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„DRUGIE POKOLENIE” TEORETYKÓW GROUNDED THEORY

W ciągu czterdziestu lat od momentu opublikowania przez Barneya 
G. Glasera i Anselma L. Straussa pracy Odkrywanie teorii ugruntowanej: Stra-
tegie badania jakościowego (1967/2009) (dalej: Odkrywanie...) zaproponowane 
w niej podejście metodologiczne stało się jedną z najczęściej stosowanych strate-
gii badawczych w badaniach jakościowych. Temu ilościowemu rozrostowi zasto-
sowań towarzyszyło pojawienie się w jej obrębie wewnętrznego zróżnicowania 
i powstanie odmiennych wariantów prowadzenia badania empirycznego i/lub 
analizy danych. Czterdziestoletni okres rozwoju teorii ugruntowanej upoważ-
nia do prób jego podsumowania i istotnie takie próby można odnaleźć choćby 
w pracy pod redakcją Antony’ego Bryanta i Kathy Charmaz (2007), książce bę-
dącej pokłosiem rocznicowej konferencji zorganizowanej przez bezpośrednich 
uczniów Glasera i Straussa (Morse i in. 2009), czy we wprowadzeniu autorstwa 
Krzysztofa T. Koneckiego do polskiego wydania The Discovery of Grounded 
Theory (Konecki 2009).

W niniejszym artykule chciałbym omówić krótko najbardziej wpływowe 
obecnie stanowiska w obrębie metodologii teorii ugruntowanej reprezentowane 
przez „drugie pokolenie” teoretyków (sformułowanie wzięte z tytułu pracy Mor-
se i in. 2009) odwołujących się do tej tradycji. Należy w tym kontekście zauwa-
żyć, że wersja teorii ugruntowanej, której patronuje Barney Glaser, jest rozwijana 
do dzisiaj przez niego samego (nie będzie ona przedmiotem tego artykułu).
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* * *

Dość powszechnie interpretuje się projekt metodologiczny zawarty w pracy 
Odkrywanie…, zgodnie zresztą z sugestią samych autorów (Glaser, Strauss 2009: 
3), jako zespolenie dwóch odrębnych tradycji metodologicznych: analizy danych 
ilościowych w stylu Paula F. Lazarsfelda i interakcjonizmu symbolicznego. Nie 
zostało ono dokonane na drodze abstrakcyjnych uzgodnień metodologicznych, 
ale było wynikiem rozwiązywania warsztatowych problemów praktyki badaw-
czej. Warto dodać, że interakcjonizm symboliczny w tym „mieszanym małżeń-
stwie” (Dey 1999) wydaje się być partnerem silniejszym (Baszanger 1998; Ko-
necki 2000; Miliken, Schreiber 2001; Clarke 2005). Odkrywanie... było jedy-
ną większą wspólną metodologiczną pracą Glasera i Straussa. Kolejne książki 
o charakterze metodologicznym wydawane już z osobna przez współtwórców 
teorii ugruntowanej (Glaser 1978, 1992 oraz jego prace wydawane mniej wię-
cej co dwa lata do dnia dzisiejszego; Strauss 1987; Strauss, Corbin 1990, 1998) 
poświęcone były w większym stopniu niż ich wspólna praca problemom analizy 
danych jakościowych (kodowaniu), stanowiącej jeden z aspektów całościowego 
badania społecznego. W tym obszarze szczególnie wyraźnie ujawniły się rozbież-
ności pomiędzy autorami Odkrywania..., co skłoniło Glasera do bezkompromiso-
wej krytyki stylu analizy uprawianej przez Straussa. Można zatem powiedzieć, że 
w tradycji teorii ugruntowanej zawiera się „spór Mistrzów”, który silnie wpłynął 
na rozwój tej strategii badawczej.

Od strony technicznej spór dotyczył przede wszystkim wprowadzonych 
przez Straussa w pracach z roku 1985 i 1990 procedur kodowania i sposobów 
budowania wyjaśnienia teoretycznego. W świetle propozycji Straussa procedury 
te wiązały się z fazą badania, którą nazywał on „kodowaniem zogniskowanym” 
(axial coding), następującą w zasadzie po fazie kodowania otwartego (open 
coding). Podczas kodowania otwartego badacz indukcyjnie generuje z danych 
i w związku z danymi kategorie pojęciowe. Rozwinięcie tych kategorii i ich tzw. 
własności oraz powiązanie wygenerowanych pojęć w „hipotezy” stanowi krok 
w kierunku budowy teorii ugruntowanej. Pomocą w powiązaniu kategorii miał 
być bardzo ogólny wzorzec, który Strauss określił mianem „paradygmatu kodo-
wania”. Zgodnie z zaleceniami „paradygmatu” badacz powinien zrekonstruować 
warunki (przyczynowe, interweniujące) występowania zjawiska, kontekst, dzia-
łania i strategie interakcyjne z nim powiązane oraz konsekwencje. Narzędziem 
wspomagającym „kodowanie zogniskowane” była także „matryca warunków 
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i konsekwencji”. Zdaniem Koneckiego (2009: XIX–XX) paradygmat kodowania 
jest „zarysem teorii działania” i posiada podobną strukturę jak koncepcja działa-
nia woluntarystycznego u Talcotta Parsonsa, choć wyraża bardziej dynamiczne 
i interpretatywne ujęcie działania społecznego. Niezależnie od konkretnego ze-
stawu pojęć składających się na „paradygmat kodowania” wydaje się, że jego 
postulowanie wynikało w przypadku Straussa z podstawowych założeń ontolo-
gicznych dotyczących natury życia społecznego, którego tkanką jest „znaczą-
ce-działanie-w-kontekście” (Strauss 1993). W tym sensie „paradygmat” mógł 
oznaczać coś w rodzaju warunków możliwości naukowego uchwycenia zjawisk 
społecznych (por. Gorzko 2008: 298 i n.)

