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Obserwacja lekcji i paradoks obserwatora *
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Obserwacja lekcji jest potocznym wyrażeniem określającym 
działalność, która będzie stanowić interesujący nas problem. 
Według słowników, obserwować oznacza: patrzeć uważnie (w dal
szym ciągu zobaczymy, co w praktyce kryje się pod słowem uważ
nie) . Wolę wyraźnie mówić o analizie, ponieważ wydaje mi się, 
że nie chodzi tylko o to, aby patrzeć, ale również próbować zro 
zumieć, w celu uzyskania pewnej wiedzy na podstawie obserwacji.

* Przekład Marii Wandy Czarkowskiej artykułu "L'Observation 
de classes et le paradoxe de 1'observateur", opublikowanego w 
Educational Studies in Mathematics 13(1982), str.21-32. Copy
right 1982, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holandia, 
Boston, USA.

Artykuł ten jest tekstem wykładu wygłoszonego w toku kon
ferencji "Journee Didactique 1980" poświęconej metodom i metodo 
logiom badań dydaktycznych, zorganizowanej w listopadzie 1980 
r, przez sekcję Didactique des Disciplines Uniwersytetu VII 
w Paryżu.
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I. PARADOKS OBSERWATORA

Nie można mówić, jak sądzę, o obserwacji lekcji bez poru
szania zjawiska "paradoksu obserwatora", zjawiska klasycznego 
dla wszystkich eksperymentalnych dyscyplin naukowych (humanis
tycznych lub nie), gdzie interweniują obserwatorzy, którzy sta
rają się zaobserwować to, co się dzieje (tu: w klasie) w sytu
acji normalnej, to znaczy bez obserwatora. Chodzi wówczas o pa
radoks, o którym dobrze się wie, ale który wydaje się zawsze 
być ignorowany na przykład przez inspektorów roszczących sobie 
prawo do osądzania tego, co robi nauczyciel na swojej lekcji i 
traktujących tę lekcję tak, jakby ich na lekcji nie było.

Gdy przeprowadzamy obserwację lekcji, musimy sobie uświa
domić, że nie jest to lekcja bez obserwatora, że jest to lek
cja, na której jesteśmy co najmniej obecni, a czasem nawet bie
rzemy w niej udział. Z drugiej strony, ponieważ - i słusznie - 
nie przyjmujemy postaw inspektorów, więc możemy przeprowadzać 
obserwacje tylko na lekcjach relatywnie szazególnyah (nawet, 
jeżeli wystrzegamy się systematycznej pracy w szkołach ekspery
mentalnych) . Chodzi we wszystkich przypadkach o nauczyciela, 
który zgodził się, aby na jego lekcji przeprowadzono obserwa
cje (oczywiście nie jest obojętne, jaki nauezyoiel, daleko do 
tego) . Poza tym nauczyciel ten ma wówczas szczególne motywy 
(nie chcę przez to powiedzieć, że oszukuje!) i jest osobą zain
teresowaną, znajdującą się w sytuacji mniej lub więcej ekspery
mentalnej (nawet jeżeli nie chodzi o prawdziwy eksperyment i je
żeli nalegaliśmy na nauczyciela, aby postępował dokładnie tak, 
jak gdyby nas w klasie nie było). Wytwarza się wówczas arte fac
tum, znane pod nazwą efektu Howfhorne3a, które sprawia, że uzys- 
kuje się lepszą aktywność, gdy jest się w sytuacji eksperymentu .

Z tego nie wynika, że trzeba odrzucić obserwacje, ale że 
trzeba brać pod uwagę to zjawisko. W "La Methode" E. Morin 
(1977) stwierdza: "największe postępy we współczesnych naukach

(1)Na przykład w pierwszym okresie reformy nauczania matema
tyki nauczyciele byli bardziej uwrażliwieni i wszystko szło le
piej niż wtedy, gdy przeszło się do sytuacji rutynowej.
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osiąga się ponownie wprowadzając obserwatora do obserwacji".
Myślę, że w ten sposób należy problem rozważać i dążyć do 

oceny wkładu obserwatora (jakościowej, ponieważ nie sądzę, aby 
można to było mierzyć). Interesujące doświadczenie (p.artykuł 
D. Chevrolet i G. Calve, 1975) nad wpływem obecności obserwato
ra na zachowanie się uczniów klas początkowych ujawniło, że ob
serwator, pozostając biernym w jednym miejscu sali, może inspi
rować uczniów, którzy są bliżej niego. W artykule tym zamie
szczona jest także następująca uwaga: "dodajmy, że nauczycielka 
poprosiła ekperymentatora stanowczo, aby nie brał pod uwagę od
powiedzi ucznia znajdującego się po jego prawej stronie i oce
nionego przez nią jako zupełnie nie nadającego się do kontynuo
wania nauki w tej klasie; ten właśnie uczeń otrzymał maksymalną

(2 )wariancję w tekściev . Może obecność drugiego nauczyciela, o 
którym dziecko wie, że go nie zna i nie ma o nim złej opinii, 
odgrywała rolę pozytywną, pokrzepiającą oraz przywracającą 
dziecku wiarę w siebie ?

