z sytuacją, gdy rozmówczyni bądź rozmówca zwierzają się nam ze swoich osobistych przeżyć. Osoba, która go przeprowadza, może jednak odczuwać dyskomfort związany z tą sytuacją i mieć opory przed dalszym brnięciem w osobiste tematy.W takiej sytuacji pomocna może być refleksja nad powodami, dla których ludzie decydują się na udzielenie wywiadu: - samotność- potrzeba poukładania myśli (funkcja terapeutyczna)- potrzeba poczucia, że jest się kimś ważnym, posiadającym ekspercką wiedzę.Wywiad może być więc wartościowym przeżyciem dla osoby, która go udziela. Jeśli mamy wątpliwości, możemy zapytać ją wprost, czy chce  kontynuować temat.>> problem wzajemności – nie jesteśmy zobligowani do dzielenia się prywatnym życiem; równocześnie pogłębianie relacji nie jest nieetyczne, o ile nie jest instrumentalne



  

Inne problemy etyczne
Jeśli dążymy do wytworzenia społecznej więzi pomiędzy nami i osobami, z którymi rozmawiamy, po naszej stronie leży odpowiedzialność za jej podtrzymanie. Może się to wiązać z emocjonalnym obciążeniem – pielęgnowanie relacji z tak wieloma osobami może być bardzo wymagające. Przygotowując się do badań, warto wypracować własną strategię, która nie będzie dla nas zbyt obciążająca, a wobec naszych rozmówczyń i rozmówców zbyt zobowiązująca. Pamiętajmy też o tym, że nie każda osoba będzie oczekiwała czegoś w zamian. Społeczna sytuacja wywiadu jest zazwyczaj wartościowa dla obu stron. 
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Prezentacja powstała w ramach projektu “Stocznia jest kobietą. Opowieści kobiet ze Stoczni Gdańskiej”
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