Postulaty Straussa spotkały się z krytyką Glasera, który odrzucał general-
nie pomysł tak rozumianego „kodowania zogniskowanego”, postulując, że inte-
gracja pojęć powinna mieć bardziej indukcyjny i otwarty charakter. Dla Glasera 
„paradygmat kodowania” oraz „matryca warunków i konsekwencji” były wręcz 
zaprzeczeniem ducha metodologii teorii ugruntowanej (Glaser 1992).

Kontrowersja wokół problemu „kodowania zogniskowanego” ujawniła 
także inne rozbieżności pomiędzy współtwórcami metodologii teorii ugruntowa-
nej (dokumentowane pieczołowicie przez ich uczniów – zob. MacDonald 2001) 
dotyczące odmienności rozumienia roli weryfi kacji w badaniu, roli osobistego 
doświadczenia w procedurach analitycznych, ujęcia „wrażliwości teoretycznej” 
i sposobu jej uruchamiania w badaniu, roli skodyfi kowanych procedur itd. Skala 
kontrowersji była rozległa bo, jak się wydaje, ich źródłem były odmienne prze-
słanki ontologiczne i epistemologiczne dotyczące natury podmiotu poznającego 
oraz jego roli w naukowym poznawaniu świata: Glaser widział go raczej jako 
abstrakcyjny, psychofi zyczny podmiot uwikłany w niesterowalny w zasadzie 
proces twórczy, w ujęciu Straussa podmiot poznający był bytem usytuowanym 
w świecie społecznym i podejmującym w interakcji z innymi pracę polegającą na 
poznaniu tej rzeczywistości (Gorzko 2008). 

Adepci metodologii teorii ugruntowanej podzielili się na dwa obozy: zwo-
lenników sposobu prowadzenia analizy w stylu Straussa lub w stylu Glasera. Pod 
koniec wieku XX większą popularność zyskała wersja Straussa, zwłaszcza po 
opublikowaniu w 1990 roku przez niego (wraz z Juliet Corbin) Basics of Quali-
tative Research – pracy, która miała bardziej podręcznikową formę.

Współcześnie można wyróżnić kilka podstawowych odmian metodologii 
teorii ugruntowanej, które zostały stworzone lub są kultywowane bądź przez sa-
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mego Glasera (Strauss zmarł w 1996 r.), bądź przez ich uczniów (z reguły bez-
pośrednich): „drugie pokolenie” teoretyków stosujących tę metodologię. Wyli-
czenie tych odmian zawiera rysunek 1 – zostaną one krótko omówione.
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Rys. 1. Rozwój metodologii teorii ugruntowanej
Źródło: wg Morse 2009: 17.

Dimensional analysis – Leonard Schatzman

Analiza przez różnicowanie wymiarów (dimensional analysis) jest okre-
ślana przez jej twórcę, Leonarda Schatzmana (przez pewien okres współpraco-
wał on blisko ze Straussem), jako podejście alternatywne wobec metodologii 
teorii ugruntowanej (choć bywa widziane czasami jako jej element – por. Konec-
ki 2000: 32). Wyrosło ono z zainteresowania Schatzmana procedurami uwikła-
nymi w proces analizy danych oraz, jak się wydaje, z doświadczeń (w szczegól-
ności trudności) z nauczaniem adeptów teorii ugruntowanej prowadzenia ana-
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lizy. Schatzman podkreślał bliskie pokrewieństwo podstawowych założeń ana-
lizy przez różnicowanie wymiarów z teorią ugruntowaną w wydaniu Straussa: 
zakorzenienie w tradycji szkoły chicagowskiej, interakcjonizm, zainteresowanie 
procesami społecznymi czy też nakierowanie na generowanie teorii z danych. 
Jednak próbując określić naturę procesów analitycznych, doszedł do wniosku, 
że sztandarowy zespół procedur teorii ugruntowanej – metoda ciągłego porów-
nywania – nie wyczerpuje ich pełnej skali i, co więcej, zalecane w tej metodzie 
procedury mogą prowadzić do zmniejszenia kompleksowości i subtelności roz-
ważań analitycznych.