Biorąc pod uwagę efekt Pigmaliona (p. Rosenthal i Jacobson 
(1968)), zaczynam zawsze obserwacje bez posiadania najmniej
szych nawet informacji o obserwowanych osobach (dzieciach lub 
studentach z tym, że następnie konfrontuję moje wnioski z opi
nią nauczyciela i dokumentami szkolnymi) i bardzo często otrzy
mywałam od niektórych uczniów odpowiedzi bardzo finezyjne, wywo 
łujące ogromne zdziwienie nauczyciela.

Rezygnując z pozornie biernej obserwacji zmierza się coraz 
bardziej do tego, co nazywa się "obserwacją uczestniczącą" (De 
Ketele, 1980) (trzeba jeszcze odróżnić samą obserwację uczestni 
czącą w lekcji spontanicznej organizowanej "normalnie" przez na 
uczyciela od obserwacji seansu eksperymentalnego - wrócimy do 
tego w rozdziale IV) . 2

(2)Doświadczenie polegało na poddaniu (w obecności obserwato
ra) 207 uczniów zgrupowanych w 7 klasach testowi bezpośredniej 
pamięci, związanemu z treścią lekcji, i porównaniu uzyskanych 
rezultatów ze zwykłymi wynikami nauczania dziecka, w zależności 
od zajmowanego przez nie w klasie miejsca w stosunku do miejsca 
zajmowanego przez obserwatora.
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W swoich pracach socjolingwistycznych (p. np. Labov, 1976) 
W. Labov uwydatnia rolę paradoksu obserwatora oraz interakcji, 
jakie tworzą zarówno obserwator lingwistyczny, jak i etnolog ra
zem z obserwowanym systemem społecznym. W badaniu procesu nau
czania w dydaktyce (np. matematyki) w powiązaniu z całym środo
wiskiem można także wykorzystać metody etnologów. Po obfitości 
prac dydaktycznych typu statystycznego i klinicznego zaczyna 
się dostrzegać w USA rozwój etnograficznych badań w studiach 
nad kształceniem (Rist, 1979).

W moim przekonaniu taka obserwacja może być bardzo dobrze 
stosowana w praktyce albo przez kogoś, kto jest obcy w klasie 
(ale kto daje się poznać uczniom podczas kilku seansów i zaczy
na być uważany za drugiego nauczyciela), albo przez samego nau
czyciela. Wielu badaczy nie zgadza się na to ostatnie twierdząc, 
że obserwator stawałby się wtedy jednocześnie "sędzią i stroną", 
co oznacza rozumienie obserwacji jako wydawanie sądu, podczas 
gdy chodzi tutaj raczej o analizę tego co się dzieje, bez żadne
go wydawania sądu. Myślę po prostu, że jest mimo wszystko ko
rzystniejsze, gdy obserwator jest obcy, ponieważ wnosi on nowe 
spojrzenie, jest on być może mniej zaabsorbowany niż nauczyciel. 
Jednak obserwacje prowadzone przez nauczyciela należy traktować 
równorzędnie.

W każdym razie idea, że obserwator powinien być całkowicie 
bierny, nautralny, wydaje mi się niedopuszczalna (nie chodzi 
przecież o doświadczenia ze świnkami morskimi) . Na przykład, 
gdy obserwator widzi bezradne dziecko wypowiadające się błędnie, 
czego nauczyciel nie zauważa pozostawiając je w błędzie, nie mo
gę sobie wyobrazić, żeby obserwator nie interweniował (w sposób 
możliwie najmniej zakłócający lekcję). Byłoby to bowiem nie u- 
dzielenie pomocy komuś w niebezpieczeństwie. Z drugiej strony, 
ponieważ obserwowane seanse nie są ściśle reprezentatywne dla 
całości nauczania danej klasy, może się zdarzyć, że pełne zrozu
mienie obserwowanych faktów jest uwarunkowane tym, co zostało 
wytworzone podczas poprzednich seansów. Na przykład od matki 
dziecka z jednej z klas początkowych, klasy często obserwowanej 
przez kilku badaczy, dowiedziałam się, że nauczycielka stosowa
ła w tej klasie od czasu do czasu "klapsy na gołe ciało". Więk
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szość obserwatorów nie asystowała przy tej interwencji nauczy
cielki, ale wydaje się, że interpretując skupienie uczniów, na
leżałoby brać pod uwagę zjawiska interweniujące podczas innych 
seansów.

