
Wywiad grupowy 
 

 Technika ta polega na dyskusji z grupą osób, których potrzeby badamy. Techniki 
tej używa się w celu gromadzenia informacji jakościowej, która pojawia się dzięki 

dynamice kontaktów grupowych  docieranie do informacji odzwierciedlającej 
stereotypy i zbiorowe wyobrażenia funkcjonujące w danej zbiorowości, nie do 

odtworzenia na poziomie wywiadu indywidualnego  możliwość efektywnego 
wyrażania przez badanych nieuświadamianych ocen i reakcji.   

 

 Techniki grupowe pozwalają uchwycić jakościowy, całościowy obraz tego, jak 
„funkcjonuje” dana grupa i jak postrzegane są poszczególne zjawiska w grupie.  

 

 Cechą charakterystyczną tej metody jest celowy, nie reprezentatywny charakter 
próby, mała liczba badanych (6-10 osób) oraz nie ilościowy, nie statystyczny, 
charakterem analizy danych. 

 

 Grupa dyskutuje pod kierunkiem moderatora prowadzącego wywiad. Rozmowa 
odbywa się zgodnie z przygotowanym uprzednio narzędziem badawczym 
(scenariuszem) zawierającym problemy i/lub pytania, które powinny zaistnieć/być 
postawione 

 
Jak przygotować wywiad grupowy? 
 

 zdefiniuj zagadnienie lub problem, który chcesz wyjaśnić np. Jakich umiejętności 
potrzebują liderzy organizacji? 

 określ cel wywiadu: co będzie jego rezultatem np. lista umiejętności 

 wybierz uczestników wywiadu - grupę reprezentatywną dla przyszłych uczestników 
szkolenia. 

 nie podawaj zbyt wielu informacji, aby uczestnicy nie przyszli z gotowymi tezami. 

 przygotuj plan spotkania i listę pytań 

 
 

Przykładowy scenariusz 
WPROWADZENIE 

 Wstęp (5 minut) 

 Przedstawienie się moderatora 

 Cele badania 

 Reguły dyskusji, informacja o nagrywaniu i podglądzie 

 Pytania wstępne, otwierające (15 minut) 

 Jedna, dwie rundy dające możliwość wypowiedzenia się każdej osobie – 
przełamanie oporów, integracja grupy 

 Pytania łatwe, o fakty, nie opinie, nie stosowanie na początku technik 
projekcyjnych 

 Pytania luźno powiązane z celem badania 
ROZGRZEWKA 

 Pytania wprowadzające (20 minut) 



 Pytania związane z tematem 

 Dotyczące ogólnych doświadczeń  

 Nie powinny mieć krytycznego znaczenia dla tematu (nie powinny być zbyt 
poważne, głębokie, zagrażające) 

DYSKUSJA WŁAŚCIWA 

 Pytania zasadnicze (60 minut) 

 Ważne dla problemu badania (4-8 pytań) 

 Techniki projekcyjne (Wymaga największego skupienia, koncentracji 
moderatora) 

ZAKOŃCZENIE 

 Pytania zamykające, podsumowujące – weryfikacja roboczych hipotez (20 minut) 
 

 
Jak prowadzić wywiad grupowy? 

 

 Słuchaj 

Twoim celem jako moderatora grupy fokusowej jest zbieranie informacji. Najlepsze co 

możesz zrobić to słuchanie tego co mówią inni – i pokazać im, że słuchasz. Nie zawsze 

jest to łatwe ponieważ w trakcie grupy fokusowej ludzie będą mówić rzeczy, z którymi się 

nie zgadzamy.  

 

 Nie oceniaj 

Twoją rolą jako moderatora NIE JEST ocenianie tego, co mówią uczestnicy. Jeśli jeden z 

uczestników uzna Hitlera za swojego idola, Twoją rolą jest przyjęcie tej opinii z równą 

uwagą i bezstronnością jak innych. Podstawowym zadaniem moderatora jest 

wprowadzenie w grupie takiej atmosfery, w której można powiedzieć wszystko.  

 

 Nie bądź defensywny 

Może się zdarzyć, że będziesz prowadzić grupę fokusową, na której uczestnicy będą 

krytykować Twoją partię lub organizację. Naturalnym odruchem jest wtedy próba obrony 

tego, z czym się identyfikujemy. Jeśli nie zwalczysz tego odruchu, fokus się nie powiedzie. 

Uczestnicy muszą wiedzieć, że nie ma dobrych i złych wypowiedzi – wszystkie są mile 

widziane.  

 

 Pamiętaj, że dobra atmosfera spotkania to Twoja odpowiedzialność 

Twoim celem jako moderatora jest doprowadzenie do sytuacji, w której grupa nie 

znających się ludzi po kilkunastu minutach zacznie rozmawiać ze sobą jak ze starymi 

kumplami przy piwie. Twoją odpowiedzialnością jest stworzenie atmosfery, w której 

będzie to możliwe. 

 



 Nagradzaj to, co kolokwialne, śmieszne, śmiałe 

W momencie, kiedy ktoś powie „brzydkie słowo”, głupi dowcip albo odważną tezę Twoja 

reakcja na to definiuje przyszły przebieg spotkania. Ważne jest, żebyś w takich chwilach 

poprzez pokazanie aprobaty (dotyczącej formy, a nie treści) pokazał uczestnikom, że 

„wszystko wolno”. Możesz także sam próbować „modelować” takie zachowania.  

 

 Pamiętaj o sprawach organizacyjnych 

Organizacyjne warunki udanej grupy fokusowej to niewielki pokój, w którym możliwe jest 

ustawienie krzeseł w kręgu (za stołem lub bez). Ważne jest, żeby każdy uczestnik miał 

wygodne miejsce i możliwość napicia się kawy czy herbaty.  

 
Zalety 
 dostarcza cennych informacji na temat postrzegania danego zagadnienia przez 

uczestników dyskusji 

 zachęca do wypracowywania jednego stanowiska na temat danego zagadnienia 

 wspólna dyskusja łączy uczestników. Chętniej wspierają trening, kiedy opiera się 
on na ich własnych potrzebach i ustaleniach 

 pozwala stworzyć odwołujące się do rzeczywistych doświadczeń uczestników 
“studium przypadku” lub scenariusz odgrywanie ról 

 

Ograniczenia 
 trudno jest zebrać odpowiednich ludzi w tym samym miejscu i czasie 

 grupa fokusowa może być grupą nie reprezentatywną 

 publiczna natura grup fokusowych czasami powstrzymuje szczerą dyskusję  

 forma trudna dla trenera / facylitatora, musi on budować atmosferę otwartości 
i szczerości, by rezultaty badania były właściwe oraz jednocześnie pozostawać 
bezstronnym w dyskusji 

 ważne jest by facylitator potrafił budować atmosferę współpracy i nie dopuścił do 
żadnego konfliktu podczas wymiany poglądów 

 