Warunkiem możliwości analizy porównawczej jest zdolność do uprzedniego 
„przywołania” (recalling) lub skonstruowania (conjuring) oraz oceny istotności 
określonych „wymiarów” (dimensions), „względów” obiektu będącego przed-
miotem analizy. Barbara Bowers, uczennica i współpracownica Schatzmana 
(2009: 91 i n.), ilustruje to przykładem rozważań podejmowanych przez student-
ki pielęgniarstwa dotyczące ich przyszłej pracy: w tym przypadku kryteria wy-
boru wchodzące w grę ujawniają różne „względy” potencjalnego miejsca pracy 
wraz z ich istotnością dla procesu analitycznego: na przykład model opieki me-
dycznej jest ważny, rodzaj jednostki medycznej nie jest ważny, ważny jest roz-
miar populacji pacjentów, nieważny wygląd budynków. W grę mogą wejść wy-
sokość zarobków, zmianowość, obciążenie pracą itp. Kryteria i „względy” istotne 
w podobnych procesach wyboru miejsca zamieszkania (lokalizacja geografi cz-
na) lub pracy podczas studiów (praca z przyjaciółką) mogą w tym przypadku 
mieć znaczenie lub nie posiadać go. Złożona operacja wyróżnienia „wymiarów” 
rozważanego obiektu (zjawiska) poprzedza i jest zakładana przez operacje po-
równywania.

Pojęcie „wymiaru”, „względu” przedmiotu analizy prowadzi w kierunku 
pojęcia „perspektywy” po stronie analityka (i informatora). To właśnie „perspek-
tywa” nie tylko określa i wydobywa na jaw „wymiary” i ich własności, ale także 
rządzi ich organizacją i odnoszeniem się do siebie (Bowers 2009: 95). Schatz-
man postulując w latach 70. objęcie analizą zróżnicowania i wielości perspektyw 
zarówno informatorów uwikłanych w sytuację, jak i perspektywy analityka sa-
mego, w pewnym sensie uprzedzał późniejsze „postmodernistyczne” zaintereso-
wanie dotyczące statusu badacza w obrębie badanej przez niego rzeczywistości 
społecznej.
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Od strony „technicznej” charakterystyczną cechą analizy przez rozróżnienie 
wymiarów jest intensywny proces wyróżniania „wymiarów”, „względów” bada-
nego obiektu oraz uwikłanych w sytuację „perspektyw” (często uwarunkowa-
nych sytuacyjnie) i unikanie „zamknięcia” analizy „przedwczesną” identyfi kacją 
konkretnego procesu społecznego. Prowadzić to ma do kompleksowego, pogłę-
bionego rozumienia badanych zjawisk. Procedury porównywania delegowane są 
do dalszych faz badania.

Rozważania nad naturą procesu analizy doprowadziły także Schatzmana 
do sformułowania idei „analizy naturalnej”. Jego zdaniem procedury analitycz-
ne w nauce są w istocie takie same, jak te, które leżą u podłoża codziennych 
interakcji. W trakcie życia społecznego uczymy się „wymiarowania” zjawisk 
i brania pod uwagę perspektywy partnerów interakcji. Ogólna logika i narzędzia 
codziennej analizy i analizy naukowej są takie same. Nie oznacza to jednak, że 
takie same są potoczne rozumowania i analiza naukowa. Analiza naukowa poja-
wia się w sytuacjach problematycznych, gdy zazwyczaj stosowane wyróżnianie 
„wymiarów” ich „przywoływanie” (recognition/recall) jest niewystarczające. 
Wymaga ona starannego (1) określenia (designation); (2) rozróżnienia (differen-
tiation) i (3) integracji „wszystkiego, co jest tu uwikłane” (what all  is ivolved). 
Dopuszcza pojawienie się rywalizujących defi nicji i wyjaśnień oraz dokonuje 
integracji z określonej, świadomie wybranej, perspektywy właściwej dyscyplinie 
naukowej. Jest pracą polegającą na generowaniu teorii.

Trzecie Basics Juliet Corbin

Pierwsze wydanie Basics of Qualitative Research autorstwa Anselma Straus-
sa i Juliet Corbin ukazało się w roku 1990. Jak już wspomniano, wydanie tej 
pracy stało się bezpośrednim impulsem, który skłonił Glasera do bezkompromi-
sowej krytyki zawartych w niej propozycji metodologicznych. W polemicznym 
zapale określał tę pracę jako „złą w 90%” (1992: 121). Drugie wydanie, zmody-
fi kowane, ukazało się dwa lata po śmierci Straussa. Jego nazwisko wymieniane 
na stronie tytułowej umieszczone jest w pierwszej kolejności. Juliet Corbin we 
wstępie zapewnia, że Strauss pracę nad modyfi kacją pierwszego wydania prowa-
dził praktycznie niemal do dnia swojej śmierci.