Z drugiej strony, zauważmy, że jeżeli obserwacje gołym o- 
kiem, np.z robieniem notatek, są już bardzo owocne, to można by 
zainteresować się ich większą precyzją, używając co najmniej 
magnetofonu, a także magnetoskopu, wprowadzając w ten sposób do
datkowe obce elementy (poza obserwatorem) .

Zapewne większość obserwatorów jest przekonana, że ucznio
wie, przede wszystkim najmłodsi, zapominają dosyć szybko o obec
ności kamery i po pewnym czasie nie są już zaniepokojeni jej o- 
becnością, jeżeli uważa się, aby jej stosowanie było jak najbar
dziej dyskretne (nie kierować mikrofonu w stronę ust dziecka, 
które odważa się z trudnością formułować odpowiedź, w jego od
czuciu niepewną). W każdym razie nie zapominajmy, że to, co ob
serwujemy, to nie jest lekcja, ale system: klasa (tzn. profesor 
i uczniowie), obserwator, materiał (sprzęt, urządzenia) oraz 
pewne określone dni. Myślę, że pomimo tych zastrzeżeń, bardzo 
ważne jest wykorzystanie maszyn, ponieważ dostarczają one świa
dectwa relatywnie obiektywnego.'

II. SUBIEKTYWNOŚĆ

Oczywiście to konkretne świadectwo jest częściowo subiek
tywne. Jest ono funkcją wyborów dokonanych przez tego, kto kie
ruje kamerą lub mikrofonem; i nie może ująć jednocześnie wszys
tkich uczniów.

Ważna część subiektywizmu tkwi jednak w obserwacji odtwo
rzonego z rejestracji przebiegu lekcji lub bezpośrednio lekcji. 
Znamy ogromną rolę subiektywizmu we wszystkich świadectwach 
(także w kontekście policyjnym) i zjawisko polegające na tym, 
że ludzie patrzą z bardzo różnych punktów widzenia, a potem 
przypominają sobie bardzo różnorodne szczegóły.

Każdego roku w ramach seminarium poświęconego analizie lek
cji matematyki, zamiast wspólnej dyskusji, jak w toku innych ze
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brań, odbywamy zebranie, podczas którego po obejrzeniu zarejes
trowanej lekcji matematyki na dowolnym poziomie (ewentualnie 
także w kształceniu dorosłych), każdy z uczestników redaguje 
swoje obserwacje. Późniejsze porównanie ujawnia zawsze wielką 
rozmaitość^^ w tym, co różni obserwatorzy spostrzegają, i w 
tym, co ich szczególnie zafrapowało wśród obserwowanych zjawisk. 
Co więcej, muszę stwierdzić, że każdorazowe powtórzenie obser
wacji pozwala dostrzec nowe fakty. I tak niedawno, w czasie ob
serwacji pewnej sekwencji lekcji, którą prawdopodobnie widzia
łam dziesiątki razy i którą oglądało około 20-25 studentów każ
dego roku, jeden ze studentów zauważył pewien szczegół, którego 
nikt jeszcze nie spostrzegł. Chodzi o bardzo "mały" incydent, 
który jednak chciałabym zacytować w celu ukazania bogactwa ta
kich detali oraz to, jak trudno jest je zauważyć. Nauczycielka 
w pierwszej klasie poleciła "utworzyć" zbiór bloków logicznych 
i sznurków według klasycznego rytuału. Po "utworzeniu" zbioru 
trójkątów i zbioru kół nauczycielka poleciła uczniowi, aby 
wziął inny sznurek i utworzył sumę tych zbiorów. Widzi się ucz
nia przybliżającego swój sznurek i widzi się palec nauczycielki 
pchający ten sznurek tak, aby przylegał do innego sznurka (któ
ry ograniczał zbiór trójkątów). Odbywało się to w rogu obrazu 
bez jednego słowa, jednak ten gest ma duże znaczenie .

Nie myślę oczywiście, że uczeń mógł zrozumieć wiele o zbio
rach i operacjach mnogościowych w ciągu innych etapów rytuału, 
lecz nie miał on jeszcze tej fałszywej idei. Może właśnie w tym 
momencie ta nowa fałszywa idea przeniknęła do jego umysłu.

Dla obserwatorów bardzo owocna jest świadomość, że taki 
fakt może się zdarzyć na lekcji. Pozwala nam to lepiej rozumieć 
błędy, które popełniają uczniowie klasy szóstej i w konsekwen
cji uchwycić ich rozumowanie jako funkcję poprzedniego naucza
nia.

(3)v Przede wszystkim na początku roku. Jeżeli eksperyment od
bywa się w końcu roku, to wydaje się, że studenci zauważają wię
cej faktów, ale także ich punkty widzenia stają się bardziej u- 
jednolicone. Nie znaczy to jednak, że muszą one być zbieżne z 
tym, co zauważyłyby inne ekipy. Ale wszystko to, co zostało za
uważone przez jedną osobę, jest rozpoznawalne przez wszystkich.
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Ponieważ selekcja tego, co jest zauważone, zależy od obser
watora i od momentu obserwacji, wielu badaczy uważa, że taka 
praktyka nie jest naukowa i że trzeba znaleźć metody bardziej 
systematyczne.

Zauważmy, że jeżeli jakiż fakt jest zasygnalizowany przez 
jednego obserwatora, to jest on uznany przez każdego innego po
informowanego o tym obserwatora, oglądającego tę samą zarejes
trowaną lekcję. Subiektywizm tkwi w selekcji faktów, a nie w ich 
prawdziwości. Bezprzecznie we wszystkich naukach, także w mate
matyce, fakty zauważone są obiektywnie prawdziwe (w naszym przy
padku możliwe do skontrolowania, np. przez zarejestrowanie), 
ale to, co zastało odkryte, zależy od prowadzącego badania (i 
powinno być uznane potem przez całą wspólnotę) . Nikt nie może 
rościć sobie prawa do posiadania uniwersalnej metody badań w ja- 
kielkolwiek dziedzinie.

III. METODY OBSERWACJI SYSTEMATYCZNEJ

Zdajmy sobie sprawę z tego, na czym polegają metody, które 
usiłuje się uznać za "obiektywne" lub "naukowe". Stwierdzimy no
wy paradoks wynikający z tego, że narzędzia wypracowane w celu 
lepszego poznania, faktycznie stanowią filtry dla tego poznania.

(a) Trafność

1. Rozkłady
Bez wchodzenia w specyficzne detale różnych "siatek" lub 

"łańcuchów" (co do których można znaleźć wyjaśnienia np. w 
Fauqnet i Strasfogel (1972) , Postic (1977) i Biuletynie APM- 
IREM w Strasburgu (1977)) , zauważmy, że, generalnie, ich użytko
wanie opiera się na rozkładzie obserwowanej sekwencji według ko
lejnych zdań lub według następujących kolejno po sobie jednos
tek czasu (dla siatki Flandersa, jednostki 3 - sekundowe, dla 
innych 15 - sekundowe, ewentualnie takie, jak w siatce Wriqhta 
i Proctora (Postic, 1977) , gdzie prowadzi się obserwacje pod
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czas 15 - sekundowego odcinka czasu i spędza się następne 15 se 
kund na zanotowanie kryterium odpowiadającego temu, co się zoba 
czyło. Chodzi więc tutaj nie tylko o seans poprzecinany, ale 
również o seans wykropkowany).

Czy traktowanie lekcji jako sumy sukcesywnych jednostek 
nie jest równie mało sensowne, jak dążenie do poznania obrazu 
przez rozcinanie go na centymetry kwadratowe i obserwowanie każ 
dego z nich przez mikroskop, lub analizowanie dzieła literackie 
go przez analizę sukcesywnych grup trzech linii, które łącznie 
tworzą dzieło ?

2. Liczenie kolejnych działań werbalnych (lub gestów)
Większość siatek bada czynności werbalne nauczyciela i ucz 

niów - ale przede wszystkim nauczyciela, ponieważ historycznie 
siatki te zostały wprowadzone dla oceny nauczycieli, następnie 
dla kształcenia-nauczycieli przez autoskopię, przy braku więk
szego zainteresowania uczniami. Zresztą, jak można zauważyć, 
jest to zawsze problem "uczniów" ujętych globalnie. Siatki od 
niedawna uwzględniają również gesty (p. Fauqnet i Strasfogel, 
1974) .