Z kolei w trzecim wydaniu Basics z 2008 roku jako pierwszy autor pojawia 
się Corbin, ale Strauss nadal wymieniany jest jako współautor pracy. Zawiera 
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się w tym, oprócz hołdu złożonemu nieżyjącemu już mistrzowi, wyraźna inten-
cja dochowania wierności prezentowanemu przez niego stylowi myślenia, choć 
kolejne wydania Basics różnią się kompozycją, rozłożeniem akcentów, warstwą 
przykładów empirycznych ilustrujących wywody. Trzecie wydanie Basics wy-
raźnie odróżnia się od poprzednich wydań obecnością rozdziałów poświęconych 
ogólniejszej refl eksji nad fi lozofi cznym zapleczem proponowanej metodologii. 
Corbin zdecydowanie sytuuje metodologię teorii ugruntowanej na tle amerykań-
skiego pragmatyzmu i interakcjonizmu symbolicznego w wydaniu Meada i Blu-
mera, sugerując, że dostarczają one zarówno ontologicznej (wizja świata), jak 
i epistemologicznej podstawy tej metodologii.

Na tej ogólnej płaszczyźnie Corbin dokonuje także swoistego obrachunku 
ze swoją dotychczasową twórczością metodologiczną. Czyni to perspektywy 
współczesnych dyskusji toczących się wokół statusu nauki i badań jakościowych 
w szczególności. Prowadzi to ją do konstatacji: „nie mam prostego terminu do 
sklasyfi kowania osoby, jaką stałam się pod względem metodologicznym przez 
lata od śmierci [...] Straussa” (2009: 38). Używając sformułowania Normana 
K. Denzina, określa siebie jako „badacza-bricoleura”, próbując pogodzić podej-
ście Straussa z „nowymi ideami w badaniach jakościowych”. Dokonuje zatem 
rewizji „przestarzałych” założeń (przez domniemanie obecnych we wcześniej-
szych wydaniach Basics) mówiących, że: (1) teoria jakoś „mieści się”, jest osa-
dzona w danych, a zatem jeśli badacz wystarczająco ciężko pracuje i zachowuje 
odpowiedni poziom wrażliwości, to w końcu się ona „wyłoni”; (2) badacz po-
winien pozostawać „obiektywny”; (3) badacz za wszelką cenę powinien unikać 
„stania się tubylcem” (przyjmowania punktu widzenia badanych i zbyt bliskiego 
utożsamiania się z nimi); (4) mimo iż nie ma czegoś takiego jak „jedna prawda” 
w danych, można znaleźć jakieś podobieństwo (semblance) do rzeczywistości 
i tę rzeczywistość można przedstawić w zbiorze wyników badania.

Corbin dystansuje się wobec tych twierdzeń, zgłaszając sympatię do pewnej 
odmiany konstruktywizmu: pojęcia i dane są przez badaczy konstruowane z opo-
wieści badanych, poprzez które ci ostatni próbują „wyjaśnić i nadać sens swoim 
doświadczeniom i/lub ich życiu”. Przyjmuje także, jak pisze, „feministyczne” za-
łożenie, że „nie oddzielamy, kim jesteśmy jako osoby, od badania i analizy, której 
dokonujemy” (2009: 40). W tym kontekście Corbin podkreśla wagę postulatu 
refl eksyjności: zwracania uwagi, jak wpływamy na proces badawczy oraz jak on 
wpływa na nas samych. Akceptuje także feministyczne zaangażowanie na rzecz 
sprawiedliwości społecznej.
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Nie ma jednej realności – twierdzi Corbin. Mogą istnieć „zewnętrzne zda-
rzenia, takie jak pełnia księżyca, wojna, samoloty wbijające się w budynki, [...] 
ale same w sobie nie są tak istotne, jak sposób, w jaki ludzie ich doświadczają 
i odpowiadają na nie” (2009: 38).

To przyswojenie „nowych idei” nakazuje Corbin, w świetle jej słów, bar-
dziej elastycznie podejść do procedur teorii ugruntowanej. Nie mogą być one 
sztywno narzucane i nie można „być tak obsesyjnym” na ich punkcie, że dopro-
wadzi to do zatracenia „płynnej i dynamicznej natury analizy jakościowej”. Pro-
ces analityczny, jak zapewnia autorka, jest przede wszystkim procesem myślenia 
(2009: 40–41). Jednakże przypisywanie tak rozumianej „elastyczności” wpływo-
wi „nowych idei” może być w tym kontekście zaskakujące, bowiem silnie była 
ona akcentowana w pismach samego Straussa.