Listy kryteriów zmieniają się w zależności od siatek, lecz
we wszystkich przypadkach praca nad analizą polega na liczeniu
jednostek (czasu lub ewentualnie zdań) odpowiadających każdemu

(4)z rozważanych kryteriów (zob. rys. obok).
Czyż nie jest pozorem badanie częstotliwości występowania 

danego aktu dydaktycznego niezależnie od jego istotnej natury ? 
Czyż nie jest to błaha informacja, że 10 jednostek 3 - sekundo
wych może być scharakteryzowane przez "nauczyciel stawia pyta
nia" ? Dziesięć pytań dla odpowiedzi zdalnie kierowanej, na któ 
re uczniowie odpowiadają przez onomatopeję zgadzając się lub 4

(4) Ściślej, w siatkach kwadratowych np. klatka {i,j) będzie 
zakreskowana za każdym razem, gdy będzie się stwierdzać dla 
dwóch następujących po sobie jednostek, że dokonane akty dydak
tyczne odpowiadają kryterium "i" dla pewnej jednostki i kryte
rium "j" dla jednostki następnej. Przykład siatki Flandersa 
(według pracy Postic, 1977) .
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kończąc słowa zaczęte przez nauczyciela, nie jest równoważne 
jednemu głębszemu pytaniu wymagającemu od ucznia refleksji, 
ewentualnie z jedną krótką odpowiedzią. Dziesięó pytań postawio- 
nych jednemu uczniowi także nie jest równoważne pytaniu kolejno 
dziesięciu uczniów. Także pytanie najlepszego ucznia w klasie 
(o którym nauczyciel wie, że zna odpowiedź) różni się zasadniczo 
od aktu, polegającego na pytaniu ucznia w związku z błędem, który 
poprzednio popełnił, lub pytaniu tego, który drzemie w głębi 
klasy.

Wady te nie są spowodowane tylko tym faktem, że siatki z 
początku zostały wprowadzone dla badania nauczania w aspekcie 
psychopedagogicznym (poza dyscypliną). Znajduje się je w siat
kach nowszych, które pretendują do uwzględnienia treści, oraz 
do specjalizacji w zależności od dyscypliny (Postic, 1977), jak 
np. siatka Wrighta i Proctora przeznaczona" do klasyfikowania 
E2§£§w_werbalnyęh na lekęji_rnatematyki". Siatka ta wymaga inter
wencji trzech obserwatorów, z których każdy obserwuje jedną 
"płaszczyznę" wśród trzech następujących: tr§śóx rozwój i posta
wa, z piętnastoma kategoriami przewidywanymi na każdej płasz
czyźnie. Wyliczenie np. jednostek, w których stosuje się wykre- 
sy, jest według mnie mniej interesujące niż znajomość skonstru
owanych wykresów i analizowanie ich adekwatności do rozważanego 
problemu (znane są szkody związane z "wizualizowaniem" "teorii 
zbiorów", spowodowane przez diagramy Venna) .

Pojawia się tutaj inny paradoks. Mówi się, że jest nauką 
to, co nie jest numeryczne; usiłuje się kwantyfikować te zjawis
ka, które są typu jakościowego - zauważmy, że mierzy się powie
rzchnię różnych obszarów siatki Flandersa w celu np. oszacowa
nia liczbowego i postawienia oceny nauczycielowi (ewentualnie 
wielowymiarowej), czyniąc to w sposób "obiektywny". Uważam to 
za szczególnie paradoksalne w momencie, gdy zaczyna się rozwi
jać decymologia i w którym poddaje się ponownie w wątpliwość 
stawianie not uczniom. Otóż są generalnie ci sami psychopedago- 
dzy, którzy rezygnują ze stawiania not uczniom, ale chcą oce
niać lekcje.

Łańcuchy (Biuletyn APM-IREM w Strasburgu 1977) nie zadowa
lają się obliczeniami; kod (biały dla nauczyciela, czarny dla
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uczniów) przedstawia za pomocą różnych symboli wybrane katego
rie (stwierdzenia, polecenia, oceny wartości, pytania). Symbole 
te są zapisywane sukcesywnie według następującej zasady "wiąza
nia łańcuchowego": "obserwator, po zidentyfikowaniu zdania, wpi
suje odpowiedni symbol od góry do dołu, jeżeli zdanie zawiera 
nowy element, który pozwala na postęp, z prawej strony do lewej, 
jeżeli zdanie wyjaśnia, streszcza, podejmuj ponownie wykład, 
lub jeżeli zdanie nie ma związku z wykładem".

Zajmiemy się w dalszym ciągu wiarygodnością i obiektywnoś
cią. Zauważmy jednak w tym miejscu, że w toku seminarium na te
mat "analiza lekcji" mogliśmy istotnie wyobrazić sobie na pod
stawie łańcucha (praca L. Paez) odpowiadającego pewnej lekcji 
scenariusz innej lekcji, mającej dokładnie ten sam łańcuch, ale 
w toku której zdarzyły się rzeczy całkowicie różne (nie tylko w 
odniesieniu do treści; np. tam gdzie w pierwszej lekcji był ten 
sam uczeń, który mówił, w drugiej chodziło o różnych uczniów, 
interwencje nauczyciela był więcej lub mniej autorytatywne, a 
przede wszystkim popełniał tu w gruncie rzeczy prymitywne błę
dy) . W istocie skonstruowana lekcja była przeciwieństwem po
przedniej .

Te narzędzia, nawet wyspecjalizowane dla danej dyscypliny, 
mogą dać tylko powierzchowny opis tego, co dzieje się na lekcji. 
Można tylko w najlepszym razie ocenić formę a nie istotę, to 
zaś jest najważniejsze w lekcji w tym co dotyczy szczególnego 
pojęcia, które chce się danego dnia przyswoić uczniom. Ta sama 
siatka nie może być użyteczna niezależnie od tego, o jaką lek
cję chodzi. Często badacze budują siatki, które chcą dostosować 
do swoich zainteresowań. Na przykład mówi się, że ponieważ inte
resuję się błędami, mogłabym zbudować siatkę pozwalającą na ich 
obliczenie. W istocie jednak nie liczba umożliwia ich analizę. 
Zapewne po przeprowadzeniu analizy (bez uprzednich kryteriów) 
jednej sekwencji, po uwydatnieniu tego, co jest ważne, (np. aby 
zrozumieć ten błąd) będzie można skonstruować siatkę dostosowa
ną do określonej szczególnej sekwencji. Siatka ta jednak nie bę
dzie pomocna przy przeprowadzaniu analizy. Będzie ona służyła 
jedynie do przedstawienia uporządkowanego opisu w raporcie po
dzielonym na paragrafy. Ale nie jest to generalnym celem użyt
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kowników siatek, dla których stanowią one ujednolicone narzę
dzia, pozwalające na systematyczne odnoszenie się do kryteriów 
uprzędnig określonych i w konsekwencji nie są one w żadnym ra
zie odpowiednie do badań nad poszerzaniem wiedzy.

(b) Trafność i obiektywność

Jeżeli te narzędzia nie pozwalają na dowiedzenie się cze
goś nowego, czy mogłyby one służyć do kontroli hipotez ? Oczy
wiście w tym przypadku obliczenia mogą być bardzo użyteczne, 
ale te precyzyjne techniki okazują się, odwrotnie do ich celu, 
mało trafne.

Spróbowaliśmy je wykorzystać w grupach liczących po 20 ob
serwatorów i otrzymywaliśmy zawsze bardzo dużą różnorodność re
zultatów w odniesieniu do tych samych obserwowanych zarejestro
wanych sekwencji. Rozkład sam przez się nie pociąga za sobą jed
nomyślności. Rozkład na sekwencje 3 - sekundowe jest bardzo tru
dny do zgodnej realizacji. Rozkład na zdania, na podstawie ust
nej rozmowy, jest z konieczności bardzo subiektywny (jak ujaw
niać akcenty ?). Nasze doświadczenia ukazują przede wszystkim 
wielkie rozbieżności w ocenie kryteriów, nie tylko w odniesie
niu do bardzo ogólnych kryteriów siatek psychopedagogicznych 
(przykład: "krytyka" i "zachęta" w siatce Flandersa) , ale rów
nież do kryterium siatki Wrighta i Proctora przeznaczonej dla 
matematyki (np. te same jednostki były oceniane przez prawie ta
ką samą liczbę obserwatorów, jako przejawiające analizę i syn
tezę) .

Również podział zadań pomiędzy obserwatorów różnych płasz
czyzn (dla siatki 3-wymiarowej) nie zawsze jest wolny od dwuzna
czności, np. dla zademonstrowania ogólnie rezultatu ilościowego 
trzeba będzie wyróżnić "dedukcję" na płaszczyźnie treści i "ge- 
neralizację" na płaszczyźnie rozwoju lub "rozwiązanie problemu" 
na płaszczyźnie treści i "uzasadnianie twierdzenia" na płasz
czyźnie rozwoju.