Pokaźną część trzeciego wydania Basics zajmuje prezentacja elementów 
„badania demonstracyjnego” weteranów wojny wietnamskiej, które służy autor-
ce do pokazania, jak w praktyce „pracują” omówione w podręczniku procedu-
ry analityczne. Jeżeli chodzi o omówienie tych procedur, to widać tu nie tyl-
ko kontynuację zasadniczej perspektywy z poprzednich wydań Basics, ale tak-
że nowe, specyfi czne rozłożenie akcentów (zwłaszcza w stosunku do wydania 
z 1990 r.). To przesunięcie akcentów obrazuje, jak się wydaje, rozwój stanowi-
ska samej Corbin. Zmiany te widoczne są zwłaszcza w stosunku do „metody 
ciągłego porównywania”. Dla współtwórców metodologii teorii ugruntowanej 
określenie powyższe oznaczało zespół podstawowych czynności analitycznych 
służących generowaniu teorii (choć należy przyznać, że w Odkrywaniu... sama 
analiza danych nie została opisana w sposób szczególnie rozbudowany). Corbin 
uznaje porównywanie za jedno z podstawowych narzędzi analitycznych (dru-
gim, mającym podobnie kluczowe znaczenie, jest procedura zadawania pytań), 
ale w odróżnieniu choćby od wydania z roku 1998, gdzie porównywaniu został 
poświęcony odrębny rozdział, w pracy z roku 2008 omawia je wraz z innymi, 
bardziej szczegółowymi i bardziej „technicznymi” procedurami analizy danych. 
Uznaje za „oczywistość” obecność procedur porównywania w wielu technikach 
i metodach badawczych, nadając im w gruncie rzeczy charakter „niespecyfi cz-
nych” operacji obecnych niemalże w każdym typie myślenia naukowego. Moż-
na odnieść wrażenie, że Corbin w mniejszym stopniu niż ma to miejsce choćby 
w Odkrywaniu... interesuje poszukiwanie za pomocą teoretycznego pobierania 
próbek różnych „lokalizacji” danych (grup, źródeł danych, „warstw danych”) 
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w celu świadomego maksymalizowania albo minimalizowania podobieństw 
i różnic. Metoda porównawcza interesuje ją przede wszystkim „wewnętrznie” 
– w obrębie pojedynczego wywiadu jako procedura w pewnym sensie hermeneu-
tyczna, pozwalająca zrekonstruować ujawniające się w danych znaczenia albo 
perspektywy badanych. Koresponduje z tym zainteresowanie tzw. teoretycznym 
porównywaniem, za pomocą którego badacz w celu wygenerowania nowego 
punktu widzenia danych odwołuje się do osobistego doświadczenia lub szeroko 
rozumianej literatury, poszukując podobnych zjawisk do analizowanego przy-
padku i rozważając je pod kątem „własności” i „wymiarów”. Nie oznacza to 
uznawania tych zjawisk za dodatkowe dane, poszukuje się raczej w ich analizie 
stymulacji dla myślenia o fenomenach będących przedmiotem badania.

Być może ta koncentracja na „wewnętrznej” analizie danych pochodzących 
głównie z wywiadu („opowieści badanych”) skłania Corbin do wprowadzania 
wyraźnego podziału pomiędzy technikami analitycznymi służącymi generowa-
niu pojęć i technikami, które służą głównie do badania kontekstu zjawisk i proce-
sów (do tych ostatnich zalicza „paradygmat kodowania” i „matrycę warunków” 
Straussa).

Ogólnie rzecz biorąc, można odnieść wrażenie, że rozważania Corbin wpi-
sują się w szczególnego rodzaju metodologię „teorii ugruntowanej wywiadu” 
bazującej na wywiadzie jako podstawowej „warstwie danych” i odróżniającej 
się od bardziej przesyconej „etnografi cznym” duchem tradycyjnej teorii ugrun-
towanej.

Analiza sytuacyjna Adele E. Clarke

Ambicją Adele E. Clarke jest „pchnięcie teorii ugruntowanej w kierunku 
zwrotu postmodernistycznego” oraz zaproponowanie nowego podejścia roz-
szerzającego i uzupełniającego „tradycyjną” teorię ugruntowaną. Podobnie jak 
Corbin, Clarke podkreśla głębokie zakorzenienie teorii ugruntowanej w amery-
kańskim pragmatyzmie i interakcjonizmie symbolicznym (teoria ugruntowana/
interakcjonizm symboliczny jak pakiet metoda/teoria), widząc jednocześnie pa-
ralelność zainteresowań „późnego” Straussa działaniem społecznym i światami 
społecznymi z zainteresowaniami Michela Foucaulta praktykami i dyskursami. 
Clarke upatruje zresztą w założeniach Meadowskiego interakcjonizmu sym-
bolicznego wielu rysów, które były prekursorskie wobec postmodernistycznej 
wrażliwości.
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Swój własny projekt „ponownego ugruntowania” teorii ugruntowanej 
po „zwrocie postmodernistycznym” przedstawia m.in. w pracy Situational Ana-
lysis: Grounded Theory after the Postmodern Turn (2005). Zaproponowana tam 
analiza sytuacyjna ma być wyrazem postmodernistycznego/konstruktywistycz-
nego ugruntowanego teoretyzowania, które przeciwstawiane jest „tradycyjnej 
teorii ugruntowanej”. Ta wersja teorii ugruntowanej, mimo swych licznych zalet, 
charakteryzuje się wyraźnie pozytywistycznymi cechami (założenie realizmu, 
dualizm podmiotu i przedmiotu, korespondencyjne rozumienie prawdy, dąże-
nie do nadmiernego ujednolicenia i nadmiernej generalizacji, badacz rozumiany 
jest jako autorytatywny ekspert itp.). Clarke jest przekonana, że wraz z projek-
tem analizy sytuacyjnej dostarcza radykalnie odrębnej pojęciowej infrastruktu-
ry (2005: xxi), pozwalającej uchwycić kompleksową i zawikłaną naturę świata 
społecznego wraz z przenikającymi go dyskursami. Podejście to zastępuje „klu-
czową metaforę” leżącą u podłoża tradycyjnej teorii ugruntowanej – metaforę 
„podstawowego procesu społecznego” – sytuacyjnie zorientowaną, zaczerpnię-
tą z pism „późnego” Straussa metaforę „światów społecznych/aren/negocjacji”. 
Proponowana przez Clarke strategia analityczna zakłada „kartografi czne” podej-
ście i konstrukcję trzech rodzajów „map”. Są to:

1. Mapy sytuacyjne, które przedstawiają główne ludzkie, pozaludzkie, 
dyskursywne i inne elementy w sytuacji badania oraz inspirują analizę 
relacji pomiędzy nimi.

2. Mapy światów społecznych/aren, które przedstawiają zbiorowych ak-
torów, ich kluczowe pozaludzkie elementy, areny zaangażowania i dys-
kursy, w obrębie których toczą się ustawiczne negocjacje.

3.  Mapy pozycyjne, które przedstawiają główne pozycje zajmowane i nie-
zajmowane [w badanych dyskursach] (Clarke 2005: xxii).

Mapy te są narzędziami analizy sytuacji, która zyskuje status podstawo-
wej jednostki analizy. Sama analiza zaś zmierza do zrozumienia elementów sy-
tuacji oraz relacji pomiędzy nimi. Celem „teoretyzowania” nie jest zbudowanie 
na pozytywistyczną modłę oszczędnej, abstrakcyjnej teorii, ale prowadzenie na-
zwanej tak per analogiam do „gęstego opisu” Clifforda Geertza – „gęstej ana-
lizy”. „Polem refl eksji Clarke nie jest efekt końcowy procesu badawczego [...] 
ale raczej namysł nad samą drogą, która do niego prowadzi” (Kacperczyk 2007: 
9). Analiza taka, zdaniem Clarke, jest rezultatem postulowanej przez Normana 
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K. Denzina „sytuacyjnej interpretacji”, w odróżnieniu od większości współczes-
nych analiz jakościowych nie koncentruje się na indywidualnym podmiocie, 
pozwala wyjaśnić kompleksową złożoność sytuacji, jest narzędziem badania 
dyskursów, a także „sfer milczenia” i „zagłuszanych” w danej sytuacji perspek-
tyw oraz pozwala wygenerować teoretycznie uczulające pojęcia (sensitizing con-
cepts), które pozwolą choćby prowizorycznie zintegrować dane.

W przypadku projektu Clarke widać znacznie radykalniejsze (niż np. u Cor-
bin) przesunięcie uwagi z działania na kontekst (strukturę, warunki). Niemniej 
jednak samo pojęcie sytuacji, centralne dla metodologicznego projektu Clarke, 
posiada niejednoznaczny status (por. Kacperczyk 2007).

Konstruktywistyczna teoria ugruntowana – Kathy Charmaz

Podobnie jak Corbin i Clarke, Kathy Charmaz, będąc przekonana o wyso-
kiej wartości projektu metodologicznego Glasera i Straussa, widzi konieczność 
jego rewizji uwzględniającej nowe idee, które zrodziły się na polu badań jako-
ściowych. Rezultatem tej rewizji jest propozycja „konstruktywistycznej teorii 
ugruntowanej”, która, jak dotąd, najobszerniej została przedstawiona w książ-
ce Constructing Grounded Theory (2006). Wspomniana rewizja, podobnie jak 
u Clarke, ma polegać na odrzuceniu pozytywistycznych założeń zawartych 
w klasycznej wersji teorii ugruntowanej. Propozycja Charmaz określana bywa 
trzecią (obok dwóch klasycznych) wersją teorii ugruntowanej.

W świetle analiz Charmaz „tradycyjna” teoria ugruntowana, którą określa 
mianem „obiektywistycznej”, przyjmuje pozytywistyczne założenie o możliwo-
ści (konieczności) przyjęcia wobec badanej rzeczywistości postawy niezaangażo-
wanego, bezstronnego obserwatora. Pozytywistyczny obserwator (bezrefl eksyj-
nie sytuujący się wobec badanych w pozycji autorytatywnego eksperta) odkrywa 
istniejące niezależnie od niego zjawiska, które mogą zostać opisane w języku 
traktowanym jako przezroczyste i obojętne medium. Dostęp do zjawisk i ich teo-
retycznego zrozumienia otwiera staranne zastosowanie procedur badawczych. 
Znaczenia, które są przedmiotem badania, tkwią inherentnie w danych i także 
muszą być odkryte przez badacza. W pewnym sensie stanowią rodzaj zewnętrz-
nej wobec badacza „warstwy” rzeczywistości. Zakłada się tu, że już „odkryte” 
znaczenia są takie same dla badacza, jak i dla badanych osób – są podzielane 
w nieproblematyczny sposób. Z założenia realności danych samych w sobie wy-
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nika brak zainteresowania problemem, jak owe dane zostały wytworzone. Są one 
traktowane jako „okno do realności” (2000: 523). 

„Obiektywistyczna” teoria ugruntowana opiera się na tradycyjnym modelu 
nauki, który zakłada, iż teoria oprócz zrozumienia powinna dostarczać przewidy-
wań. Procedury badawcze spełnić zaś muszą kryteria rzetelności, trafności oraz 
replikowalności wyników. Rezultaty badania powinny także służyć możliwości 
dokonywania planowych zmian tychże sytuacji.

Zdaniem Charmaz powyższe założenia są nie do utrzymania. „Obiekty-
wistycznej” teorii ugruntowanej przeciwstawia wersję konstruktywistyczną. 
Jest ona zakotwiczona w pragmatyzmie i przyjmuje relatywistyczną ontologię 
i epistemologię. Istnieje wielość rzeczywistości oraz wielość perspektyw wo-
bec tych rzeczywistości. Ludzie tworzą i podtrzymują znaczące światy, wnosząc 
w nie znaczenia i działając wewnątrz nich. Realizm konstruktywisty wyraża się 
w drobiazgowym i empirycznym badaniu zjawisk przy założeniu istnienia wie-
lości rzeczywistości tworzonych przez ludzi. Konstruktywista musi znaleźć, co 
uczestnicy badanych sytuacji defi niują jako realne i jak to robią. W tym kon-
tekście Charmaz przytacza słynne twierdzenie Thomasa: „jeśli ludzie defi niują 
swoje sytuacje jako realne – są one realne w swoich konsekwencjach”. Procesy 
konstruowania realności zawsze przebiegają w kontekstach społecznych, kultu-
rowych, historycznych – i poprzez te konteksty są uwarunkowane. 

Od strony epistemologicznej omawiane podejście kładzie nacisk na wza-
jemny subiektywny związek badacza i badanego, którzy wspólnie konstruują 
znaczenia w procesie badawczym. Zatem dane konstruowane są w interakcji ba-
dacza i badanego. Charmaz argumentuje, że z tego punktu widzenia konieczne 
jest uznanie, że każda analiza jest skontekstualizowana ze względu na czas, miej-
sce, kulturę i sytuację.

W świetle konstruktywistycznych założeń celem analizy nie może być 
abstrakcyjna, „oszczędna” teoria abstrahująca od kontekstu – analiza zmierzać 
winna do „interpretatywnego zrozumienia empirycznych fenomenów w teorii, 
która posiada wiarygodność, oryginalność, oddźwięk i użyteczność relatywne ze 
względu na moment historyczny” (Charmaz 2009: 139). Teoretyzowanie zakłada 
praktyczne zaangażowanie się w badaną rzeczywistość jako w pewnym sensie 
warunek konstruowania abstrakcyjnego zrozumienia zarówno fenomenów w jej 
obrębie, jak i jej ogólnego charakteru (2006: 128–129).
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Tabela 1

Porównanie „obiektywistycznej” i konstruktywistycznej teorii ugruntowanej 

Obiektywistyczna 
teoria ugruntowana

Konstruktywistyczna 
teoria ugruntowana

Podstawowe założenia Podstawowe założenia
Zakłada zewnętrzną rzeczywistość Zakłada wielość rzeczywistości
Zakłada odkrywanie danych Zakłada wzajemną konstrukcję danych poprzez 

interakcję
Zakłada konceptualizacje wyłaniające się 
z danych

Zakłada, że badacz konstruuje kategorie

Widzi reprezentowanie danych jako nieproble-
matyczne

Widzi reprezentowanie danych jako problema-
tyczne, relatywne, sytuacyjne i częściowe

Zakłada neutralność, bierność i władzę obser-
watora

Zakłada, że wartości, priorytety, pozycje i dzia-
łania obserwatora wpływają na jego spojrzenie

Cele Cele
Zmierza do uzyskania wolnych od kontekstu 
uogólnień

Widzi generalizacje jako częściowe, warunko-
we i usytuowane w czasie, przestrzeni, pozy-
cjach, działaniach i interakcjach

Dąży do oszczędnej, abstrakcyjnej koncep-
tualizacji i wykroczenia poza historyczne 
i sytuacyjne lokalizacje

Zmierza do interpretatywnego zrozumienia 
historycznie usytuowanych danych

Wyszczególnia zmienne Wyszczególnia zakres zmienności
Zmierza do stworzenia teorii, która pasuje, 
„pracuje”, ma znaczenie i jest modyfi kowalna 
(Glaser)