OBSERWACJA LEKCJI I PARADOKS OBSERWATORA 61

(c) Odpowiedzi na krytykę - złudzenia

Pomimo tych braków, wielu z tych, którzy kształcą nauczy
cieli lub prowadzą badania dydaktyczne, stosuje aktualnie takie 
narzędzia analizy "naukowej" (czy nie jest to raczej pseudonau
ka, o której mówi H. Freudenthal, 1978 ?) . Tracą oni na to dużo 
czasu i często spostrzegają, że zgromadzili ogromną ilość da
nych, z których nie mogą nic uzyskać, podczas gdy pozwolili na 
wymknięcie się im zjawisk widzialnych gołym okiem.

Na krytykę różnorodności interpretacji jest zawsze ta sama 
odpowiedź: otrzymuje się zgodność obserwatorów pewnej ekipy po 
jej treningu. Cytujemy (Postic, 1977) : "Procent zgodności zos
tał policzony dla każdego aktu pedagogicznego na podstawie 
związku pomiędzy liczbą aktów zestawionych przez obserwatora 1 
i obserwatora 2 . Jest on na ogół wyższy od 0.70 (w granicach 
od 0.70 do 0.94) z wyjątkiem kilku kategorii zamieszczonych w 
nielicznych wykazach, począwszy od ósmego seansu "!.

Zapewne, aby osiągnąć zgodność rezultatów, wystarczy ufor
mować ekipę, która by razem trenowała, ale rezultaty będą funk
cją ekipy. Nie istnieje żadna podstawa do tego, aby zgoda jed
nej ekipy była taka sama, jak innej ekipy. Zresztą można zapy
tać, czy to oznacza mierzenie jakiejkolwiek rzeczywistości ?

W odniesieniu do pytania o sensowność Postic odpowiada w 
następujący sposób: "to jest to, co wyjaśnia trudność, którą 
napotykają użytkownicy w stosowaniu siatek obserwacji. Stwier
dzają oni nagle, że siatki te nie odpowiadają ich potrzebom i 
znajdują się w sytuacji zmuszającej ich do podejmowania innych 
zabiegów. Jednak metodologia, którą stosują prowadzący badania, 
aby wypracować swoje narzędzia, pomaga im w analizie sytuacji, 
z którą się zetknęli, i w precyzowaniu celów swoich obserwacji. 
Muszą zmusić się do postępowania tą drogą badań i do weryfika
cji jakości ich narzędzia. Z tego powodu każda ekipa innowacji 
pedagogicznej, która poszukuje sposobu oceny rezultatów swojej 
działalności, powinna zapewnić sobie usługi metodologa, który 
współpracowałby z praktykami pomagając im w dobieraniu odpowied
niego narzędzia badawczego".

W ten sposób istniałby odtąd zawód metodologa, stojącego
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poza daną dyscypliną, poza treścią, zbawca zdolny pomóc każdemu 
w znalezieniu metod przystosowanych do jego problemów !

IV. WKŁAD W KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI I W BADANIA DYDAKTYCZNE

Zaniechanie metod anlizowanych w paragrafie III z powodu 
ich ograniczeń nie oznacza koniecznie zaniechania obserwacji 
lekcji. Wprost przeciwnie: jeżeli odrzucamy te ograniczenia, 
które przynosi nam obserwacja lekcji, w celu ich maksymalnego 
wykorzystania.

Z obserwacji "gołym okiem", odtworzonej z rejestracji lek
cji (pomimo wszystkich ograniczeń, które poznaliśmy w §§ I i II) , 
możemy się wiele dowiedzieć; rozporządza się świadectwem, które 
można tyle razy obserwować, ile będzie trzeba, które umożliwia 
analizowanie tego, co zdarzyło się w klasie (co nie było prawdo
podobnie całkowicie standardowe ze względu na to, że może w pew
nym stopniu zakłócone przez obecność obserwatora ... itd.). Po
jawił się np. określony błąd, pojawił się on w odpowiedzi na da
ne pytanie; jaka może być jego przyczyna ? Widzimy dokładnie, 
jak się to tworzyło itd. Dowiadujemy się o pewnych rzeczach 
skromniejszych, które są dla nas użyteczniejsze niż powyżej roz
ważane miary. Są to świadectwa istnienia.

Przed omówieniem wykorzystania tych rezultatów nie można 
nie wspomnieć o problemie etycznym, który niektórzy poruszają w 
związku z obserwacją. Powiedzmy bez ogródek, że traktuje się 
czasem obserwatora jak jasnowidza. P. Bourdien (1978) odpowiada 
słusznie dobitnie na zarzut obiektywizowania tego, co zaobserwo
wane, w co także obserwator angażuje się sam: "Obiektywizacja 
tego, który obiektywizuje, jest jednocześnie warunkiem i produk
tem kompletnej obiektywizacji".

Analiza wykonana przez obserwatora nie prowadzi jedynie do 
krytyki innych (uczniów, nauczyciela), lecz także do samokryty
ki (swojego uczestnictwa, swoich hipotez).
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1. Kształcenie nauczycieli

Główny wkład obserwowania lekcji w kształceniu nauczycieli 
stanowi jej rola krytyki.

Wyróżnia się potocznie kształcenie przez obserwacje i 
kształcenie dla obserwacji. Jednak te dwa aspekty uzupełniają 
się. Trzeba nauczyć nauczycieli obserwowania lekcji najpierw 
prowadzonej przez innych, następnie przez nich samych; jest to bar
dziej drażliwe, ale autoskopia jest najlepszym środkiem naucze
nia się przez nich uważnego śledzenia tego, co dzieje się w kla
sie. Jest to także najlepszy sposób uczenia się samokrytyki nie
zbędnej do ulepszania nauczania. W przeciwieństwie do tradycyj
nej praktyki, obserwacja lekcji, rozumiana tutaj jako analiza, 
nie zmierza do reprodukcji (Kohn i in., 1978).

2. Badania dydaktyczne

Obserwacje użyteczne dla badań dydaktycznych są możliwe do 
realizacji w dwóch rodzajach sytuacji: 

sytuacje spontaniczne,
(5)eksperymenty prowokowane u sytuacje laboratoryjne

Te dwa typy obserwacji stanowią działania uzupełniające 
się i, według mnie, badania dydaktyczne nie powinny ograniczać 
się do jednej metody. To, co jest istotne - problemy; dla każde
go problemu powinno się poszukiwać metod najlepiej do niego 
przystosowanych. Zdarza się bardzo rzadko, aby można było zado
wolić się jedną metodą. Czyż jednak nie jest ważniejsze we 
wszystkich dziedzinach naukowych odkrywanie nowych problemów, 
narodziny hipotez ? Jest to możliwe tylko dzięki badaniu sytua
cji spontanicznych, z możliwie najmniejszymi założeniami a 
priori.

Po odkryciu zjawiska, często niezbędne jest jego kontrolo
wanie, sztuczne odtwarzanie, w celu analizy i próby jego inter-

^  Zachowując ostrożność wobec artefaktów stworzonych przez 
doświadczenie, które podważają zaufanie do wielu prób, na przy
kład do tak zwanej "psychologii stosowanej".
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pretacji przed dojściem do decydującego etapu, w którym buduje 
się teorie dla praktyki. Trzeba będzie więc prowadzić ekspery
menty prowokowane w klasie lub w laboratorium w postaci naucza
nia eksperymentalnego, badania testowe, indywidualne wywiady. 
Pojawią się tam metody kliniczne lub statystyczne i można bę
dzie nawet ewentualnie wykorzystać siatki ad hoc dla weryfikacji 
pewnych hipotez. Hipotezy te jednak często nie mogłyby się ro
dzić, gdyby poprzestano na obserwacji przy zastosowaniu siatek 
i filtrowaniu tego, co już jest znane. Osobiście, na przykład, 
interesując się szczególnie trudnościami nierozłącznie związany
mi z matematyką, mogę nie tylko sporządzić katalog błędów, kla
syfikując je (niektórzy nazywają to zoologią), ale również, i 
przede wszystkim, uświadomić sobie ich przyczyny i czasem prze
widzieć ich pojawienie się. Co więcej, śledząc tych samych ucz
niów regularnie, można badać jakościową ewolucję ich zachowania 
w stosunku do takiego czy innego pojęcia, i bardziej generalnie, 
ich stosunku do matematyki. To jest to, co pozwala na przykład 
lepiej poznać, poprzez badania kliniczne niektórych jednostek, 
funkcjonowanie procesu integracji lub odrzucania dzieci w mate
matycznym systemie szkolnym.
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The classroom observation and the observer's paradox 

Summary

In this paper, we try to determine the knowledge which can 
be drawn from classroom observations, and consider what are the 
limitations and the power of the different ways of using them. 
The most important limitations come from the "observer's 
paradox" (to look for what happens in a natural situation 
without any observer), and the subjectivity of wittnesses. We 
analyse various pseudo-scientific methods and see that they 
have more inconveniences than the "a l'oeil nu" observation.

In spite of these limitations, methodical observations
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(with videotape, for instance) are a prodigious source of 
information for teacher-training and for educational research.