Dąży do stworzenia teorii, która ma wiarygod-
ność, oryginalność, oddźwięk i użyteczność

Implikacje dla analizy danych Implikacje dla analizy danych
Widzi analizę danych jako proces obiektywny Uznaje subiektywność przez całą analizę 

danych
Widzi wyłaniające się kategorie jako formujące 
analizę

Dostrzega współkonstruowanie danych jako 
kształtujące analizę

Widzi refl eksyjność jako jedno z możliwych 
źródeł danych

Angażuje refl eksyjność

Daje pierwszeństwo kategoriom analitycznym 
badacza i jego „głosowi”

Widzi i (re)prezentuje perspektywy i „głosy” 
jako integralne wobec analizy

Źródło: Charmaz 2009: 141.
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Konieczne jest także podniesienie poziomu refl eksyjności w stosunku do 
procesu badawczego: przedmiotem uwagi musi stać się zarówno kwestia „jak 
teoria ewoluuje”, jak i konsekwencje faktu, że „odkrywana” realność wyrasta 
z uwarunkowanych kontekstowo procesów interakcji pomiędzy badaczem, który 
jest częścią badanej rzeczywistości, i badanymi uczestnikami życia społeczne-
go.

Swój projekt widzi Charmaz jako odnowienie tradycji pragmatyzmu oraz 
idei leżących u podłoża socjologii szkoły chicagowskiej. Z tradycji tej płyną jej 
zdaniem następujące zalecenia odnoszące się do prowadzenia badania: 

• ustanów bliską znajomość (intimate familiarity) z badanym obszarem 
zjawisk – zarówno zdarzeniami, które się w nim pojawiają, jak i osoba-
mi, które w nim uczestniczą;

• skoncentruj się na znaczeniach i procesach;
• zaangażuj się blisko w badanie działania;
• odkryj i poznaj w szczegółach kontekst, w jakim zachodzi działanie;
• przywiązuj wagę do języka.

(Charmaz 2005: 521–525)

Pożyteczne może być w tym miejscu sięgnięcie do syntetycznego zesta-
wienia różnic i podobieństw pomiędzy „obiektywistyczną” a konstruktywistycz-
ną teorią ugruntowaną autorstwa omawianej badaczki zaprezentowanego w ta-
beli 1.

* * *

Ten krótki przegląd kierunków rozwijania teorii ugruntowanej przez ba-
daczki (głównie), które sytuują same siebie w obrębie tradycji pragmatyzmu 
i interakcjonizmu symbolicznego (zostawiliśmy na boku Glasera i jego odmianę 
teorii ugruntowanej), zdaje się sugerować potrzebę fi lozofi cznego ugruntowania 
swojej strategii badawczej pod naciskiem konsekwencji teoretycznych wyni-
kających z „przełomu postmodernistycznego”. Wyraźne jest też zainteresowa-
nie kontekstami doświadczenia/wytwarzania znaczeń, którymi mogą być także 
dyskursy. Jeśli uznać, że tym przedmiotem jest „znaczące-działanie-w-kontek-
ście”, to właśnie kontekstualne uwikłanie (lub wręcz sam kontekst działania, jak 
w przypadku Clarke) przyciąga ich uwagę.

Być może społeczne kształtowanie działania jest obecnie problemem teore-
tycznym, który domaga się nowego rozwiązania.
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„DRUGIE POKOLENIE” TEORETYKÓW GROUNDED THEORY

Streszczenie

W artykule przedstawione zostały współczesne warianty metodologii teorii ugrun-
towanej. Krótko przedstawiono: analizę poprzez różnicowanie wymiarów, metodologię 
teorii ugruntowanej w wydaniu Juliet Corbin, analizę sytuacyjną Adele E. Clarke oraz 
konstruktywistyczną teorię ugruntowaną Kathy Charmaz. Te odmiany teorii ugruntowa-
nej, wyraźnie nawiązując do tradycji pragmatyzmu i interakcjonizmu, stanowią jedno -
cześnie próbę zinterpretowania teorii ugruntowanej w świetle idei postmodernistycz-
nych.

Słowa kluczowe: metodologia teorii ugruntowanej, analiza przez różnicowanie wymia-
rów, analiza sytuacyjna, konstruktywistyczna teoria ugruntowana

  „THE SECOND GENERATION” OF GROUNDED THEORISTS

Summary

This article addresses contemporary versions of grounded theory methodology. Di-
mensional analysis, Juliet Corbin’s grounded theory methodology, situational analysis by 
Adele Clarke and constructivist grounded theory by Kathy Charmaz are discussed briefl y.  
Each of these versions of grounded theory methodology explicitly draws on American 
pragmatism and symbolic interactionism and at the same time constitute an attempt at 
repositioning grounded theory in the light of postmodern philosophical and epistemologi-
cal challenges.

Keywords: grounded theory methodology, dimensional analysis, situational analysis, 
constructivist grounded theory




